
Digitaliseringsminister 
Nikolai Astrup (H):

«Skal vi ha noe å leve av i 
fremtiden må vi være skjerpet 

og på hugget. Den som blir 
hektet av nå risikerer å havne i 

bakevja til evig tid.»

INDUSTRI 4.0
«DIGIFAB»: Skal hjelpe små 
og mellomstore bedrifter. s8

ROMVIRKSOMHET: Utforsking av  
rommet tar menneskeheten videre. s.14

FREMTIDSRETTET IT-LØFT: Til glede for 
miljøet, strømnettet og forbrukerne. s.4
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KO N S E KV E N S E R  A V  MA RKEDER I  ENDRING

Vi bistår med:
Blockchain & Smart Contracts
E-commerce, netthandel og delingsøkonomi
Kunstig intelligens og robotisering 
Tilgang, l isensiering og rettighetsstyring av Big Data 
Personvern 
Drift, vedlikehold, outsourcing, offshoring og onshoring
Compliance, kursing og risikostyring

Digital industrinasjon
Norge har en unik 
mulighet til å bli 
et «Silicon Valley» 
for digitalisering av 
komplekse industri- 
prosjekter. s.22

FOTO: GETTY IMAGES

5G inn i fremtiden
5G forventes å være  
en driver i den digitale 
transformasjonen 
til fremtidens IKT-
samfunn. s.10

FOTO: ISTOCK

Styrker konkurransekraften
– Det er helt avgjørende å være 
best på prosess og produkt 
hvis skal klare å hevde oss 
den stadig tøffere globale 
konkurransen. s.6

FOTO: HYDRO

For fire år siden, under NHO´s årskonferanse 
i 2015, fikk jeg det ærefulle oppdraget å holde 
middagstalen. Jeg var da konsernsjef i 
KONGSBERG, og vi hadde nettopp rundet 
av 200-årsjubileet for konsernet. Å se tibake 
på 200 år med sammenhengende industri- 
historie er få virksomheter forunt. Det som 
kanskje var den viktigste erkjennelsen var  
hvor mange ganger produkter, markeder og 
til og med hele forretningsområder hadde 
oppstått, vokst seg viktige, for så etterhvert 
å forsvinne helt. Vi er vel, alle som én, tilbøy-
elige til å tenke på fremtiden som en forlen-

gelse av dagen i dag, men fra tid til annen 
oppstår svært omfattende endringer som 
forandrer selve fundamentet for virksomhe-
tene. Vi så at når KONGSBERG møtte slike 
fundamentale endringer offensivt, ble 
grunnlaget for ny vekst skapt.

«Norge 6.0»
Disse refleksjonene var bakteppet, da jeg 
under NHO-middagen lanserte tanken om 
at vi er på vei inn i et nytt paradigmeskifte. 
Vi kalte det «Norge, versjon seks – eller Norge 
6.0». Rett og slett fordi vi mente at det ville 
være like gjennomgripende som fem andre 
fundamentale endringer i vår historie: 
Samlingen av landet i år 872, Grunnloven 
i 1814, Unionsoppløsningen i 1905, etter-
krigstidens industrialisering, og starten på 
oljealderen. Ingen av disse store skiftene 
kom av seg selv, men var drevet frem av 
nordmenn med visjoner, vilje og evne til å 
gjennomføre. Den gang, som nå, dreide det 
seg om å samle seg rundt noen sentrale og 
konkrete beslutninger og sette krefter og 
ikke bare ord bak dem.

I dag er det nesten utrolig å tenke på at 
begrepet digitalisering var totalt fraværende 
i norsk samfunnsdebatt, mediedekning og 
i de aller fleste næringslivskretser, for bare 
fire år siden. Mye har skjedd siden 2015:

I KONGSBERG tok vi initiativet til en 
dugnad som ledet til etableringen av 
Toppindustrisenteret, DigitalNorway. 
Dette er et non-profit selskap eid av 15 

store og ledende norske bedrifter, med 
formål å akselerere digitaliseringen, 
spesielt i SMB-segmentet, gjennom 
kunnskaps- og erfaringsdeling mellom 
selskaper og bransjer. 

Svært mange av de store konsernene 
er nå godt i gang med sine digitalise-
ringsstrategier, konkrete tiltak, piloter 
og kunnskapsoppbygging. 

Flere har etablert egne organisasjoner  
med spesifikke målsettinger, som  
SINTEF Digital, Kongsberg Digital,  
DNV GL Digital Solutions, Aker Cognite 
og mange flere.
 
Vipps ble etablert, og DNB, Schibsted, 
Telenor og andre tester ut løsninger og 
nye forretningsmodeller i høyt tempo. 

Telenor tok initiativet til å bygge opp 
en AI lab sammen med NTNU og  
SINTEF, og har invitert andre konsern 
med på en dugnad for kunstig intelli-
gens.

Olje- og gassnæringen satte en felles 
bransjeambisjon for digitalisering 
gjennom Konkraft-utvalget.

Kraftbransjen besluttet å etablere en 
felles informasjonsmodell for nett- 
selskapene.

Vi opplever en formidabel fremvekst 
av nye start-ups og inkubatorer, økt 
såkornsfinansiering, samt flere som 
deltar med finansiering i skaleringen  
av nye bedrifter.

Regjeringen har fått utarbeidet en 
meget viktig Digital21-rapport med 
konkrete anbefalinger.

Og nylig ble vår første digitaliserings- 
minister utnevnt.

Listen er mye lenger - det har, med andre 
ord, vært en enorm mobilisering i disse 
årene, og det lover veldig godt.

Selv om det er en kraftig opptrapping 
innen forskning, kompetansebygging, digi- 
taliseringsinitiativer og nye bedrifter, står 
allikevel det meste foran oss. Det er vel 
egentlig nå det virkelige arbeidet begynner, 
og vi trenger å ta i bruk det vi har lært fra 
de forrige paradigmeskiftene. Vi må samle 
oss om å velge de viktigste områdene for  
nasjonen, og sette private og offentlige 
krefter bak dette. Digital21-anbefalingene 
er tydelige, og myndighetene har sin del 
av ansvaret for å sette i verk tiltak som best 
muliggjør transformasjonen. For oss i Norge 
er dette på mange måter den perfekte storm. 
Enhver storm bærer med seg muligheter for 
de som klarer å samle seg og være offensive. 
Vi kan bruke denne stormen til å skape den 
neste generasjonen av velstandssamfunnet 
vårt. ■

Å møte paradigmeskifter - sammen og offensivt
Det er tid for å tenke sektorovergripende, deling, dugnad, offentlig-privat samarbeid - og ikke minst handling.

Walter Qvam, styreleder i  
DigitalNorway/SINTEF

IN
T

R
O

Tekst: Walter Qvam Foto: Ole Christian Bøe
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Få ny innsikt og nye 
ideer gjennom kurs i 
endringsledelse
A-2 Norge tilbyr sammen med Holte Academy et praktisk rettet kurs i 
endringsledelse. Kurset gir deg økt forståelse og et strukturert rammeverk for 
å håndtere endringer i din virksomhet. Kurset bygger på den internasjonalt 
anerkjente standarden fra ACMP (Association of Change Management 
Professionals) og gir grunnlag for sertifi sering.

Les mer på www.a-2.no

RÅDGIVING | PROSJEKTGJENNOMFØRING | IT -ANSKAFFELSER | KVALITETSSIKRING

NESTE KURS21.-23. mai 2019

SPONSET AV

For å lykkes med omstilling, vekst og innovasjon, må du satse 
på de menneskene du allerede har rundt deg og sko dem for 
en virkelighet du i dag antagelig bare skimter konturene av.

–  Det er ikke enkelt å finne en stabil og bærekraftig kurs 
når forretningsmodellen vakler under fremvekst av ny tekno-
logi og nye konkurrenter. Omstilling er i seg selv krevende for 
enhver organisasjon. At man ikke riktig vet hvor man skal, 
gjør ikke reisen enklere, sier Sigurd Skjæveland, daglig leder i 
rådgivningsselskapet A-2 Norge AS.

Glansbilder og luftspeilinger
Skjæveland er av den oppfatning at den største fallgruven er 
å la seg blende av de mange teknologiske fremskrittene som 
nå skjer. Det er lett å hoppe på det første og beste toget som 
kommer. Uten å tenke over retningen det går i.

– Det skorter sjeldent på verken teknologiske muligheter 
eller luftige visjoner. Mangelvaren er heller tålmodighet og 
et stødig fokus på hvordan de menneskelige ressursene - og 
kreativiteten - du har rundt deg best tas vare på og foredles, 
sier Skjæveland.

Høy verdi og lav risiko
Det største hinderet for vellykket, digital transformering er 
medarbeidernes evne til deltagelse og vilje til å ta løsningene 
i bruk. For å minimere fallhøyden mener Skjæveland at man 
må sørge for å involvere, informere, lære opp og motivere i 

parallell med utvikling og innføring av teknologi.
– Nye digitale løsninger vil ofte ha store og uforutsette ring-

virkninger. Det er av den grunn viktig at man tar høyde for 
og planlegger hvordan man skal involvere alle berørte parter 
av transformasjonen, samtidig som man planlegger gjenn- 
omføringen av selve løsningen. Jo bedre du forbereder og 
involverer de berørte, desto raskere og mer smertefritt vil 
gjennomføringen være, avslutter Skjæveland.  ■

Er din virksomhet klar?
Kunsten å lykkes med digital transformasjon og oppnå varige gevinster

En vellykket endringsreise handler ikke om teknologi. I en verden hvor alt endres i høy takt er det kompetanse 
og kollektiv omstillingsevne som binder virksomheten sammen og gjør digitaliseringen mulig. 

Tekst: Morten Iversen Foto: Line Slotnæs

”For å lykkes med omstilling, vekst og  
innovasjon, må du satse på de menneskene 

du allerede har rundt deg, og sko dem for en 
virkelighet du i dag antakelig bare skimter 

konturene av. 

– Omstilling er i seg selv krevende for enhver organisasjon. At man ikke riktig vet hvor man skal, gjør ikke reisen enklere, sier Sigurd Skjæveland, daglig leder i rådgivningsselskapet A-2 Norge AS.
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INNSIKT

Miljøvennlig,  
rettferdig og store 

mengder data:
Strømmåling i skyen

For å møte lovpålagte krav og gi forbrukerne en nøyaktig 
pekepinn på hvor mye strøm de bruker, er det over hele 

landet nå byttet til automatiske strømmålere. Til glede for 
miljøet, strømnettet og forbrukerne. For Norges definitivt 

største nettselskap Hafslund Nett ble byttet tidenes 
viktigste og mest fremtidsrettede IT-løft.

Tekst: Morten Iversen Foto: Shutterstock/Kimm Saatvedt/Computas

I 2014 bestemte Stortinget at alle landets mer 
enn to millioner mekaniske strømmålere skulle 
byttes til «avanserte måle- og styringssystemer» 
(AMS). Dette er målere som kontinuerlig regis-
trerer hvor mye strøm du bruker, og som inn-
rapporterer det faktiske forbruket automatisk 
én gang hver time.

– Bakgrunnen for omleggingen er et lovpålagt 
krav som blant annet skal sikre kraftleveran-
dørene tilgang til overføringsnettet, og på den 
måten enkelt legge til rette for bytte av kraft-
leverandør, sikre en effektiv kraftavregning og 
utveksle denne ved et eventuelt leverandørskifte. 
Reglene stiller også krav til at nettselskapene - 
som en nøytral aktør - sørger for en effektiv in-
formasjonsutveksling ved måling og avregning 
slik at konkurransen i kraftmarkedet blir mest 
mulig effektiv, sier leder for IT og digitalisering 
i Hafslund Nett, Ståle Heitmann.

Presist, målbart og valgfritt
Norge har god tilgang på energi, men nettet er 
ikke dimensjonert for å kunne ta forbruks-top-
pene i all fremtid, i en verden hvor strømfor-
bruket stadig øker. El-biler, oppladbare sykler, 
mobiltelefoner, nettbrett og laptoper, som kom-
mer i tillegg til vaskemaskiner, elektrisk opp-
varming og et varmtvannsforbruk uten side- 
stykke i historien, ville med dagens vekst på 
sikt knekt strømnettet. Spesielt med tanke på 
at alle skal dusje omtrent samtidig om morg- 
enen. Og lage middag, vaske klær og lade Teslaen 
sin mer eller mindre synkront på ettermidda-
gen.

– De nye strømmålerne skal gjøre det lettere 
for hver enkelt forbruker å flytte forbrukstopp- 
ene slik at vi bruker mest strøm når den er bil-
ligst og belaster nettet minst. For å få til dette 
må den enkelte leverandør ta seg betalt ut fra 
hvor mye effekt det brukes, når. Gjennom en 
rekke nye tilleggstjenester vil man i fremtiden 
kunne styre dette selv. Forutsetningen er at 

måleren «snakker» med leverandørens data- 
systemer, at datasystemene klarer å prosessere 
informasjonen og gi den enkelte konsument  
en nøyaktig fremstilling av sitt forbruk i sann-
tid. Levert i et lettfattelig grensesnitt på mobi-
len. Med drøyt 720 000 abonnenter blir det med 
andre ord en gigantisk datamengde å sjonglere 
for Hafslund, sier Teodor Elstad, fagnettverks-
leder og seniorkonsulent i Computas. Et norsk 
IT-selskap som har jobbet med kunstig intelli-
gens og maskinlæring siden midten av 80-tal-
let, og som i dag utvikler smarte skyløsninger 
for en rekke private og offentlige aktører innen-
for blant annet energi, helse og justis.

Ble IT-gigant over «natten»      
Med utskiftningen til smartmålere gikk Hafs- 
lund Nett fra å være et nettselskap til å bli en 
betydelig aktør i den norske IT-næringen. En 
aktør med et stort ansvar. Både for den enkelte 
forbruker, og samfunnet generelt. En rolle Hafs- 
lund Nett har tatt på det dypeste alvor. For 
å gjøre transformasjonen smertefri fikk de 
Computas til å hjelpe seg med solide systemer 
som er i stand til å ta imot, håndtere, prosessere 
og nyttiggjøre seg denne store mengden data, 
på en optimal måte.

– Da Computas kom til oss var de godt in-
formert om hvilke plattformer som ville egne 
seg best til de respektive oppgavene. Det har vi 
hatt stort utbytte av. I 2014 var det å starte opp 
prosjektet med mål om ha det i skyen et enkelt 
valg. Det var heller ikke veldig vanskelig å gå for 
plattformene Microsoft Azure og Google Cloud 
Platform. For med så store prosjekter lønner 
det seg sjelden å forholde seg til bare én skyle-
verandør, sier Heitmann.

SPONSET AV

”At teknologien skal gjøre livene 
til folk bedre har jeg alltid 
syntes burde være målet.

- Teodor Elstad, fagnettverksleder  
og seniorkonsulent i Computas
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En bedre hverdag - for alle
Elstad er av den oppfatning at Hafslund har 
sett nytten av å utnytte potensialet som ligger 
i utviklingen av gode, innovative IT-tjenester. 
De nye AMS-målerne - brukt riktig - vil gi både 
Hafslund og deres kunder store fordeler.

– Tidligere kunne man ikke finne ut at 
strømmen hadde gått før man fikk en sint tel- 
efon fra en kunde. Med den nye teknologien er 
Hafslund potensielt i stand til å alarmere den 
respektive kunden i det øyeblikket strømmen 
går, avklare hva problemet er og hvordan det 
best kan løses. Det er veldig spennende å være 
med på å gjøre samfunnet litt bedre gjennom 
gode infrastrukturløsninger. At teknologien 
skal gjøre livene til folk bedre har jeg alltid syn-
tes burde være målet. Og akkurat det vil jeg  
påstå at vi har lyktes med i dette prosjektet, 
sier Elstad.

Gode kollegaer
På spørsmål om hvordan han synes samarbei-
det med Computas har fungert har Heitman 
dette å svare:

– Selv om vi er godt skodd på det tekniske, 
foretrekker vi å samarbeide med partnere som 
besitter spisskompetanse. Det handler rett og 
slett om å utnytte kompetansen til fulle og få 
mest mulig ut av samarbeidet. Computas be-

sitter denne type kunnskap og innsikt, og har 
på mange måter blitt integrert i miljøet på 
en måte som gjør at de av oss blir sett på som 
kollegaer, avslutter Heitmann. ■

FAKTA OM COMPUTAS:

Et norsk ansatteid IT-selskap etablert 
på midten av 80-tallet.

Nærmere 300 ansatte.

Kontorer i Oslo, Stavanger, København 
og Bucuresti.

Jobber blant annet med kunder som 
Hafslund, Aker Solutions, UDI, Politiet 
og Domstoladministrasjonen.

Spisskompetanse innenfor stordata, 
skyløsninger, kunstig intelligens og 
maskinlæring.

Microsoft Gold Partner på skytjenester 
og Google Cloud Premier Partner.

Nordens største sertifiserte fagmiljø på 
Google Cloud.

Teodor Elstad, fagnettverksleder  
og seniorkonsulent i Computas
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– Prosjektsøknaden skrev vi allerede i 2016. Bak-
grunnen var at flere norske bedrifter, inkludert 
Norsk Hydro og Benteler Automotive, Raufoss 
ønsket en bredere satsning på Industri 4.0 for å 
forbedre produksjonsprosessene sine. Formålet 
var blant annet bedre kvalitet, høyere produkt- 
ivitet, og å sørge for å opprettholde konkurranse- 
dyktige priser på sluttproduktene. Prosjektet  
ledes av SINTEF Manufacturing og de øvrige 
partnerne som deltar i prosjektet er Hycast, 
SINTEF Digital og NTNU, forklarer forsknings-
sjef Odd Myklebust i SINTEF Manufacturing.

Mer informasjon
Den store forskjellen, der Industri 4.0-produk-
sjon skiller seg fra annen produksjon, er at det 
i 4.0 er kommunikasjon mellom de forskjellige 
prosessene og utstyret som benyttes.

– Maskin til maskinkommunikasjon og mas-
kin til personkommunikasjon skjer på en mer 
planlagt og integrert måte enn tidligere siden 
vi bruker digitale hjelpemidler som sensorer og 
IoT-teknologi. Dette betyr at vi får respons fra 
utstyret i produksjonsprosessen kontinuerlig og 
gjennom hele prosessflyten. Da får vi mye mer 
informasjon om produktet enn det vi hadde før, 
fortsetter han.

Horisontale og vertikale verdikjeder
I prosjektet følger ekspertene med på hvordan 
produktene blir til gjennom det de kaller den 
horisontale aksen hvor de følger selve produk-
tet. Men de følger også med på, og monitorerer, 
de enkelte komponentene som selve produk-
sjonsprosessen består av:

– Dette er den vertikale verdikjeden. Her er 

målinger av ulike variabler på produksjonsut-
styret helt essensielt. Ved hjelp av sensorer kan 
vi for eksempel måle trykk, temperatur, vibra-
sjoner, slitasje på verktøyet, geometriske avvik 
eller kjemiske tilstander, sier Myklebust.

Ved hjelp av en digital modell av fabrikken 
eller utvalgte prosesser, der resultatene presen-
teres i sanntid, blir det enklere å avdekke avvik. 
Når dataene blir hentet ut på denne måten blir 
det også enklere å sette opp maskin-til-maskin 
kommunikasjon.

Nyttige løsninger
Prosjektet fokuserer også på nye arbeidsmetoder. 
En av dem er prediktivt vedlikehold der prod- 
uksjonsutstyret har blitt satt opp med sensorer, 
som for eksempel måler temperaturer eller 
trykk, og gjør systemet i stand til å finne ut selv 
når det blir nødvendig å skifte ut deler før noe 
slutter å virke.

– Vi kan også sette opp kontrollmålinger på 
selve produksjonsprosessen. Så hvis roboten 
borrer et hull, og det er litt unøyaktig gjort, 
kan vi få den til å justere seg selv fordi den har  
adaptiv kontroll. En annen ting er for eksempel 
kjernetemperaturmåling av aluminiumsbolter. 
Om vi klarer å gjøre slike målinger helt nøyaktig 
vil sluttproduktet oppnå en bedre kvalitet, og 
det blir mindre vrak.

Viktig for industrien
Et mål er å kunne produsere både høykvalitets-
aluminium og sluttprodukter for eksempel til 
verdens ledende bilprodusenter. Produktene må 
produseres med den presisjonen, kvaliteten, 
prisen og flyten som er nødvendig slik at Norge 
fortsatt klarer å være konkurransedyktig.

– For den norske industrien er det helt avgjø-
rende å være best på prosess og produkt hvis  vi 
skal klare å hevde oss i en stadig tøffere global 
konkurranse. Det er nettopp derfor dette pro-
sjektet er så viktig, konkluderer Myklebust.  ■

SPONSET AV

Målet er å styrke  
konkurransekraften 

til den norske industrien

CPS er forkortelse for Cyber Physical Systems. 
I forskningsprosjektet CPS Plant skal forskerne følge 

hele verdikjeden fra aluminiumen smeltes til den 
blir til ferdige bilkomponenter.

Tekst: Tom Backe Foto: Hydro



Vi er aluminium

Vi er mer enn 35 000 medarbeidere som hver dag jobber for å lage verdens 
mest bærekraftige aluminium. Sammen med våre kunder utvikler vi tusenvis 
av nyskapende produkter og løsninger som former samfunnet vi er en del av. 
Vi gjør det fordi det er viktig for framtiden.

Vi er aluminium.

hydro.com
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DIGITALISERING

Skal hjelpe de små og mellomstore
bedriftene med digitalisering

Industrimeldingen som regjeringen presen-
terte i 2017 viste at de små og mellomstore 
bedriftene i Norge hadde betydelige utford- 
ringer på veien mot Industri 4.0. På bakgrunn 
av meldingen ble Forskningsrådet bedt om 
å arrangere en workshop hvor man skulle 
finne frem til de beste ideene for hvordan 
disse utfordringene kunne møtes best mulig. 
Workshopen hadde 28 deltakere.

– Det er særlig ressurser som tid, penger  
og kunnskap det skorter på hos de små og 

mellomstore. Men i løpet av de tre dagene 
som møtene varte ble ideen om DigiFab født. 
Kort fortalt er DigiFab et konsept som skal 
hjelpe disse bedriftene slik at de lykkes med  
å gjennomføre den digitale reisen, sier Ingvild 
Jensen som er partner i Q3.

Organiseringen og oppbyggingen
– I prosjektet har vi med oss fire små produk-
sjonsbedrifter og fire leverandører som blant 
annet er tilbydere av sensorer, software og 
annen digital teknologi. I tillegg samarbeider 
vi med SINTEF Digital og SINTEF Manu-
facturing, samt med NTNU, OsloMet, Uni-
versitetet i Agder og Universitetet i Oslo. Vi 
har to studenter som arbeider med master-
oppgaven sin i tilknytning til DigiFab og flere 
andre som skriver prosjektoppgaver i tilknyt-
ning til prosjektet, sier Jensen.

I DigiFab-prosjektet har de også definert 
hva de legger i Industri 4.0, og de har kom-
met frem til fem områder som beskriver hva 
som skal til for å kunne si at produksjonen er 
i tråd med 4.0. Den røde tråden i denne de-
finisjonen er at i en heldigitalisert verden så 
må «alt henge sammen med alt». Definisjo-
nen berører områder som strategi, forholdet 
til kunder og leverandører, men også selve  

produksjonsprosessen, bruk av digitale tvil-
linger og smarte fabrikker.

– Vi har også laget to undersøkelser om di-
gital modenhet for å avdekke mer om bedrif-
tens status. Med sine ti spørsmål er den ene 
relativt enkel, mens den andre er mer dypt-
gående, og baserer seg på intervjuer.

Digitale hjelpemidler i selve prosjektet
Noe av konseptet med DigiFab er å tilby hjelp, 
men med minst mulig bruk av menneskelige 
ressurser som koster mye penger. I stedet 
satses det på digitale løsninger. For å avdekke 
forbedringsområder i produksjonen bruker 
de derfor mye sensorikk for å samle inn data-
ene, mens det er OsloMet og SINTEF Digital 
som lager dataanalysene.

– Dette er verdifulle data og en effektiv 
måte å arbeide på, ikke minst for bedriftene. 
De må kanskje sette av én dag for å få på plass 
nødvendig utstyr sammen med oss, men 
deretter kan jo dette utstyret samle data i 
flere måneder uten at bedriftene merker noe 
mer til det.

Tar bedriftene videre
Basert på analysene gjennomføres det en 
workshop med bedriften. Der skal alle nivåer, 

fra lærling til styreleder, være representert. 
Målsetningen er å finne konkrete løsninger 
på veien videre, og alle må være enige i hva 
de skal gjøre. Deretter lages det handlings-
planer som viser nødvendige tiltak og øko- 
nomiske konsekvenser, før den rette kompe-
tansen blir satt på selve digitaliseringsarbei-
det. De som er med i DigiFab-prosjektet får 
også bistand til å finne finansieringsløsnin-
ger slik at de kan bli 4.0-kompatible.

– På mange måter kan du si at vi ønsker at 
DigiFab skal være den smarte fastlegen som 
måler temperatur, stiller diagnose og henvi-
ser til spesialist, oppsummerer Jensen.        ■

Se digifab.no for mer informasjon

Tekst: Tom Backe Foto: Privat/Shutterstock

99 prosent av alle bedrifter i Norge er små og mellomstore, og teller under 100 ansatte. 
Felles for dem er at de har mindre ressurser til å digitalisere produksjonsprosessene sine

enn  de store. DigiFab-prosjektet skal hjelpe dem med dette.

SPONSET AV ”På mange måter ønsker vi 
at DigiFab skal være den 
smarte fastlegen som måler 
temperatur, stiller diagnose 
og henviser til spesialist.

Ingvild Jensen
Partner i Q3

Digitaliseringshjelp. Prosjektet «DigiFab» er et konsept som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter slik at de lykkes med å gjennomføre den digitale reisen.
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5G

I november 2018 åpnet Telenor Skandinavias første 5G-pilot på Kongsberg, og i februar 2019 annonserte
de utvidede 5G-piloter i Norge og i Danmark. Globalt ser man et kappløp hvor stadig flere byer blir
 testsentre for 5G, og både leverandører av utstyr, ulike industrisektorer og telecom deltar i testene.

Utviklingen av mobile nettverk har gitt oss 
nye generasjoner omtrent hvert tiende år  
siden analogt NMT (1G) kom i 1981, 2G i 1992, 
3G i 2001 og 4G i 2010. Kommersielle 5G-tje-
nester vil komme rundt 2020.

5G vil gi oss to hovedtyper kommunika-
sjonsløsninger: Den første gir oss et mobilt 
bredbåndsnettverk med høyere kapasitet og 
forbedrede brukeropplevelser. Den andre 
hovedtypen gir et 5G-nettverk som vil mulig- 
gjøre spesielle nettløsninger for mange for-
skjellige formål med ulike krav til funksjona-
litet. Den store forskjellen mellom 5G-nett-
verket og tidligere generasjoner er altså at 5G 

er designet for å tilby nettverk og tjenester til 
ulike industri- og samfunnsdrevne utstyrs- 
enheter, i tillegg til tjenester og nettverk til 
smarttelefonen.

Den perfekte stormen
Den nye teknologien åpner også for at man 
kan «skivedele» nettet i dedikerte og skjerm- 
ede nett for utvalgte funksjoner og sektorer. 
Denne egenskapen er spesielt viktig innen 
for eksempel automatisering av industrifasi-
liteter, og vil gjøre det mulig å sikre løsninger 
med et stort antall sensorer, lave forsinkelser, 
og dedikert kapasitet der dette er nødvendig.

Kombinasjonen av 5G, sensorer, også kalt 
tingenes internett (IoT), og avanserte analy-
semetoder som utnytter kunstig intelligens 
(AI) vil drive digitaliseringen i fremtidens 
industri. Vi kaller denne kombinasjonen for 
den perfekte stormen. Følgende skjer: IoT 
synliggjør den fysiske verden og samler inn 

data. 5G transporter data og informasjon, 
mens avanserte analysemetoder som utnyt-
ter kunstig intelligens gir mulighet for mer 
effektive løsninger.

I 5G PPP sitt White Paper beskrives det 
hvordan 5G bidrar til fremtidens fabrikker. 
Her pekes det på fem ulike scenarier for 
hvordan 5G, IoT og AI endrer fremtidens pro-
duksjon:

Tidskritisk produksjon som muliggjør 
bedre prosesskontroll, økt effektivitet, 
økt sikkerhet og gjør det lettere for de 
som jobber der.

Produksjon som ikke er tidskritisk. 
Fleksibiliteten økes og lagerbeholdnin-
gen kan reduseres ved å benytte mer 
og bedre informasjon om status på 
verdikjede, produksjon og produkter.

Hvordan bidrar 5G i fremtidens industri?

Tekst: Patrick Waldemar, Doktoringeniør og forskningssjef teknologi, Telenor ASA Foto: iStock/Telenor Group

En driver i digital transformasjon. – Kort sagt vil 5G endre vår digitale fremtid, sier Patrick Waldemar i Telenor ASA.

Move AS   |   Tlf: 66 77 99 00   |   Epost: post@move.no   |   www.move.no

Move to the sky
IT-løsninger, tjenester og drift i skya

Move har mere enn 40 svært kompetente 
konsulenter som i det daglige arbeider med 
rådgivning, design og implementering av 
Infrastrukturløsninger være seg «on prem» 
(i ditt eget datasenter) eller «public cloud» (i skya).

Ta svært gjerne kontakt med Bjørn Uddal 
(mobil 918 21 230), Lars Velle (924 01 007) evt. 
Andreas Berger (930 55 770) om det er ting 
du ønsker å diskutere.

Fjernstyrt vedlikehold og kontroll.
Informasjon fra eksisterende produkter 
brukes til å øke kvaliteten på kommende 
produkter eller senke kostnadene i pro-
duksjon fordi man har bedre kontroll og 
mer informasjon.

Dedikerte nettverk til egen produksjon 
og/eller partnere. Dette gir bedre og 
sikrere kommunikasjon og informasjons-
flyt i fabrikken og/eller mellom aktørene i 
verdikjeden.

Nett-tilkoblede produkter muliggjør 
innsamling av data og analyser som 
gjør fabrikken mer effektiv ved å utnytte 
kunnskap om produktene gjennom 
deres levetid.

Mange innovasjonsmuligheter
Det oppstår mange innovasjonsmuligheter 
i skjæringspunktet mellom mobil teknologi 
og fremtidens industri. Her vil det være  
muligheter for oppstartsselskaper, etablerte 
aktører og forskningsinstitusjoner. Telenor 
leder et pan-Europeisk forsknings- og inno-
vasjonsprosjekt på vegne av EU, 5G-VINNI, 
der alternative 5G-løsninger undersøkes og 
testes for flere industrivertikaler. I dette inn-
ovasjonsarbeidet er det viktig å forstå behov- 
ene til de ulike industriene slik at gode løs-
ninger kan tas fram med tilhørende forret-
ningsmodeller som balanserer risiko og ge-
vinster, og på den måten sikrer langsiktige 
og kostnadseffektive løsninger. Dette krever 
tett samarbeid mellom de ulike partene.

5G forventes å være en driver i den digitale 
transformasjonen til fremtidens IKT-sam-
funn. Vi vil ha sensor- og kommunikasjons-
løsninger for smarte byer, autonome trans-
portløsninger og nødnett. I tillegg vil 5G 
bidra til automatisering og effektivisering 
av fremtidens industri. Vi som forbrukere vil 
oppleve nye og forbedrede digitale tjenester 
på våre smarttelefoner levert over 5G. Kort 
sagt, 5G vil endre vår digitale fremtid. ■

Patrick Waldemar 
Doktoringeniør og forskningssjef 

teknologi, Telenor ASA



www.arcticccloud.com   
Phone: +47 75 15 50 00

The Arctic Cloud
Fast, easy-to-use, compliant and safe 
cloud services from Arctic Circle Data Center.

Special IoT offer:
25% introduction rebate on 
16/32 vCPU virtual machines

Norwegian digital infrastructure for your IoT, AI and 
machine learning projects, powered by eco-friendly energy. 

Kickstart your IoT projects at arcticcloud.com/iot

›	 Scale as you need

›	 Reduce operational costs

›	 Minimize investment costs 

›	 Trusted open source technology

›	 Inside GDPR -  outside of the Cloud Act
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AUTOMASJON

Våre samarbeidspartnere:

Robotisering og spesialtilpassede automasjonsløsninger
for industriell produksjon 

AMATEC AS    tel. 70245200   firmapost@amatec.no   www.amatecautomasjon.no

Mobile roboterCollaborative roboter RK byggedelerIndustri roboter

Finner krill med kunstig intelligens
Å lykkes på fiskefeltene har alltid handlet om å være på riktig sted til riktig tid. «Riktig» i denne

 sammenhengen er dog noe sammensatt. Årstid, algeblomstring, strøm, været, vinden, flo og fjære, 
er bare noen få av mange faktorer. Enda verre blir det når det skal fiskes på arter vi har lite erfaring med. 

Som krill. Av den grunn bestemte Aker BioMarine seg for å teste ut kunstig intelligens.

Tekst: Morten Iversen Foto: Aker BioMarine

Uansett om du fisker med sluk, juksa, garn, line 
eller trål, handler alt om det ultimate «kastet». 
Kunsten å få maksimal mengde optimal fangst 

om bord, med minst mulig anstrengelse. Sånn har det 
alltid vært. Det eneste som har forandret seg for oss 
nordmenn de siste 1 500 årene er metodene for finne 
dette «riktige» punktet.

– Gjennom mye prøving, feiling, ombygging av skip 
og oppbygging av en verdensomspennende verdikjede, 
har Aker BioMarine de siste tretten årene stått på hardt 
for å perfeksjonere kunsten å fangste krill på en bære-
kraftig måte. For ikke lenge siden kom de til oss med en 
hypotese om at vi med vår innsikt i maskinlæring og 
kunstig intelligens kunne hjelpe dem. Så da gjorde vi 
det, sier Lars Rinnan, ekspert på kunstig intelligens (AI) 
i Amesto NextBridge AS. Et selskap bestående av snaut 
40 eksperter på dataanalyse, hvorav tolv med en dok-
torgrad i kvantitative fag.

Mange, men små
Det er to av disse - en med doktorgrad i matematikk og 
en med doktorgrad i statistikk – Rinnan & co har satt på 
jobben med å finne en måte å bruke maskinlæring til å 
perfeksjonere det optimale «kastet» når det kommer til 
krill. Denne mikro-reka som i millioner av år har vært 
selve nøkkelen til Sørishavets økosystem. Til tross for 
sin størrelse utgjør krill en av klodens største biomasser. 
Stimene er så tette og store at de av og til kan ses fra 
verdensrommet. Stort er dessverre også Sørishavet.

– Selv om krill er en av verdens største biomasser, er 
det en nesten uutnyttet ressurs. Årsakene til dette er 
blant annet at krillen befinner seg langt unna infra-
struktur, og det er svært kostbart både å bygge spesial- 
fartøy og drifte dem langt fra sivilasjonen, sier admin- 
istredende direktør i Aker BioMarine, Matts Johansen. 
Et selskap som ble kåret til Europas mest innovative 

selskap i 2018, og som er kjent for å ta i bruk ny teknologi 
for å «Improve Human and Planetary Health»

Mange bruksområder
Gjennom å benytte seg av maskinlæring vil Aker Bio- 
Marine også kunne predikere krillforekomster mye 
bedre enn i dag, noe som vil effektivisere driften, redu-
sere forbruk av drivstoff og dermed CO2-utslippet fra 
flåten. Modellen vil også kunne brukes til forskning, og 
på den måten skaffe seg ny kunnskap.

– Det vi gjør er å benytte all tilgjengelig data, som 
er samlet inn av en gjeng dyktige folk i Cognite, og så 
analyserer vi dataene for å se om vi finner mønstre og 
innsikt som kan avsløre hvor og når det er størst sjanse 
for å maksimere fangsten, sier Rinnan.

Dyre båter langt hjemmefra
Alt fra graden av klorofyll i vannet og spekteranalyser, 
til isforhold og overflatetempratur - dagens og historisk 
- sammen med Akers fangstdata, inngår i datakildene. 
Hvor mange har ikke Rinnan anelse om. Men mange 
er det.

– Jobben vi gjør har to overordnede mål. Det ene er å 
redusere antallet letedager. Altså dager der fiskefartøy-
ene er på lange turer uten å få gode fangster. Det andre 
målet er rett og slett å effektivisere fangstoperasjonen. 
Og da med best mulig kvalitet. For det er store varia-
sjoner kvalitetsmessig. I tillegg vil krillfiskeriet få ny 
kunnskap om krillbiomassen som blir viktig i forval-
tingen av ressursen i fremtiden, sier Rinnan.

Operative data langt å foretrekke
Amesto NextBridge har tidligere levert gode resultater 
for en rekke selskaper med sine lærende algoritmer. 
Blant annet for Equinor innenfor oljeleting. For Elkem 
optimaliserte de sammensetninger av tilsetningsstof-

fer i smelteovnsprosessene for renest mulig alumin- 
ium. Flere steder har kundene oppnådd flere tusen 
prosent «return on investment.»  Det han imidlertid 
kanskje finner mest interessant er at den type analyser 
som gjøres for disse - Aker BioMarine inkludert - fung- 
erer bedre når det er sprikende, operative data fra man-
ge kilder som mates inn, enn det som er tilfellet når 
grunnlaget er mer homogene data fra for eksempel 
CRM- og økonomisystemer.

– De funker bra de også altså, men den fantastiske  
effekten får vi når vi går inn i kjernevirksomheten og 
bruker operative data til å forbedre gjennomføringen 
av en gitt prosess. Alt handler om å finne gull blant 
fryktelig mye gråstein gjennom å få datamaskiner til 
å gjenkjenne mønster. Algoritmen utvikler seg over tid 
og lærer fortløpende, etterhvert som den får stadig mer 
data fra stadig flere kilder. Noe av det morsomste er jo at 
tallene blir ytterst konkrete og dermed gjør det enkelt å 
regne ut «return on investment,» avslutter Rinnan. ■

Lars Rinnan
Administrerende direktør, 

Amesto NextBridge AS

Matts Johansen
Administrerende direktør,

Aker BioMarine
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www.akerbiomarine.com

It‘s krill, baby
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Tekst: Julie Malvik Foto: ESA–Pierre Carril/ESA-ATG medialab

Foto: Eelume Subsea Robot

Autonomikonferansen 2019
27. - 28. mars
STAVANGER

Et europeisk romsamarbeid gjennom ESA (European  
Space Agency) og EUs romprogrammer har vært  

avgjørende for at Norge i dag er langt fremme i bruken 
av satellittdata, som bidrar til å effektivisere landet.

Et viktig hjemmemarked
for norske rombedrifter

 – ESA er et hjemmemarked for norske rombedrifter. 
Det er her vi utvikler, tester og selger teknologien, 
som igjen kan bli videreutviklet og videresolgt glo-
balt, sier administrerende direktør i Norsk Romsen-
ter, Christian Hauglie-Hanssen.

Hauglie-Hanssen kaller det et spleiselag hvor alle 
nasjoner bidrar etter egen økonomisk evne, med 
prosentmål etter egen nettonasjonal inntekt. Nor-
ge sitt bidrag ligger på rundt 2,7 prosent.

Fremtidige satsninger
– For eksempel er kostnaden på EUs satellittnavi- 
gasjonssystem, Galileo, såpass høy at det blir van-
skelig for et enkelt land å gjøre dette alene, men 
fordi systemet opererer globalt, og kan gi nytte for 
hele Europa, lager man et spleiselag ut ifra det.

Galileo er et selvstendig europeisk satellittnavi-
gasjonssystem som også fungerer sammen med 
det amerikanske GPS-systemet.

ESA gir en mulighet for å delta i teknologiutvik-
ling, ifølge Hauglie-Hanssen.

– Gjennom statsbudsjettet bevilger vi penger til 
ESA-medlemskap, og selv om dette er penger som 
går til en utenlandsk bankkonto, så medfører det 
at norske bedrifter kan bringe penger tilbake i kon-
kurranse med utenlandske bedrifter, forklarer han, 
og understreker at industriell returfaktor på norsk 
ESA-deltakelse er en av de viktigste parameterne 
som romsenteret måles på.

– På vegne av industrien følger vi med på hvor 
mange kontrakter vi får innen de forskjellige salgs-
områdene, og så bruker vi dette som grunnlag 
for fremtidige satsinger, sier Hauglie-Hanssen og  

mener at det har vist seg at dette har vi vært veldig 
gode til i Norge.

Mest nytte av rommet
- Hvordan stiller Norge seg som romnasjon?

– Vi har en visjon som sier at Norge skal være den 
nasjonen som har mest nytte av rommet. Dette gir 
en god føring siden mest nytte betyr at vi også er 
nødt til å se dette i forhold andre samfunnsbehov.

Her står fiskeri, klimaovervåkning, maritime 
operasjoner og maritim overvåkning sentralt.

– Under denne visjonen har vi et oppdrag kalt 
«Romvirksomhet for næring og nytte». Det skal gi 
grunnlag for nærings- og industriutvikling som 
kan føre til sunne bedrifter som igjen øker sam-
funnsnytten.

Dette er også en forutsetning for deltakelse i EUs 
romprogram og gjelder for både Galileo og det svært 
avanserte jordobservasjons-programmet Coperni-
cus.

Copernicus er Europas store jordobservasjons-
program for klima- og miljøovervåking som er en 
enorm satsning på å øke forståelsen av naturen, 
klimaforandringer og miljøet vårt.

– Norge har  lenge vært involvert i disse oppgavene 
som ble etablert med langsiktig samfunnsnytte 
som mål, og dette kommer i tillegg til det man gjør 
innenfor ESA, sier Hauglie-Hanssen.

– ESA er sånn sett en teknologiutvikler, hvor 
man står sammen om å bygge svært komplekse 
systemer som for eksempel satellitter eller bære- 
raketter for Ariane-programmet, mens EU, gjennom 
EU-kommisjonen, står for finansieringen av Galileo 
og Copernicus.

Hauglie-Hanssen forklarer at Norge gjennom 
deltakelse i ESA, der utviklingsprogrammet ble 
gjennomført, har greid å posisjonere seg for leve-
ranser til selve anskaffelsesprogrammet som EU 
har ansvar for.

SPONSET AV

Kjære 
digitaliseringsminister

Vi i NFEA er overbevist om at det politiske signalet 
med å opprette posten vil bety mye for å styrke kon-
kurransekraften til norsk industri, og vi håper den 
videreføres uavhengig av regjeringsparti. Og dette 
har vi jobbet for i mer enn 60 år!

Industrien har hatt fokus på effektivisering og  
automatisering i alle år, men etableringen av  
ministerposten din er et signal om at våre fag- 
områder også løftes politisk, og det liker vi.

Men det er litt å ta tak i for en nyutnevnt digita-
liseringsminister, og vi i NFEA er spesielt opptatt 
av kompetanseheving og digitalisering av produk-
sjonsprosesser. Spesielt legger vi merke til den dårli-
ge utbredelsen av industriroboter vi har i Norge,  
sammenlignet med øvrige land vi liker å sammen- 
likne oss med.

Endinger og muligheter
Teknologiske fremskritt endrer samfunnet vårt og 
gir oss fantastiske muligheter. Den teknologiske 
endringen gir oss samtidig vanskelige valg – poli-
tiske, økonomiske og etiske – og store potensielle 
utfordringer.

NFEA står midt oppi denne teknologiske oms-
tillingen, og er en budbringer og formidler av ny 
teknisk utvikling og kompetanse.

Norsk industri har alltid vært kompetansebasert, 
men arbeidskraft med god kompetanse vil bli enda 
mer avgjørende for verdiskapningsevnen i frem-
tiden. Industrien er helt avhengig av å ha ansatte 
som er blant de mest kompetente og produktive i 
verden innenfor sine fagområder.

Så kjære digitaliseringminister: Hva vi kan gjøre 
for deg?  Jo – vi kan sørge for at kompetansen heves 
for arbeidstakere i industrien ved at vi arrangerer 
relevante kurs og konferanser innenfor våre fagom-
råder. Ved økt kompetanse hos arbeidstakere kom-
mer interessen for å utvikle seg selv og sin bedrift, 
og med økt interesse og kompetanse kommer initi-
ativ og investeringsbeslutninger som er avgjørende 
for konkurransekraften til norsk industri.

Vi vil gjerne hjelpe deg med å lykkes!

SPONSET AV

Vi er veldig glad for at ministerposten 
din endelig er blitt en realitet.

Tekst: Karin Sundsvik
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Foretrekker du sentralisert eller desentralisert plassering av pneumatikksystemet for prosessventilene dine? Uansett 
hva som er riktig for deg, har Bürkert et konsept som passer. Den tradisjonelle skapløsningen med ventiler og 
reguleringssystem i en samlet løsning med utvendige tilkoblinger via skottgjennomføringer. Eller vår nye AirLINE 
Quick modul i syrefast stål alternativt i aluminium, uten innvendige slanger og skottgjennomføringer, en kompakt og 
fleksibel løsning med fitting integrert. Ønsker du heller en desentralisert løsning? Kontrollhoder som styrer og over-
våker ventilene lokalt, leveres på våre skråsete, globe og membranventiler, her inngår også løsninger for kontinuerlig 
regulering både i utførelse som topp og for sidemontering.  

Ønskes mer informasjon? Ring oss på 63 84 44 10 eller se www.burkert.no

Automatiser 
som du vil.

Tradisjonell  
skapløsning

AirLINE Quick  
i syrefast stål

Kontroll- 
hode

Space 19+
Space 19+ er den viktigste milepælen i forhold til videre 
norsk ESA-medlemskap.

– Ministerrådskonferansen som det også kalles, er en 
seanse cirka hvert tredje og fjerde år. Her møtes rom-min- 
istere fra ESA-landene. Norge sender næringsministeren 
for å være med på å løse ut penger til disse programmene.

Dette skjer innenfor utvikling av satellittkommunika- 
sjons-teknologi, jordobservasjon, bæreraketter, grunn- 
teknologi og mer.

Investerer vi i Space19+ sørger vi for at Norge fortsetter 
å utvikle seg som en romnasjon som kan ta nye steg både 
på egenhånd, og i samarbeid med andre store eller små 
nasjoner.

– Det er definert forskjellige domener som man går gjen-
nom og deklarerer penger til. Dette er viktig fordi det er her  
i Norge man på en måte signerer ut at vi bidrar med pen-
ger til neste periode. I og med at disse romprogrammene 
er langvarige er det viktig at ministerrådene overlappes, 
slik at resterende midler fra 2016 går til ytterlige program-
mer, eller fortsettelse av programmer som allerede pågår.

Utforsking av rommet tar menneskeheten videre
– Romvirksomhet alene tar ikke verden videre, men gir 
et viktig bidrag. Det ene er videreutvikling av samfunnet 
på dag-til-dag-basis, med alt fra kredittkorttransaksjoner, 
automasjon på biler, effektive logistikkløsninger og annet 
som er lønnsomt for samfunnet. Hvis dette skal være varig 
må det forankres i gode arbeidsplasser, sier Hauglie-Hans-
sen.

– Vi bringer verden videre med teknologiutvikling som 
kan gjøre samfunnet enklere og tryggere samtidig som vi 
bidrar til å tilfredsstille generelle behov man har i et mo-
derne samfunn.

Han forklarer at alle deler av samfunnet påvirkes av bi-
draget fra satellittvirksomheten. Ved å være med å påvirke 
i ESA og EU gjennom forskjellige program og brukerkomi-
teer, har nordmenn blitt blant de mest avanserte brukerne 
og utviklerne av rombaserte tjenester og produkter.

– I tillegg har ESA et omfattende vitenskapelig program 
rettet mot utforskning av verdensrommet og planetene i 
solsystemet. Her er ESA helt i front med sine bidrag innen-
for det man kaller space science som retter seg utover mot 
månen, planetene og utforskning av universet.

- Hvorfor er det viktig?
– Det tror jeg er fordi menneskeheten alltid har hatt behov 
for å finne ut av de store spørsmålene i tilværelsen; hvor 
vi kommer fra og hvordan kan vi utvikle oss videre, sier 
Hauglie-Hanssen.

– Det er helt klart at mye av det man jobber med på vi-
tenskapsprogrammene dreier seg om å oppnå en mer fun-
damental forståelse av menneskenes plass i omgivelsene. 
En forståelse for hvor vi egentlig kommer fra, og hvordan 
vi tror universet utvikler seg, rett og slett.  ■

Christian Hauglie-Hanssen
Administrerende direktør, Norsk Romsenter
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DIGITAL FREMTID

Både Astrup og Qvam er skjønt enige 
om at vi har et godt utgangspunkt. 
Ikke minst er den digitale infra-
strukturen på plass. Da den blåblå 
regjeringen tiltrådte i 2013 hadde 

63 prosent av Norge tilgang på 100 Mbit/s nett-
kapasitet. I skrivende stund er tallet 92 prosent 
av arealet og tett opp mot 100 prosent av be-
folkningen. Nå står utrullingen av 5G for tur. 
En teknologi som vil være en bærebjelke for 
teknologier som autonom transport, automa-
tisering av havbruksnæringen og alle typer 
sensorstyrt samhandling og overvåking, ja kort 
sagt alle former for sentralisert teknologi som 
krever sanntidsoverføring av informasjon.

– 5G blir viktig for alle. Se bare for deg hva 
det vil kunne bety for oppdrettsnæringen å 
kunne kommunisere direkte med veitrafikk-
sentralen for å synkronisere slaktetidspunktet 
ute i havet med optimale veiforhold for trans-
port til markedet. Som politiker skal jeg ikke 
legge begrensinger, men åpne for muligheter. 
Er det én ting vi har lært så er det at det er det 
vi enda ikke har tenkt på, som kommer til å bli 
det mest avgjørende for vår fremtidige posi-
sjon, sier Astrup.

To sterke drivere
Andre faktorer som gir grunn til optimisme er 
ifølge Astrup og Qvam at næringslivet er vant 

og villig til å omstille seg. Dessuten er våre 
større industrier på mange felt verdensledende 
innenfor sine segmenter. Disse faktorene blir 
imidlertid fort historie. Skal vi ha noe å leve av 
i fremtiden må vi være skjerpet og på hugget. 
Den som blir hektet av nå risikerer å havne i 
bakevja til evig tid.

– Det ligger spesielt to drivere bak vårt gode 
utgangspunkt. Den ene er at vi har et høyt 
kostnadsnivå som har tvunget oss til å tenke 
kvalitet i alle verdikjedens ledd, gjort oss svært 
omstillingsdyktige og villige til å ta i bruk ny 
teknologi. For det andre har vi en ytterst frem-
overlent offentlig sektor som lenge har grepet 
de digitale mulighetene med begge hender, og 
skapt tjenester resten av verden er misunne- 
lige på. Noe som igjen har gitt næringslivet 
fordeler. Det er med andre ord snakk om en po-
sitiv spiral med to drivende motorer som har 
skapt det fortrinnet vi i dag har, sier Astrup.

Den norske modellen
Som eksempel trekker Astrup fram USA. Et 
land som har noen få private virksomheter 
innenfor IT som troner på verdenstoppen, 
men om man snur seg mot landets offentlige 
sektor er det tydelig at Norge har kommet 
lenger på avgjørende områder. Altinn er for 
eksempel en forenklende løsning som sparer 
næringslivet for store summer hvert eneste 

år. Som privat bruker tenker man at dette er 
et funksjonelt brukergrensesnitt. Åpner man 
panseret blir man imidlertid fort oppmerk-
som på det som er vanskelig å få til. Det skal  
en egen type samfunn til for å lykkes med til-
litsfull deling av intime data mellom borgerne, 
offentlige etater, næringslivet og finansfore-
tak.

– Det er viktig at kunnskap, teknologi og 
erfaring innen digitalisering deles på tvers av 
ulike bransjer og selskaper i et lite land som 
Norge. For å lykkes med for eksempel autonome 
kjøretøy som integrert del av et transportbilde 
i tettsteder, er nøkkelen intelligente styrings-
systemer som overvåker, koordinerer og forde-
ler logistikk i et komplisert bybilde. Et område 
vi er verdensledende på, for eksempel fra offs-
hore-industrien. For å lykkes med denne type 
utvikling må det jobbes på tvers av næringer 
og i samarbeid. Da er det er viktig å arbeide 
sektorovergripende og å være villig til å ta 
noen overordnede grep. Det er etter mitt skjønn 
fullt mulig å bygge en industriklynge i for ek-
sempel Oslo - med mål om å bygge ledende 
kompetanse på styringssystemer for å integrere 
autonome og andre transportmidler i den 
«smarte byen». En klynge som akkumulerer 
kunnskap fra mange grener og skaper tekno-
logi vi siden kan eksportere. Den type grep har 
jeg tro på, sier Qvam.

Vi spurte nyutnevnt digitaliseringsminister Nikolai Astrup og styreleder i Digital 
Norway Walter Qvam, hva Norge skal gjøre for å opprettholde sin offentlige 
velferd og forspranget innen de næringene som gjør den mulig, i en verden  

som tar eksponentielle skritt mot en fremtid vi aner lite om.

Feber eller eufori?

Tekst: Morten Iversen Foto: Ole Christian Bøe

NVIDIA  NVIDIA NVIDIA
DGX-2     DGX Staon DGX-1

Kunsg intelligens og maskinlæring
Nextron har løsninger skreddersydd for 
kunsg intelligens og nevrale neverk.

Vil du vite mer eller avtale 
en uforpliktende test?

Ta kontakt med Nextron på
web: www.nextron.no
telefon: 21 60 30 90

Hva er den digitale diagnosen for nasjonen Norge?
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I en verden der mye fremstår likt, krever det stadig mer kunnskap og erfaring for å velge riktig. 
Vi har i over 40 år lært oss å vurdere de som har det lille ekstra som kreves for å bli en virkelig  
dyktig prosjektleder. Mange kan bli ganske gode, men det er ikke der vi legger listen.

EN AV FÅ.

Minister of disruption
På sin siste tur til Silicon Valley introduserte Astrup 
seg litt spøkefullt som «Minister of disruption».  
For det er nemlig dit Norge, etter hans skjønn,  
må. Vi har kommet langt med å gjøre analoge  
prosesser digitale. Neste skritt er å løse oppgavene 
vi står overfor på overraskende måter med helt 
nye verktøy.

– Inkrementell forbedring har bragt oss langt, 
men hva kan teknologier som maskinlæring, IoT 
og kunstig intelligens gjøre for å øke verdiskap-
ningen i næringslivet, og omstille måten vi leve-
rer offentlige tjenester på? Potensialet er enormt, 
men for å få det til må vi gjøre ett sprang som  
krever omtanke, strategi og styring. Et av de første 
initiativene jeg tok som digitaliseringsminister 
var da også å få laget en nasjonal strategi for 
kunstig intelligens, sier Astrup.

– Det er ikke nok eksperter på kunstig intelli-
gens i verden. Tyngden av dem er i USA og Kina. 
Noen er spredt rundt om i Europa og noen ytterst 
få befinner seg i Norge. Skal vi henge med kan vi 
ikke konkurrere om å bli best på kunstig intelli-
gens som sådan, men derimot på det å benytte 
kunstig intelligens der vi allerede har verdensle-
dende domenekunnskap. Her har vi virkelig po-
tensial til å bli best, sier Qvam.

De flinkeste vinner
Første gang de to møttes var på Lerchendal-kon- 
feransen i fjor. En konferanse hvor Norges ledende 
selskaper gikk sammen og dannet «Norwegian 
Open AI Lab» for å bygge et nasjonalt kraftsenter 
for kunstig intelligens ved NTNU. Målet var å øke 
kvaliteten og kapasiteten på forskning, utdann- 
ing og innovasjon innen fagfeltet. Nå står vi på 
startstreken til en rekke kappløp vi enten vil vinne 
eller tape.

– Tendensen ser vi allerede. Noen få aktører på 
enkeltområder sikrer seg enorm dominans over 
store markeder på kort tid gjennom ny teknologi 
og overraskende bruk av eksisterende. Noen  
kommer helt sikkert til å løpe foran oss, men om 
vi ikke er best på utnyttelsen av kunstig intelli-
gens innenfor områder som for eksempel havbruk, 
energi, elektriske ferger og autonome fartøyer til 
havs om ti år, har vi all grunn til å trekke nisselua 
over ørene og skamme oss, avslutter Qvam. ■

”Om vi, om ti år, ikke er best på 
utnyttelsen av kunstig intelligens 

innenfor områder som for 
eksempel havbruk og energi, har 
vi all grunn til å trekke nisselua 

over ørene og skamme oss.
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KUNSTIG INTELLIGENS

5 eksperter svarer

Verden, Norge og norsk næringsliv er i en omfattende digital omstilling. Hvordan bør næringslivet gå frem, 
og hvordan lykkes vi? Digitaliseringsminister Nikolai Astrup stiller spørsmålene, fem eksperter svarer.

1. Det kreves store datamengder for å 
trene opp gode kunstig intelligens-mod- 
eller. Regler for innsamling og lagring 
av data må derfor ikke være så rigide at 
det er vanskelig å gjennomføre kunstig 
intelligens-prosjekter på en vellykket 
måte. Store kunstig intelligens-prosjek-
ter krever også svært mye regnekraft. 
Insentiver som oppfordrer datasentre 
og næringslivet generelt til å investere 

i nødvendig regnekraft og kompetanse  
bør dermed styrkes.

2. Næringslivet må ta utfordringen om 
utnyttelse av kunstig intelligens på alvor. 
Det er mange områder hvor kunstig in-
telligens kan forenkle og effektivisere 
alt fra produksjonsrutiner, til vareflyt og 
beslutningsprosesser. Det er et stort ure-
alisert potensiale i kunstig intelligens 

som kan gjøre norsk næringsliv vesentlig 
mer konkurransedyktig internasjonalt.

3. Næringslivet må tas med på råd når 
strategiene lages, slik at offentlig og pri-
vat sektor jobber mot samme mål. Der-
som næringsliv og regjering har fors- 
kjellige målsetninger, vil det være van-
skelig å oppnå gode resultater, og alt vil ta 
betydelig lengre tid.

1. Regjeringen må først og fremst legge forholdene til rette 
for å utvikle kunnskap om kunstig intelligens og hvilke nye 
muligheter det kan gi fremover.

Utvikling av kunnskap er først og fremst en utfordring for 
den enkelte virksomhet, men det vil også trenge tilgang til 
sterke forskningsmiljøer og personell med solid og relevant 
utdanning for å lykkes. Derfor bør både forskning og utdan-
ning i anvendelse av kunstig intelligens styrkes, og gjerne i 
flere ulike miljøer i Norge med god kontakt med ledende int- 
ernasjonale miljøer.

2. Det viktigste for næringslivet er å øke innovasjon- og oms-
tillingsevnen. Dette krever bred kunnskap og forståelse, men 
gjerne også praktisk uttesting i mindre skala. Det er også et 
stort behov for nye miljø hvor yngre mennesker kan prøve 

sine ideer. Erfaringene kan gjerne deles innenfor et tradisjo- 
nelt bransjesamarbeid, men helst på tvers av bransjer da 
mange av de interessante mulighetene ved bruk av kunstig 
intelligens oppstår på tvers av de tradisjonelle sektorene. Nær- 
ingslivet må selv satse på å bygge tilstrekkelig kompetanse 
på kritiske områder, og oppfordre til etablering av dedikerte 
miljø for generering av ideer og skapertrang. 

3. Det vil være viktig med en effektiv fordeling av hva som 
skal gjøres i egen regi i offentlig sektor og hva som bør kjøpes. 
Tilsvarende gjelder også tilgang til, og tilrettelegging av,  
offentlige data for gjenbruk i privat sektor.

Den digitale omstillingen kan gi store gevinster for Norge og 
vil være helt nødvendig, men en del enkeltindivider og grup-
per vil alltid tape på omstillinger. For å gjøre omstillingene 

enklest mulig og ikke skape unødige forsinkelser, er det vik-
tig med en ansvarlig holdning hos næringslivet, og støtte og 
hjelp til den enkelte fra en sterk og effektiv offentlig sektor.

Kunstig intelligens i næringslivet

1. Hva er viktig for norsk næringsliv når regjeringen går i gang med å lage en nasjonal strategi for kunstig intelligens?

2. Hvordan kan næringslivet selv bidra for at Norge skal lykkes med å ta ut potensialet som ligger i kunstig intelligens?

3. Hvordan kan vi best få til et godt samspill mellom offentlig sektor og næringslivet i den digitale omstillingen av Norge?

Sigurd Skjæveland
Daglig leder
FOTO: HEIDI HEXEBERG

Geir Elstad
Daglig leder 
FOTO: LASSE SANDSTONE 

INTELIS

1. Bedrifter i norsk næringsliv må delta aktivt i prosessen fra 
starten av. Å overlate de første tunge stegene til andre med 
tanke på å parasittere på deres innsats betyr å la konkurren-
tene lære først og etablere nettverk av relasjoner og kunnskap 
som blir vanskelige å replisere. Dette er desto viktigere i et  
internasjonalt perspektiv. Norge er et lite land med åpen øko-
nomi, og konkurrentene fra utlandet vil komme i stadig større 
grad. Industrielle klynger i Norge kan hjelpe med å løfte be-
driftenes stemme og behov. De fleste av dem kan hjelpe med å 
etablere kontakter, forklare modningsgraden av de ulike app- 
likasjonene innen kunstig intelligens, og vise tilstanden av 
utviklingen i Europa og resten av verden.

2. Næringslivet kan bidra ved å reflektere først på hvordan 
bruk av kunstig intelligens kan skape nye forretningsmodeller 
og dermed øke deres omsetning og markedsandeler, gjerne i 
et internasjonalt perspektiv. Å bruke kunstig intelligens kun 

på å kutte kostnader gir ikke varig konkurransekraft, og fører 
bare til et selvdestruktivt kappløp mot bunnen. Norsk nær- 
ingsliv kan også bidra ved å være bevisst på verdien av data-
ene de genererer og dele dem trygt på tvers av bedrifter og 
bransjer. Disse dataene kan brukes senere til å finne mønstre 
og korrelasjoner som kan skape nye bærekraftige forretnings-
modeller, produkter og tjenester. Norske bedrifter må lære å 
samarbeide overfor internasjonale aktører.

3. Det er viktig at offentlig sektor får bred og dyp kompe-
tanse innen de teknologiske, men også forretningsmessige, 
mulighetene som kunstig intelligens kan bidra til. Videreut-
danning av beslutningstakere i det offentlige blir dermed ess- 
ensiellt. Samtidig bør næringslivet hjelpe det offentlige med 
å kartlegge hvordan andre land, industrier og konkurrenter 
bruker kunstig intelligens, og hvilke konkurransefortrinn de 
oppnår. Dermed kan det offentlige få et reelt situasjonsbilde 

ut av næringslivets egen erfaring, og ikke gjennom politisk 
dominerte fora. Målet blir å sikre at virkemiddelapparatet 
finansierer prosjekter som kan gi reell avkasting og konkur-
ransefortrinn til Norge som nasjon.

Salvador Baille
Daglig leder 
FOTO: INTELIS

A-2 NORGE

NEXTRON

INTELIS
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Les flere artikler på www.næringslivnorge.no

SMARTLY

1. Det er viktig at samfunnet utdanner og utvikler relevant 
kompetanse, derfor må fagmiljøene og universitetene sam-
arbeide om programmer som setter nyutdannede i stand til å 
møte fremtiden. Da trenger vi både kandidater som har tek-
nisk kompetanse, men også de som forstår de forretnings-
messige aspektene.

At næringslivet har forutsigbare og konkurransedyktige ram-
mebetingelser er også en vesentlig faktor. Konkurransen vi 
møter i dag er til en stor del internasjonal, derfor er det for ek-
sempel veldig viktig at vi ikke møtes med særnorske skatter 
som hemmer norsk konkurranseevne.

2. Driveren for utviklingen må ligge hos næringslivet selv, og 
det er næringslivet som må stå for utviklingen av denne nye 
teknologien basert på de behovene som aktørene i markedet 

står overfor. Den delen av næringslivet som lykkes i å im-
plementere effektiv og velfungerende kunstig intelligens vil 
oppnå konkurransefortrinn og bedret lønnsomhet. På mange 
måter kan næringslivet selv bestemme hvor raskt og hvor 
mye av potensialet som blir tatt ut, men for å lykkes må de 
ha riktig kompetanse, nok kapital og vilje for å sikre den gjen-
nomføringsevnen som er nødvendig for å levere de riktige 
løsningene som markedet vil ha. 

3. Et godt samspill fordrer også dialog. Derfor trenger vi noen 
arenaer der det offentlige og næringslivet kan møtes og ut-
veksle tanker, ideer og erfaringer slik at alle trekker i riktig 
retning.

Samtidig kan offentlig sektor også gå foran gjennom digitali- 
sering av sine egne prosesser. På denne måten kan de også opp-

dra brukerne av offentlig tjenester i digital samhandling, det er 
viktig for videre utvikling. Offentlig sektor kan også bidra ved 
å være en god, innovativ og digital innkjøper. Dette vil både  
bidra til å stimulere, og til å utvikle den norske leverandørin-
dustrien på en god måte.

Trond Furenes
Business Development Director
FOTO: HEDDA JOHANNE FURNES

COMPUTAS

1. Det er viktig at regjeringen lytter til bransjeorganisasjonene, 
og kanskje særlig til IKT-Norge, når de starter med dette ar-
beidet. Bransjeorganisasjonene kan samle inn erfaringer fra 
medlemsbedriftene, hvor noen av dem har så mye som 30 års 
AI-erfaring.  

Den andre faktoren er at kunstig intelligens er nært knyttet 
opp mot store datamengder og ofte mot skytjenester som store 
internasjonale aktører som Google, Amazon og Microsoft til-
byr. Sannsynligvis er sikkerheten bedre hos disse leverandø-
rene enn i norske datasentre, det bør man også ta hensyn til.

2. Det snakkes nok litt for høyt om alt det fantastiske vi kan 
gjøre med kunstig intelligens – det er mye hype. Fortsatt er 
det veldig langt igjen før kunstig intelligens overgår mennes-
kenes intelligens. Derfor er det viktig at vi satser på gode, rea-

listiske løsninger som vi kan få stor nytteverdi av nå.

Både næringslivet og offentlig sektor må dessuten fokusere 
mer på datakvalitet. Hvis dataene vi fôrer modellene med 
er feil, blir resultatene deretter. Det siste store buzzordet i 
bransjen vår er FAT-ML, og det står for Fair, Accountable and 
Transparent Machine Learning. Eller med andre ord - at data-
ene vi bruker må være korrekte og inneha høy kvalitet.

3. Teknologiutviklingen går raskt, mens den vanlige arbeids-
måten i offentlig sektor fremdeles er lange anskaffelses- og 
utviklingsfaser basert på rigide beskrivelser. Det kan fort 
ende med at du får en løsning du skulle hatt for fem år siden. 
Sektoren må erkjenne behovet for større smidighet, slik at 
utviklingen går raskere og at man ikke ender med å lansere 
nye løsninger basert på teknologi som er utdatert, og behov 

som ikke er de samme lenger. Digitaliseringsministeren bør 
også se på den gode, nasjonale dugnaden som gjøres av ak-
tører som DIFI, Brønnøysundregistrene, Nasjonalbiblioteket 
og flere, for å øke datakvalitet, transparens og delingsmulig-
heter.

Thomas Bech Pettersen
CTO
FOTO: KIMM SAATVEDT/COMPUTAS

SMARTLY

COMPUTAS
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Lykkes næringslivet, lykkes AS Norge

Hva er viktig for norsk næringsliv når 
regjeringen går i gang med å lage en 
nasjonal strategi for kunstig intelli-
gens?

For at regjeringen skal få frem en strategi 
rundt kunstig intelligens (KI) som skal gi 
verdi til næringslivet så må man først invol-
vere næringslivet i en dialog om hva som vil 
gi verdi på kort og lang sikt. Strategi for KI i  
en bedrift lykkes best når man fokuserer på 
forbedret kundeopplevelse og større verdi-
skapning for bedriften. De fleste bedrifter vil 
være avhengig av å bruke moden teknologi 
fordi man ikke har evner og resssurser til å 
utvikle selv. Selv store bedrifter sliter med å 
sette av ressurser til utvikling av teknologi og 
er prisgitt utviklingen i markedet.

Regjeringens strategi for KI må fokusere på 
å legge til rette for læring, innovasjon og an-
vendelse. I Gartner ser vi KI innen flere om- 
råder som vist i illustrasjonen til høyre. En del 
av disse områdene er lett tilgjengelig allerede 
i dag, mens andre trenger litt mer tid før de 
er modene.

Strategien må legge til rette for læring 
innen alle disse områdene, på skole, universi- 

teter, i næringsklynger og andre sammen-
henger der akademia og næringsliv møtes 
naturlig.

Videre må det stimuleres til innovasjons- 
arbeid der næringsliv (leverandører og kunder) 
samt akademia (og offentlige virksomheter) i 
felleskap tester muligheter og anvender mo-
derne næringssamarbeid for utvikling og 
deling av kunnskap

Når det gjelder anvendelse, så bør det være 
en strategi for støtte til verdiskapning ved 
bruk av KI i eksisterende bedrifter og til bed- 
rifter som bygger opp kunnskap om anven-
delse av KI.

Et av områdene som vi i Gartner ser vil gi 
stor verdi er «Augmented Intelligence». Her 
fokuserer man på å utvide menneskets kunn-
skap med direkte støtte av KI. Virtuelle assis-
tenter, ansikt- og talegjenkjenning er allerede 
på full fart inn, og næringslivet trenger kunn-
skap og inspirasjon for å ta i bruk og investere 
i mulighetene.

Hvordan kan næringslivet selv bidra 
for at Norge skal lykkes med å ta 
ut potensialet som ligger i kunstig 
intelligens?

Næringslivet må selv ta initiativ til å utvide 
sin kunnkap om hva kunstig intelligens er, og 
hvilke muligheter det potensielt kan gi ved 
anvendelse. Næringsklynger og tverrfaglig 
samarbeid mellom bedrifter gir ofte større 
innovasjon og ideskapning enn om en bedrift 
forsøker alene. Gjennom disse næringsklyn-
gene vil det være lett å skape rom for nye 
ideer innen eksisterende næringer, ideer til 
nye forretningsmuligheter og start av ny næ-
ringsvirksomhet.

Grunnleggende for næringslivet er å være 
nysgjerrig på mulighetene, tilegne seg kunn-
skap, delta i næringsklynger og delta i dialog 
med regjering og det offentlige virkemiddel- 
apparatet. Næringsliv og akademia må finne 
sammen i enda større grad slik at vi holder 
oss oppdatert på mulighetene til enhver tid. 
Tradisjonelle læringsarenaer er for trege, og 
næringslivet må være pådriver for å skape 
nye læringsarenaer.

Lykkes næringslivet så lykkes AS Norge. 
Tett samarbeid er eneste løsningen.

Hvordan kan vi best få til et godt 
samspill mellom offentlig sektor og 
næringslivet i den digitale omstill- 
ingen av Norge?

Offentlig sektor har minst like stor potensiell 
nytte av de mulighetene som digitalisering 
gir som i næringslivet og samfunnet forøvrig.  
I de nye økosystemene, som for eksempel 
«smarte byer» og «smarte samfunn», inngår 
både det offentlige, næringsliv og vi som 
private personer. Informasjonsdeling er en 
forutsetning, og mulighetene blir bygd på  
toppen av den felles informasjonsplattfor-
men. I digitale modeller kan tilgjengelig data 
brukes til å visualisere og analysere informa-
sjon som skapes på tvers av bedrifter, private 
og det offentlige. Og man kan skape helt nye 
tjenester på basis av tilgang til denne felles 
«informasjonsbanken»

Når kommuner satser på velferdsteknologi 

for å gi bedre helsetjenester så brukes mye av 
den samme teknologien som produksjons- 
bedrifter bruker til styring av sensorer i helt 
andre sammenhenger. Mye av kunnskapen 
kan brukes på tvers, og ideskapningen vil 
bli mye sterkere om man kunne bygge felles 
kunnskapsnettverk der man innen de for-
skjellige områdene tilegner seg kunnskap, 
utvikler nye ideer som igjen hver virksomhet 
og bedrift kan ta tilbake for spesialisering og 
egen verdiskapning.

Det må stimuleres til aktiv deling av kunn-
skap og teknologiløsninger. Det har ingen-
ting for seg at alle kommuner hver for seg 
skal investere og «finne opp kruttet» selv. Det 
bør etableres en kultur for deling og felles  
videreutvikling. Ikke på byråkratisk vis, men 
på en moderne, sosial plattform der alt deles 
automatisk og hver enkelt tar i bruk det som 
er nyttig for dem. Offentlige innkjøpsregler 
må tilpasses den moderne delingsøkonomien 
og næringslivet må også inviteres til å dele.

Dette kan virke komplisert i utgangspunk-
tet, men kunsten er å begynne i det små og 
gjøre seg erfaringer. Jeg nevnte velferdstek-
nologi som alle landets kommuner har behov 
for. Helsevesenet generelt bør bryte ut av  
regionssiloene og starte tverrfaglige kompe- 
tansenettverk og skape delingsarenaer. Nær- 
ingsliv og kommuner kan sammen med aka-
demia bruke næringsklynger til felles arena 
for deling av kompetanse og innovasjon.

Den digitale omstillingen av Norge skyter 
først fart dersom man går ut av den tradisjo-
nelle hierarkiske strukturen og tør å samar-
beide på tvers av siloer og gamle grenser. Vi  
må begynne å tenke muligheter og ikke beg- 
rensninger. Og vi må gjøre det sammen.

De digitalt «fødte» selskapene gjør dette nat- 
urlig. Eksemplene er mange. Det tradisjonelle 
næringslivet og de tradisjonelle offentlige 
etater må digitalt gjenfødes. Sannsynligvis vil 
de da se helt annerledes ut og forhåpentligvis 
være fokusert på kundeopplevelse eller inn-
byggeropplevelse. ■

Den digitale omstillingen av Norge skyter først fart dersom man går ut av den tradisjonelle 
hierarkiske strukturen og tør å samarbeide på tvers av siloer og gamle grenser. Vi må begynne å  

tenke muligheter og ikke begrensninger. Og vi må gjøre det sammen.

Tekst: Geir Balsnes, RVP Nordic region | Executive Programs | Gartner Foto: Gartner

Tett samarbeid er eneste løsningen

Geir Balsnes, RVP Nordic region | Executive Programs | Gartner

DIGITAL OMSTILLING
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INNSIKT

Industriens hovedutfordring til digitaliser- 
ingsminister Astrup og næringsminister Røe 
Isaksen er hvordan norske industribedrifter 
kan etterfølge anbefalingene fra regjeringens 
digitale ekspertutvalg, Digital21. Hovedbud-
skapet fra industrien til næringsministeren 
er at vi må bygge sterk digital kompetanse 
og bruke virkemiddelapparatet der disse har 
størst verdi for Norge. Topplederforum for 
digitalisering i industrien, som blant annet 
består av kronikkforfatterne, mener Digital- 
21-rapporten foreslår gode tiltak som vil 
styrke den digitale grunnmuren for hele det 
norske næringslivet. Det lå ikke i utvalg- 
ets mandat å gå inn i spesifikke næringer, 
men rapporten peker på at forutsetningene 
for å lykkes er spesielt gode der det er kobling 
mellom flere sterke teknologibedrifter og høy 
bransjekompetanse, for eksempel i maritim 
sektor. Det er særlig viktig at det tas strateg- 
iske grep knyttet til digitalisering for å utnytte 
Norges fortrinn i spesifikke næringer til havs 
og på land. Samtidig som vi ser behovet for 
å sikre digitalisering av små og mellomstore 
bedrifter, på tvers av bransjer, må vi samle 
oss om initiativ for å fremme digitalisering 

i industrier hvor Norge har spesielle fortrinn.

Norge i en særstilling
Norge har en gylden mulighet til å bli et glo-
balt vertsland for digitalisering av store og 
komplekse industriprosjekter, på samme 
måte som Silicon Valley har blitt et senter for 
digitalisering av produkter og tjenester for 
forbrukere. Det er ambisiøst for lille Norge å 
hevde seg i den globale konkurransen, men 
vi har faktisk forutsetninger for å lykkes med 
nettopp dette. Internasjonale selskaper som 
TechnipFMC, Siemens og ABB bruker allerede 
Norge og norsk sokkel som «testlaborator- 
ium» for nye digitale løsninger. Det er det 
gode grunner til:

En stor, kompetent og tilpasningsdyktig 
arbeidsstyrke, samt godt utbygd digital 
infrastruktur, gjør at Norge havner på 
en sterk sjetteplass i IMDs globale  
kåring av digital konkuranseevne.

Norge har en stor petroleums- og 
maritim sektor som gir tilgang på  

mange komplekse industriprosjekter.
 

Norsk tillitskapital og tradisjon for 
deling og samarbeid er suksessfaktorer 
når konkurrenter og leverandører skal 
dele data og digitale løsninger med 
hverandre.    

Nytt industrieventyr?
Utfordringene forbundet med digitalisering 
av komplekse industriprosjekter er i stor grad 
de samme på tvers av land og næringer – enten 
det er snakk om olje og gass, havvind, fiskeri 
og havbruk, maritim industri eller kraftpro-
sjekter, i Norge eller utlandet. Hvis Norge lyk-
kes i å ta en lederposisjon på dette området 
vil det derfor åpne seg et stort eksportmarked. 
Dette vil igjen tiltrekke nyinvesteringer, 
vekst, og høykompetansearbeidsplasser, og bi-
dra til å omstille norsk økonomi til å bli smart- 
ere, grønnere og mer nyskapende. Men den 
internasjonale konkurransen om å bli et glo-
balt digitalt kompetansesenter tiltar, og mu-
ligheten er nå. For eksempel blir det globale 
leverandørselskapet TechnipFMC hyppig 

kontaktet av representanter fra land som  
ønsker å hente hovedkontoret for digitalise- 
ring bort fra Kongsberg. Virkemiddelapparatet 
i land som Singapore og Nederland er aktivt 
søkende etter flere etableringer av «digitale 
senter», mens Brasil pålegger olje- og gassel-
skaper å reinvestere én prosent av omsetnin-
gen i FoU lokalt. Dette tiltrekker leverandør-
bedrifter som ellers kunne lagt aktiviteten til 
Norge.

Må spisse oss for å vinne
Skal vi lykkes i å omsette Norges fortrinn i 
verdiskaping og gripe muligheten som ligger 
der for norsk industri, må vi rette digitalsat-
singen mot områder hvor vi har forutsetni- 
nger for å ta ledertrøya og potensialet for ver-
diskapning er størst. Våre mest konkurranse-
dyktige industrier må styrkes ved å anvende 
og videreutvikle digital teknologi i dybden  
på industrielle problemstillinger, og i kom-
plekse prosjekter. Da kan næringsministerens 
varslede gjennomgang av virkemiddelappar- 
atet for forskning, utvikling og innovasjon 
bidra til å styrke teknologiområder hvor Norge 
har forutsetninger for å vinne. ■

Slik gjør vi Norge til en digital industrinasjon 
Digitalisering er en forutsetning for norsk konkurransekraft, men dette krever at regjeringen bruker ressursene der de 
har størst verdi. Norge har en unik mulighet til å bli et «Silicon Valley» for digitalisering av komplekse industriprosjekter.

Tekst: Ann-Christin Andersen, Chief Digital Officer, TechnipFMC, Anne Marit Panengstuen, konsernsjef Siemens, 
Jørn Eggum, leder Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen, adm. dir. Norsk Industri Foto: Getty Images
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SPONSET AV

Dette sier Anett Andreassen, direktør for prosjektet «Digibygg» i regi av Statsbygg. Et prosjekt ment å fremme bruken av digitale 
redskaper på åpne standarder og frie formater i den norske byggenæringen. Gjennom hele verdikjeden fra idé til drift. For å komme 

videre bankes det nå ut en virksomhetsarkitektur som på sikt skal hjelpe hele den norske byggenæringen til enda større fellesløft.

Virksomhetsarkitektur for et bedre bygd miljø:

Tekst: Morten Iversen Foto: Ådne Homleid/ Statsbygg/Trond Isaksen

– Sammen kan vi i fremtiden hente ut langt større effekter av digitaliseringen

I januar 2017 satte Statsbygg i gang prosjektet 
«Digibygg» for å gå i front, teste ut nye digi-
tale løsninger og lyse opp veien videre for en  
samlet byggenæring. Med det mål for øyet å 
bygge raskere, mer kostnadseffektivt og bære- 
kraftig. Året etter etablerte Statsbygg «Digital 
Tvilling» som et eget prosjekt. Et prosjekt 
hvor Statsbygg skulle realisere «digitale tvil-
linger» av sine fysiske bygg.

– For å få en reell effekt ut av den videre di-
gitaliseringen er det viktig at vi får på plass 
en gjennomsyrende og grunnleggende virk-
somhetsarkitektur. Slik at hele virksomheten 
bygger opp under våre strategiske mål. For å 
lykkes med det må vi ha en bevissthet rundt 

det arkitektoniske når vi tenker utvikling 
også i et virksomhetsperspektiv, sier prosjekt-
direktør Andreassen, som gjennom mer enn 
tretten års fartstid i Statsbygg har bred erfa-
ring fra blant annet byggeprosjekter, digita-
lisering, virksomhetsstyring og forvaltning. 

Et rammeverk for vekst
Det er rammeverket «The Open Group Archi-
tecture Framework» (TOGAF) Statsbygg legger 
til grunn for å beskrive sin virksomhetsarki-
tektur. Et ramme- og metodeverk tuftet på 
konseptene fra Difis prosjektveiviser, og som 
tar for seg hvordan man gjennomfører en 
strukturert arkitekturprosess med beskrivel-
ser av blant annet forretningsprosesser, infor- 
masjonssystemer og teknologi.

– Dette er en metodikk vi har valgt fordi 
den er velprøvd, gjennomtenkt og har vist seg 
å fungere. For oss er det framover helt essen-
sielt at den utviklingen vi setter i gang - og 
de endringene vi gjør - blir nøye vurdert opp 
mot og svarer til - alle aspektene i virksom- 
heten. For eksempel har vi i Norge tradisjo-

nelt sett hatt IT-avdelinger som jobber med 
drift av servere og tilbyr ulike IKT-tjenester. 
Vi ønsker nå å koble IT-avdelingen til hele 
virksomhetens prosesser. Et strategisk grep 
jeg tror vil tvinge oss til å jobbe mer tverr-
faglig og iterativt. Vi må hele tiden ha et 
kunde- og brukerfokus, og samtidig tenke 
tjenestedesign. Uansett hvilket område av 
virksomheten eller forretningen det er snakk 
om, sier Andreassen.

Et digitalt speilbilde
Statsbygg har en ambisjon om å hente ut 
større effekter og muligheter innenfor de 
rammene som er trukket opp i Byggenærin-
gens Landsforenings «Digitalt veikart». Et vei-
kart som i sin grafiske utforming kan passere 
som en kopi av et arkitekturkart i TOGAF- 
tradisjon. Et veikart som beskriver et skrikende 
behov etter nettopp en sterkere og mer over-
ordnet strategi.

– I forhold til vår næring er det viktig å ska-
pe en felles arkitektur, forankret så høyt opp 
som mulig. Noe jeg tror vil muliggjøre felles 

løsninger som integrerer, forenkler og foran-
krer. Fra idé via prosjektgjennomføring, til 
drift. Og på den måten sikre gode felles digi-
tale løsninger. Den «Digitale Tvilling» handler 
jo nettopp om å tilgjengeliggjøre relevant, 
digital informasjon om de fysiske byggene til 
dem som trenger den, der de trenger den. For 
å realisere en sømløs flyt av informasjon må 
vi fra et IT-perspektiv ha en forståelse for hva 
denne informasjonen faktisk ér. Makter vi å 
få til en sømløs flyt av informasjon knyttet til 
et gitt bygg - i et livssyklusperspektiv - tror jeg 
hele næringen vil høste store gevinster. Både 
når det gjelder kvalitet, effektivitet og felles 
forståelse av hva «produktet» vårt faktisk er, 
avslutter Andreassen.  ■

Sambruksstasjonen på Gol ble valgt ut til å være en av noen få piloter for Statsbyggs satsing på digital gjennomføring av byggeprosjekter. Nybygget driftes nå ved hjelp av blant annet stordata, 
sensorteknologi og fjernstyring.

Anett Andreassen
Prosjektdirektør, Statsbygg
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Roboter lager batterier i Trondheim

Tekst: Tom Backe Foto: Henning Gulbrandsen/Intek

En fabrikk av betydning. Statsminister Erna Solberg deltok i innvielsen av fabrikken i Trondheim.
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Batterifabrikkens produkter retter 
seg hovedsakelig mot sluttkun-
der innen maritim sektor og 
offshoreindustrien. En indika-
sjon på betydningen som den 

norske regjeringen legger på batteriteknologi 
er det faktum at statsminister Erna Solberg 
deltok i innvielsen av fabrikken i Trondheim. 
En investering som Siemens står bak og som 
har en prislapp på 100 millioner kroner.

Logisk valg av produkt og sted
Å starte en fullautomatisert batterifabrikk i 
Norge er et valg som er ganske logisk. Norge 
er et av landene i verden med høyest tetthet 
av elektriske kjøretøyer. Andelen, som nå har 
rundet 30 prosent, gjør at vi hevder oss helt 
i toppklassen av alle lands salgsstatistikker 

for elbil.
Siemens forventer dessuten en dobling av 

batterier til det maritime markedet frem til 
2024 og regner med at nesten 80 prosent av 
alle nye, små og mellomstore fartøy på opptil 
150 meter vil bli utstyrt med hybridløsninger 
som inkluderer batteridrift.

– Alle mener at dette markedet vil vokse 
betydelig i fremtiden. Vi har gått inn i dette 
med høye ambisjoner for å skape løsninger 
som lever opp til kundenes forventninger, 
sier Bjørn Einar Brath, leder av Offshore Sol- 
utions på Siemens.

Frode Grimsbø som er salgsansvarlig for 
KUKA Norge, selskapet som har levert rob- 
otene, påpeker også at Siemens har gjort et 
klokt valg når de valgte å plassere fabrikken 
sin i Trondheim.

– Trondheim er et godt valg for plassering av 
fabrikken. Her har Siemens et kompetanse- 
senter for elektriske og hybride løsninger fra 
før, og de har lang erfaring. I tillegg gjør plas-
seringen at de kommer tett på markedene 
der kundene i maritim sektor og offshore-
bransjen er, sier han.

Langsiktig samarbeid med norsk partner
Batterisystemene som skal produseres i 
Trondheim består av ni forskjellige moduler 
med 28 battericeller i hver. For å sette sam- 
men batteriene benyttes elleve KUKA-rob- 
oter av forskjellige typer, som ved hjelp av en 
rekke AGVer (automatiserte guidede kjøre- 
tøyer) fra det japanske selskapet Omron, 
styrer hele prosessen mer eller mindre uten 
noen menneskelig involvering. AGVene bev- 

eger seg rundt i rommet, de henter og leve-
rer materiale, og gjør også andre oppgaver.  
Samarbeidet mellom maskinene gjør at de 
kan gjøre alt fra å pakke ut deler til monter- 
ing og til slutt teste de nybygde batterimodu-
lene.

– Vi vil ha så få personer som mulig invol-
vert i prosessen, sier Torstein Sole-Gärtner, 
leder av Siemens offshore- og marinesenter 
i Trondheim.

– Når prosessen er helt finjustert, vil robot-
linjen kunne sette sammen 55 moduler per 
skift, fortsetter han.

Selve produksjonslinjen i fabrikken er 
designet og satt sammen av KUKAs norske 
samarbeidsspartner Intek. KUKA og Intek 
har hatt et godt samarbeid om tilsvarende 
prosjekter i flere år før dette.  ■

I slutten av januar åpnet det en fullautomatisert batterifabrikk i Norge. Ryggraden i fabrikken
er en produksjonslinje der robotene gjør jobben.
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AVANSERT TEKNOLOGI

Kjøpsvaner, valgresultater, relasjoner, handel, bybildet, kultur, militæret, 
lovgivning, klima og mye annet påvirkes allerede gradvis av kunstig intelligens.

Våre naturlige ressurser og relasjoner påvirkes 
i økende grad av avansert teknologi, spesielt 
kommunikasjonsteknologi med integrert 
maskinlæring. Det er vanlig å høre om auto- 
nome roboter, optimalisering, beslutnings- 
tagning, trading, analyse av ulike slag og 
gjennomføring av visse typer oppgaver - for 
eksempel kundeservice gjennom chatbots.

I dette regnestykket er det noe som man-
gler. Frem til nå har debattklimaet rundt 

kunstig intelligens vært preget av et generelt 
fokus på hvordan benytte det, hvor sterk 
påvirkning det vil ha på ulike fagfelt og tidvis 
på etikken knyttet til dets bruk. Teknologien 
bak er interessant, men mye viktigere er de 
mulighetene og implikasjonene som tekno-
logien fører med seg. Lite fokus har blitt lagt 
på det sosiale aspektet knyttet til kunstig 
intelligens, og særlig dets utfall og virkelige  
effektmål. Med god grunn begynner vi å tenke 
mer på de etiske konsekvensene av kunstig 
intelligens og dens påvirkning. Sosialt an-
svar er viktigere enn noensinne for både en 
liten nasjon og verdenssamfunnet vi er en 
del av.

AI Social Research
Siden dette er et tema som allerede har kon-
sekvenser for din og min hverdag, har vi, en 

gruppe nysgjerrige master- og bachelorstud- 
enter ved Universitetet i Oslo (UiO) startet 
opp AI Social Research. Vi har blitt en inter-
disiplinær gruppe fra samfunnsvitenskap- 
elig fakultet og institutt for informatikk ved 
UiO. Nylig har vi også fått oppslutning av 
dyktige studenter ved andre universiteter 
og nylig uteksaminerte studenter i arbeids-
livet. Som interdisiplinær gruppe med sam-
funnsvitenskapelige tyngder vil vi lære og 
undersøke hvordan den teknologiske ut-
viklingen preger samfunnslivet, og gi nye 
perspektiv inn i diskusjonen om AI og dets 
fremtid, ved å trekke veksel på våre forskjel-
lige bakgrunner. 

Med en mer samfunnsvitenskapelig til-
nærming kan vi stille spørsmål som for eks- 
empel: Hva er hensikten med teknologi-
utviklingen? En sak er at AI kan komme til 

Det er på tide å løfte blikket

Tekst: Alex Moltzau, CO-founder, AI Social Research Foto: Justyna Hapeta/Hilde Bang Foss

Alle påvirkes av ny teknologi. – Våre naturlige ressurser og relasjoner påvirkes i økende grad av avansert teknologi, spesielt kommunikasjonsteknologi med integrert maskinlæring.

å endre verden. Et annet aspekt ved det er 
hvordan benytte AI til å «endre verden».  
Hvilket overordnet mål er det vi forsøker å 
nå? Innenfor dette temaet, kan en sosiologisk 
og psykologisk vinkling omhandle behov og 
sosiale strukturer.

Et spørsmål relatert til bruksområder for 
maskinlæring og kunstig intelligens, kan 
være: hvordan øke menneskers velvære, og 
dekke grunnleggende behov? Slik at vi klarer 
å håndtere oss selv som personer, før vi prø-
ver å endre en hel rekke deler av samfunnet 
gjennom AI. For når alt kommer til alt, hva 
er hensikten med en sportsbil hvis føreren 
ikke er skikket til å bruke den? Det er på tide 
å løfte blikket.

Vi ønsker også å utvikle talenter som kan 
bidra til samfunnet og åpne dører for mer 
samarbeid. Til deg som leser dette: Vi håper 
at du har like lyst som oss til å satse på etisk 
samfunnsengasjert teknologiforståelse. ■

”Når alt kommer til alt, hva er 
hensikten med en sportsbil 
hvis føreren ikke er skikket til 
å bruke den? Det er på tide å 
løfte blikket.

Alex Moltzau
CO-founder, AI Social  
Reseach
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INDUSTRI 4.0

De kan også forvente å ta med seg en 
mengde nyvunnet inspirasjon og 
inntrykk i bagasjen hjem, sier Tor 

Kristian Haldorsen ved Norsk-Tysk Handel-
skammer.

Hannover Messe er verdens viktigste messe 
innen industri og teknologi. Messen skaper 
en unik plattform for møter.

Industri 4.0
Norsk Tysk-Handelskammer har fra starten 
vært med på å sette industri 4.0, som ble lan-
sert under Hannover Messe i 2011, på dags-
orden i Norge. Dette har de arbeidet med 
gjennom flere workshops og konferanser, og 
studieturer for industri og virkemiddelapp- 
arat, både til Norge og Tyskland.

– Vi legger til rette for kunnskapsutveks-
ling og nettverksbygging mellom landene 
innenfor industri 4.0 og relatert tematikk, 
som blant annet fagkompetanse og livslang 
læring. Dette er noe vi for tiden jobber veldig 
intensivt med, sier Tor Kristian Haldorsen 
ved Norsk-Tysk Handelskammer.

– I vårt styre har vi også lykkes med å til-
knytte oss anerkjente ressurspersoner fra 
viktige faglige miljøer både i Norge og Tysk-
land, sier han.

Industri 4.0 er en utvikling innenfor indu- 
striell produksjon som kommer raskt og med 
eksponentiell effekt. Tyskland omtaler ofte 
deres program «Industrie 4.0» som den fjerde 
industrielle revolusjon.

– Norsk profilering på tyske messer er et 
viktig ledd i arbeidet, og i år er det første gang 
noensinne at det organiseres en norsk felles-
stand på industrimessen, forklarer Haldorsen.

Fellesstanden organiseres i samarbeid med 
Innovasjon Norge.

Flere norske bedrifter representert
Med 220 000 internasjonale besøkende årlig 
er potensialet for å møte nye kunder, partnere 
og kontakter på messen enorm.

– Når norske bedrifter nå velger å stille 
samlet på nasjonale paviljonger, øker de også 
betraktelig sjansen for synlighet i mengden. 
En annen fordel er at bedriftene kommer til 
en ferdigbygget stand og dermed kan fokusere 
tiden sin på å generere leads.

- Mens Tyskland kanskje er mer kjent som 
strukturert og nøyaktig, så er vi i Norge raskere 
til å omstille oss,  er det en fordel?

– Dette er faktisk et spørsmål vi ofte disku-
terer internt og et spørsmål som er vanskelig 
å svare på. I vårt daglige arbeid har vi ofte 
inntrykk av at når Norge først setter i gang 
med noe går det veldig fort, sier Haldorsen.

Han forklarer videre at det blir en slags 
dugnad hvor man bare setter i gang uten å 
diskutere alle tenkelige scenarier, slik tilfellet 
ofte er i Tyskland.

– På den andre siden er Tyskland blitt kår- 
et til verdens mest innovative land, så vi får 
nøye oss med å si at begge måter å jobbe på 
har noe for seg. Av Norge kan Tyskland lære å 
hoppe litt mer i det, og å teste ut ting før alle 
scenarier er kartlagt, sier han.

- Hva kan vi forvente oss på årets industrimes-
se i april?

– Hannover Messe er fødestedet til industri 
4.0, og det sier en hel del om messens betyd-
ning. Dette er absolutt den viktigste inter- 
nasjonale arenaen for industri. Alle de store 
trendene dekkes her, fra automasjon og kun- 
stig intelligens til bærekraft og energi.

– Spesielt gledelig er det å se at hele 23  
norske bedrifter deltar under årets messe – 
flere enn noensinne, sier Haldorsen.

En av de er Robotic Innovation, som leverer 
neste generasjons mobile robotløsninger for 
å håndtere transport og logistikk av varer og 
enheter i næringsbygg og industri.

– For oss er det svært positivt å stå på en 
felles norsk teknologistand, sier Annette  
Anfinnsen i Robotic Innovation.

– Det er en rekke utenlandske bedrifter 
som er på jakt etter norske teknologileveran-
dører, og ved en felles stand vil vi være svært 
synlige, sier hun.

Nye teknologier
Selskapet håper å etablere relasjoner som 
kan føre til fremtidige eksportmuligheter.

– I tillegg er nettverket og markedskompe-
tansen fra Norsk-Tysk Handelskammer en 
veldig viktig faktor for oss. De sørger for god 
oppfølging i forkant av industrimessen. Det 
er også veldig spennende for oss å følge med 
på nye teknologier som blir vist på messen, 
og vi er åpne for potensielle samarbeid med 
andre aktører som har andre typer teknologi.

- Hva betyr Innovasjon Norge for Robotic Inn-
ovation?

– Innovasjon Norge er en ubetalelig ressurs 
for start-ups og vekstselskap som oss i alle fa-
ser av prosjektsatsningen. De ansatte sitter 
på en veldig bra kompetanse og veileder oss 
etter hvert som prosjektet skrider frem, sier 

Anfinnsen, og forklarer at de også har en rekke 
kurs og programmer det er mulig å delta på, i 
tillegg til personlig rådgivning. ■

Bedriftene får under industrimessen «Hannover Messe» en mulighet til å vise frem sine 
nyskapende produkter og løsninger for en potensiell kundemasse, samtidig som de også får 

en god mulighet til å sjekke ut konkurrentene i bransjen.

Norske selskaper til 
verdens største industrimesse

Tekst: Julie Malvik Foto: Norsk-Tysk Handelskammer/Tord Litleskare/Privat

Robotic Innovation:

Leverer neste generasjons mobile 
robotløsninger

Produkter baserer seg på AIV-teknologi

Designer og utvikler produkt etter
markedets og kundenes behov

Integrerer mobile robotløsninger hos 
kunder

Utvikler og leverer løsninger rundt
mobil robotteknologi, for integrasjon 
mot ERP, MES, web-applikasjon, IOT 
og skyløsning

Tor Kristian 
Haldorsen
Prosjektmedarbeider, 
Norsk-Tysk Handels-
kammer

Annette Anfinnsen
Daglig leder og gründer 
av Robotic Innovation

Industri 4.0 på dagsorden. Norsk Tysk-Handelskammer har fra starten vært med på å sette industri 4.0, som ble lansert under Hannover Messe i 2011, på dagsorden i Norge.
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Fagskolen Rogaland tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning:

Nettbasert* eller klasserom?
Heltid eller deltid?

Mer informasjon på www.fagskolenrogaland.no
Søk innen 15.april** på www.vigo.no

*Studieavgift på nettbaserte studier           **Restplasser frem til skolestart

Har du fagbrev eller relevant erfaring?

· Elkraft og Automasjon
· Petroleum
· Bygg og anlegg
· KEM (klima energi miljø)

· Maskinteknikk
· Helsefag
· Maritime fag
· Digitalisering (pilotprosjekt starter høst 2019)

SPONSET AV

Industri 4.0, den robotiserte og automatiserte industrielle kvardagen, er her nå og har vore her ei god stund. 

Fagskuleutdanning i takt med Industri 4.0

Tekst og foto: Fagskolen Rogaland

M ikroprosessorane med inn- og utgangar 
vart utvikla på 70-80-talet for å styre indu- 
strielle prosessar. For 50 år sidan introdu-

serte Kverneland sine fyrste robotar til lakkering av 
landbruksverktøy. Sidan den gong har teknologien blitt 
billeg, tilgjengeleg og fått enorm kapasitet. Teknologien 
har inntatt industrien, heimen og ikkje minst velferds-
sektoren. Eit utal sensorar samlar data som effektive 
datamaskinar prosesserer, og lagar styringssignal for å 
optimalisere bruk av industriverktøy og robotar. Fram-
tida er her.

Kva kompetanse er viktig i vår spennande verd?
Vi som arbeider med yrkesfagleg utdanning, ser gjerne 
til Tyskland for å lære. Tyskland har eit høgt antal indu- 
strielle arbeidsplassar og blir ofte blir rekna som «heim-
landet» til industri 4.0. Landet har eit sterkt yrkesfag- 
leg utdanningssystem, kanskje det fremste i verda.  

På den andre sida av Atlanterhavet har USA dei store 
globale gigantane innan «Big Data» nemleg Facebook, 
Google og Amazon. Desse selskapa er nyskapande innan 
forretningsmodellar og «datamining» i persondata. Ei 
side med denne industrien er at den har få og spesiali- 
serte tilsette.

Professor Paul Collier, forfattaren av boka «The Future 
of Capitalism: Facing the New Anxieties», peiker på at 
«Tradisjonelle handverksfag har tapt verdi og ikkje vorte 
erstatta av opptrening i nye fag og utvikling av andre 
talent». Dette meiner han er ei utfordring for utviklinga 
av arbeids- og samfunnsliv.

Fagskolen Rogaland har tatt tak i utfordringa Collier 
peiker på, nemleg å oppgradere og vidareutvikle yrkesfag. 
Utdanningane våre skal oppgraderast og tilpassast den 
digitale kvardagen i industri og i velferdsektor. Denne 

oppgraderinga gjer vi i eit prosjektsamarbeid med regi-
onal industri. Finansieringa kjem frå Kunnskapsdepar-
tementet, Fylkeskommunen og gjennom eigeninnsats. 
Målet vårt er at studentane skal bli i stand til å forstå, 
mestre og vidareutvikle industrielle styringssystem.

Kode – mestre – skape
I industrien er fagkunnskap om prototyping, material- 
teknologi, automasjon, digitalisering og styring ein 
integrert del av arbeidsdagen. Fagskolen Rogaland ut-
viklar difor nye undervisningsmetodar basert på denne 
smartteknologien. Den tekniske utstyrsparken blir 
oppgradert med robotar, 3D-printarar, scannarar og 
prototypetesting. Vi har etablert «Makerspace» og har 
laboratorieutstyr på nivå med industrielt utstyr. I un-
dervisinga skal erfaring frå praktisk laboratoriearbeid 
underbygge forståing av teori. Slik undervisning gir 
grunnlag for samarbeid i tverrfaglege, industriretta 
prosjekt.  

Undervisning i digital kompetanse i Noreg er imple-
mentert fyrst dei seinare åra. Det er difor eit par gene-
rasjonar arbeidstakarar som ikkje har fått opplæring i 
digitalisering, automasjon og robotisering. Fagskolen 
Rogaland etablerer i desse dagar eit vidareutdannings-
tilbod til desse arbeidstakarane. Tilbodet gir grunnleg-
gande digital kompetanse og er tilpassa folk i arbeid. 
Undervisninga er nettbasert og laboratoria er tilgjenge- 
lege frå ulike geografiske lokasjonar (remote access). 
Tilbodet skal legge grunnlaget for at arbeidstakarar skal 
forstå teknologien og kunne skape teknologiske nyvin-
ningar.

Utdanningstilbodet ved Fagskolen Rogaland vil på 
denne måten styrke det digitale kunnskapsgrunnlaget 
i ein region dominert av høgteknologibedrifter og eit 
sterkt gründermiljø.    ■

Referanse: Collier, P. (2018). The Future of 
Capitalism: Facing the New Anxieties. London
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V
i ser nye sirkulære forretningsmodeller vin-
ne terreng og at muliggjørende teknologier 
for å følge materialreiser rulles ut i hurtig-
takt. Det er spennende tider i vente for sir-
kulærøkonomien.

Norsk nasjonal strategi på vei
Det neste århundret vil preges av sirkulærøkonomi og 
kunstig intelligens, forklarte Jyrki Katainen, EU-kommi-
sjonens visepresident for arbeid, vekst, investering og 
konkurransekraft.

På første rad satt en rekke av Norges statssekretærer 
som var på studietur i Brussel for å lære hvordan EU har 
drevet omstilling til sirkulærøkonomi helt siden tids-
skillet for «Closing The Loop»-direktivet ble vedtatt 2015. 
I løpet av året skal Norge få en egen nasjonal strategi for 
sirkulærøkonomi, og myndighetene klargjør seg til et 
bredt samarbeid på tvers av sektorer for å få til en koor-
dinert omstilling.

Sirkulærøkonomiens inntog svarer på en rekke av 
våre større samfunnsutfordringer. I hovedsak handler 
det om sårbarheten i globale systemer og handelsallian-
ser som er mer utsatt enn tidligere, leverandørkjedene ser 
at knapphet på råstoff og råvarer vil drive prisene i været 
i løpet av få år. Avgjørende er det at sirkulærøkonomien 
også omfavner løsninger i et komplekst klimabilde.

Verdikjedene er overfylte av verdifulle materialer som 
i snitt brukes kun én gang. Sverige mister nær 60 mil-

liarder kroner ut av den nasjonaløkonomien, hvor fem 
av de største materialklassene blir borte. Forbruksøko-
nomien og gammeldagse designprinsipper og bilvrak- 
ingssystem gjør at bilparken i Europa har en behold-
ning på rundt 60 tonn gull, som mest trolig vil gå tapt 
for alltid i et deponi eller ved at det brennes opp. Sam-
tidig krever forbruket av smartelektronikk at verdifulle 
råstoffer som forsyner smarttelefoner for vårt digitale 
sosiale liv, kommer fra gruver og områder som finansi-
erer krigføring og destruerer samfunn. Barnesoldater 
og barnearbeidere i gruver er direkte knyttet til vårt 
eget forbruk av for eksempel mineralet kobolt. Det blå 
stoffet er en av byggesteinene i moderne elektronikk. 
Forbruket øker, og verden tømmes i hurtigtakt for slike 
stoffer fra berggrunnen. Løsningen handler ikke om å 
utvinne stadig flere nye gruver, men å begynne å lete,  
og hente tilbake materialer som allerede finnes i dag- 
ens forurensende verdikjeder.

Sirkulærøkonomi tar utgangspunkt i et sammenvevd 
dynamisk system, som sier noe om at det ikke er en  
begynnelse eller et sluttpunkt for en vare eller et prod- 
ukt. Når en vare er oppbrukt og har gjort nytten sin, blir 
materialet med videre i nye sykluser og skaper nytte for 
andre brukere, et annet sted i materialreisen.

Sirkulære forretningsmodeller; mer for fler 
Å gå fra å selge flest mulig varer, til å tilby en tjeneste 
hvor varen holdes med bruksverdi så lenge som overho-
det mulig, utfordrer den forbruksbaserte lineærøkono-
mien. Dypest sett må også aktører som står fast i line-
ærøkonomien levere på at vår nasjonaløkonomi i dag er 
satt opp for at vekst knytter seg tett opp til økt forbruk.

Å skape økonomisk vekst, samtidig som mennesker 
og samfunn bidrar til lavere ressursavtrykk, vil være 
avgjørende for å nå Parisavtalens klimamål. Det er 
gjennom sirkulærøkonomiens praktiske tilnærming 
til «å få mer ut av mindre», som gjør at svært mange 

Sirkulærøkonomien er verdens eldste verdisystem. Kretsløps-
tenkning er i ferd med å bli retningen for det neste århundrets 

økonomi, og er nødvendig for å lede oss til lavkarbonsamfunnet. 

Askeladdens jakt
på udetonerte

materialbomber

Tekst: Cathrine Barth, daglig leder Circular Norway Foto: Circular Norway

EQS Risk Management gir:
Løpende oversikt over risikosituasjonen i de 
aktuelle deler av virksomheten

Utfyllende støtte for beslutninger som kan 
underbygge måloppnåelse

Effektiv iverksettelse av tiltak for kontinuerlig 
forbedring

Kontakt:
Extend AS 

Telefon: 73 54 61 00

firmapost@extend.no

www.extend.no

Extend 251x110 mm_Layout 1  22.05.14  13.52  Side 2

GDPR-støtte

RISK er en del av et  
  helhetlig kvalitetssystem

Cathrine Barth
Daglig leder, Circular Norway

Industrial Green 
Tech sikter høyt

– Vi tilbyr samarbeid for å utvikle, teste og bygge ny smart tek-
nologi og effektive løsninger til industri og sirkulærøkonomi. 
Med utgangspunkt i Norges største konsentrasjon av prosess- 
industri og regionens ledende leverandørindustri og FoU-mil-
jøer, kan vi bidra til ny livskraftig industrivekst og klimakutt 
verden trenger, sier leder for IGT, Irene Siljan Vestby.

– Nå har vi lykkes med å få Arena-status, og nå skal vi lykkes 
med å forsterke en allerede solid samarbeidsplattform. Å komme 
først i mål som en klimapositiv industriregion før 2050 er en 
god påminnelse hele veien.

Stor interesse
Bedrifter i regionen og utenfra har allerede tatt kontakt. – Det 
er fantastisk oppløftende å merke så stor interesse. Noen av 
de første kommentarene jeg fikk var: «Endelig, det var på tide 
at Telemark og Grenland fikk status som Arena-klynge.» Og vi 
trenger flere dyktige samarbeidspartnere i industriklyngen, så 
ta kontakt, oppfordrer klimaoptimist Siljan Vestby.

Klimapostiv
– Bedriftene jobber nå samlet for å bli verdens første klimapo-
sitive industriregion. Målet er å gjøre norsk industri konkur-
ransedyktig på global basis i det nødvendige grønne skiftet.

SPONSET AV

Vi bygger ny klimapositiv industri. Bli med på utviklingen, 
inviterer Irene Siljan Vestby, leder av Industrial Green Tech 

(IGT). IGT er en av årets nye Arena-klynger i Norwegian 
Innovation Clusters, utviklet av bedrifter fra Norges største 

industriregion, Grenland i Telemark.

Tekst og foto: Siri Krohn-Fagervoll 

Industrial Green Tech (IGT)

Samarbeidsplattform for å utvikle nye grønne 
teknologiske løsninger til ny industriell vekst og 
kutt i klimagassutslipp.

Klyngen springer ut fra tre industrinettverk i 
Telemark, Industri Clusteret Grenland, Telemark 
Offshore og Teknologinettverk Telemark, med 
hovedvekt i Grenland og Norges største konsen-
trasjon av prosessindustri.

irene@industrialgreentech.com
www.industrialgreentech.com
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Island
spesialisten ...med hjerte for Island!

Styrk samholdet i gruppen og kombiner arbeid med en uforglemmelig felles opplevelse på Island.
Vi skreddersyr reiser for grupper til Island, send oss deres ønsker og vi lager et forslag.

www.islandspesialisten.no
E-post: reise@islandspesialisten.no 
Tlf.: 69 01 78 80 

• ledermøte • styremøte • firmatur • teambuilding mm.Opplev Island

forretningsaktører omfavner og tester på nye sirkulær- 
økonomiske forretningsmodeller – og sikter på å ta 
markedsposisjon og levere løsninger til kunder som vil 
foretrekke og etterspørre sirkulære løsninger.

Sirkulære forretningsmodeller kjennetegnes ved for 
eksempel lukkede panteløsninger, ombruk, merbruk, 
industrielle og urbane symbioser (samspill og synergier 
i leverandørkjedene), innsamlingstjenester, produkter 
som tilbys som tjenester, innlåsing av kundeforholdet, 
lokale kretsløp, modularitet, reparerbarhet og ikke 
minst personalisering, gjør materialbruken langt mer 
effektiv, enn å tilby produkter som kunden må kjøpe, 
bruke opp, og hvor produktreisen ender i et søppelspann. ■

Lorem  ipsum dolor 
sit amet, consec-
teture adipisking elit, 
sed eture.

Figur. Problemløsning i en gjenvinningsøkonomi. Systemdesign for en sirkulær økonomi.

Design for fremtiden. Iverksett sirkulære de-
signprinsipper. I produktutvikling – ta med et 
helt systemperspektiv gjennom designproses-
sen for å ta i bruk riktig type materiale som gir 
et produkt et langt liv og som etter produktets 
levetid, kan tas fra hverandre og omdannes 
til råstoff og bli med i leverandørkjedene i nye 
produkt-kretsløp.

Inkorporer digital teknologi. Kartlegg og opti-
maliser ressursene som er i bruk, og styrk kob-
lingen mellom aktører i leverandørkjeden gjen-
nom digitale online plattformer og teknologier. 
Kan du 3D-printe et produkt med gjenvunne 
råstoffer? Kan du merke materialer og knytte 
materialreisen sammen gjennom Blockchain? 
Kan du tilby et produkt en digital tjenesteplatt-
form? Kan du bruke kunstig intelligens for å få 
en helhetlig og rik sammenheng mellom mate-
rialavtrykk og bruk av produkt?

Inkorporer og ta vare på og reparer det som 
allerede er laget. Tilby program for vedlikehold, 
oppgradering og reparasjoner. Å maksimere et 
produkts nytte gjennom hele levetid, og attpåtil 
tilby et nytt liv i et brukt marked gjennom inn-
samlingstjenester eller panteordninger.

Revurder hele forretningsmodellen. Vurder 
mulighetsrommet for å skape større verdi og 
se hvordan skape helhetlig verdi gjennom 
forretningsmodellene. Disse bygger ofte opp til 
flere ulike kontaktpunkter mellom produkt og 
tjenesteløsning.

Bruk avfall som ressurs. Bruk materialstrømmer 
fra avfall som ressurs for en ny anvendelse av 
materialene. Sett igang prosesser som leter, 
finner og henter ut materialer fra materialene 
og fører de tilbake for ombruk og materialgjen-
vinning.

Prioriter alltid fornybare ressurser og gjen-
vunnede råstoffer. Ingen får til alt samtidig, 
men der du kan velge skal nettopp fornybare, 
gjenvunnede, ikke-giftige råstoff bli brukt som 
material og energi på en effektiv måte.

Team opp og skap samarbeid med andre aktø-
rer i din verdikjede og i ditt marked. Skap felles 
verdier ved å dele på materialer og avfallsstrøm-
men, slik at samspillet blir til nye kretsløp. Jobb 
sammen både gjennom verdikjeden, men også 
innen egen organisasjon – og la også offentlig 
sektor få delta ved å øke transparens og skape 
mer verdi for flere. Og samtidig bruke færre 
ressurser for å løse riktig behov.

7 nøkkelelementer 
i en sirkulær økonomi

Jyrki Katainen
EU-kommisjonens 
visepresident for  
arbeid, vekst, 
investering og  
konkurransekraft.
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– Plast er en  
av de nyttigste 
oppfinnelser vi 
har gjort

– Vi trenger to til tre jordkloder hvis 
alle mennesker på jorda skulle ha 
samme forbruk som en gjennom-
snittlig nordmann i dag, sier kom-
petanseleverandør Thor Kamfjord 
i selskapet Norner, som forsker på 
plastbearbeiding.

Målet er en sirkulær økonomi for 
emballasje, som kan bidra til min-
dre plastforsøpling.

– Vi ønsker et forbedret ressurs- 
bruk, sier Kamfjord. 

Vestlig plastindustri øker nå også 
oppmerksomheten mot å hjelpe 
andre med forbedringer, rensetek-
nologi og gjenvinning.  

Kutt i miljøsvinn
I Norge kaster vi hvert år 350.000 
tonn mat, som er nok til å mette 
nesten 800.000 mennesker. I ver-

den kastes en tredjedel av all mat- 
produksjon. Dette er ikke bære-
kraftig, verken økonomisk, miljø-
messig eller av mer direkte etiske 
årsaker.

– All forskning viser at jo lenger 
vi klarer å bevare matens kvalitet, 
jo mer av den vil ende opp på bor-
det for å bli spist. Mat som blir dår-
lig på en eller annen måte kastes. 
Den beste måten å øke holdbarhet 
og kvalitet på, er ved å behandle 
maten optimalt fra innhøsting til 
lagring og innpakking før den går 
til utsalgsstedene, sier markedsan-
svarlig i Norner, Ole Jan Myhre.

I Norge har vi relativt lite svinn 
i verdikjeden mellom bonde og 
butikk. Det meste av svinnet skjer 
hos forbrukerne som ender opp 
med å kaste mye overflødig mat. 

– Matsvinnet i andre deler av verd- 
en skjer hovedsakelig i kjeden mel-
lom bonde og utsalg. Vår «vestlige» 
måte å behandle og pakke maten 
på er med andre ord mye mer bæ-
rekraftig, og vil sikkert også tas i 
bruk i resten av verden. Dette vil 
føre til kraftig økning av plastfor-
bruket som en del av den ventede 
velstandsutviklingen.

Et luksusproblem
Ifølge Myhre er det en sammen-
heng mellom velstand og økt plast-
forbruk. Dette er fordi det er øko-
nomisk smart og ressurssparende, 
og kan gjennomføres uten store 
kostnader.

– Vi vet at vi må ta bedre vare på 
alle ressursene som benyttes i sam-
funnet og gjenvinne mest mulig 

av materialene som inngår. Denne 
økende bruken av plast som igjen 
fører til store avfallsmengder vil gi 
store nye utfordringer for innsam-
ling, transport, avfallshåndtering, 
sortering og gjenvinning. Dess-
verre øker forbruket og velstanden 
fortere enn landene klarer å hånd-
tere avfallet, forklarer Myhre.

Plast krever mindre energi
– Vårt utgangspunkt er at plast er 
en av de nyttigste oppfinnelser vi 
har gjort, sier Myhre.

Det kreves mindre energi og gir 
mindre CO2-utslipp for å lage plast 
enn alternative materialer, og den 
har mye lavere vekt.

– Den kan transporteres mer eff- 
ektivt og med mindre forbruk av 
drivstoff, samtidig som den kan 

ha bedre holdbarhet enn glass, se-
ment og metall for mange anven-
delser.

Ved å bruke plast kan man for 
flere anvendelser spare mellom to 
til ti ganger energimengden sam-
menlignet med andre produkter 
for samme funksjonen.

– Dette er smart, sier Myhre til 
slutt. ■

Vi lever i et bruk-og-kast-samfunn,  
hvor dagens forbruk er større enn  
kloden kan tåle. Dette er ikke bære- 
kraftig og har negative konsekvenser  
for både mennesker og omgivelser.

Fremtidens løsninger
Vi utforsker nye og bærekraftige teknologier 
for plast og emballasje som bio-basert plast, 
plast fra CO2 og nye metoder og standarder for 
gjenvinning. 

Norner er et ledende internasjonalt senter for 
innvasjon innen plastteknologi.

www.norner.no / post@norner.no

Av Julie Malvik

Thor Kvamfjord
Kompetanseleveran-
dør, Norner. FOTO: TOM RIIS

Ole Jan Myhre
Markedsansvarlig, 
Norner. FOTO: TOM RIIS

FOTO: ISTOCK
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SCALABLE   AND   FUTURE   PROOF   SOLUTIONS

SPONSET AV

Alle snakker om digitalisering, 
men hva betyr det i praksis?

Utfordringen er ikke at «alle» snak-
ker om digitalisering, men utford- 
ringen er at alt for mange av oss 
nikker bekreftende til informa-
sjonsflommen uten helt å forstå 
hvordan dette kan brukes som et 
konkurransefortrinn, mener Eivind 
Lundberg, direktør for salg og kon-
sulent i NTI AS, en av Nord-Europas 
ledende leverandører av helhets-
løsninger innenfor digital inform- 
asjonshåndtering for selskap innen 
bygg, design og industri.

– NTI mener først og fremst det 
er viktig å avmystifisere digitalise-

ring, og gjøre den mer håndterlig.
Verden digitaliseres fordi den 

teknologiske utviklingen nærmest 
eksploderer. I en tid med endringer 
og forbedringer er det smart å sitte  
i førersetet og ha et godt utsyn 
fremover.

– De aller fleste bedrifter bruker 
digitale verktøy i en eller annen 
form i dag, og er slik sett allerede 
delvis digitalisert. Derfor er det  
viktig å forstå at digitalisering ikke 
er selve målet, men middelet for å 
nå målet, understreker Lundberg.

Selskapet prøver å få kundene til 
å forstå at de ikke trenger en «total 
makeover», men at det er smart å 
justere og forbedre.

– Vi kan sammenligne det, litt 
enkelt, med innføringen av V-stil 
i hopp. Det var mye motstand i 
starten, men relativt fort forstod de 
som ville vinne at de måtte justere 

stilen. Det var ikke en total forvan- 
dling, men en viktig justering.

– Digitalisering er ikke noe nytt.
Det som er nytt nå er at den tek-
nologiske utviklingen går så fort 
at stadig nye områder lar seg digi-
talisere, og når noe blir digitalisert 
så skjer utviklingen eksponentielt. 
Derfor bør bedrifter revurdere sine 
arbeidsprosesser og i visse tilfeller 
evaluere sin forretningsmodell.

NTI-metoden
NTI-metoden fokuserer på arbeids-
prosesser.

– NTI ønsker å ta kundene med 
på en reise. Litt enkelt så kan vi 
skissere det på følgende måte: Vi 
begynner med å kartlegge dagens 
situasjon, deretter gjennomgår vi 
kundens hovedmål før vi sammen 
etablerer ønskede arbeidsprosesser 
som underbygger målsettingen, 

sier Lundberg.
En slik gjennomgang vil med- 

føre endring.
– Den vil tydeliggjøre at menn- 

esker og teknologi må fungere 
sammen i harmoni. Derfor er inv- 
olvering av de ansatte en av de 
viktigste ingrediensene i NTI-met-
oden.

En visjonsjobb
– NTI ønsker å skape en forståelse 
av hva digitalisering faktisk betyr 
for deg som bedrift, og hvor viktig 
det er for deg å sitte i førersetet, sier 
Lundberg.

Dette er spesielt viktig for bedrif-
ter med historikk.

– De kan fort bli angrepet av nye 
konstellasjoner som ikke har samme 
behov for å bruke energi på end-
ring.

- Hva er de største utfordringene til 

bedriftene dere hjelper?
– Vi mennesker tenker lineært, 

men når noe blir digitalisert så 
skjer utviklingen eksponentielt. 
Dette er på mange måter utenfor 
vår fatteevne, og derfor sliter nok 
mange med å forstå «sense of urg- 
ency», forklarer Lundberg.

- Hvem passer NTI-metoden for?
– Den passer for alle bransjer, men 
spesielt for de som ikke har dedi-
kerte ressurser til å håndtere disse 
spørsmålene selv. ■

Tekst: Julie Malvik Foto: NTI AS

Digitalisering. – Vi kan sammenligne det, litt enkelt, med innføringen av V-stil i hopp. Det var mye motstand i starten, men relativt fort forstod de som ville vinne at de måtte justere stilen, sier Eivind 
Lundberg i NTI.

Den teknologiske utviklingen går i så raskt tempo at stadig nye områder digitaliseres. Dette medfører 
at bedriftene bør revurdere sine arbeidsprosesser og i visse tilfeller evaluere sin forretningsmodell.

Eivind Lundberg 
Direktør for salg og 
konsulent i, NTI.



Ingen er like
Takket være ny teknologi kan vi tilby  
våre kunder hundre prosent fornybar  
og egenprodusert strøm. Det er ingen  

investeringer for deg som er kunde,  
og vi garanterer for leveransen  

de neste 20 årene.

Foto: Getty Images

Smart i dag. Smart i morgen.

Smartly utvikler moderne løsninger for blant annet solcelleanlegg i  
kombinasjon med energilagring i batterier, samt elbillading og andre  
effektkrevende løsninger. Med vårt fleksible energistyringssystem  
– sammen med batterilagring, har kundene selv kontroll på den  
egenproduserte energien. Man velger selv når man vil bruke energien,  
og kan dermed redusere eget energiforbruk.


