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Global Megatrends
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Teknologi utvikling
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Ubiquitous Connectivity

Cognitive Computing Artificial IntelligenceAutomation/Robotics

Big Data ExplosionSoftwareInternet of Things

Autonomous



Disruptive technologies

A disruptive technology is one that displaces an established technology and shakes up 
the industry or a ground-breaking product that creates a completely new industry
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Den Fjerde Industrielle (R)evolusjon



Tyskland kaller dette for "Industri 4.0"
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1.Den første er muligheten for å integrere de ulike leddene i verdikjedene 
tettere sammen, vertikalt og horisontalt 

2.Den andre er digitalisering og sammenkopling av produkter og tjenester 
(Internet of Things/Services)

3.Den tredje er nye, ofte disruptive forretningsmodeller som tilbyr kundene 
nye og skreddersydde løsninger
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Hvorfor big data?
Med big data får produsenten av et produkt eller system kontroll på en større del av 
verdikjeden og får kunnskap om bruken av produktet og miljøet det er plassert i. 

• Kontinuerlig læring gjennom hele produktets levetid

• Gir en annen inngangsport til å samle inn forretningskritisk informasjon

• Kan bygge nye tjenester basert på data til nytte for brukeren

• Særlig nyttig i produkter hvor man kan oppdatere programvaren

• Mulighet for å skape sømløst vedlikehold fordi man lærer når et produkt må vedlikeholdes

Fra å være produsent presset på pris og marginer, til systemleverandør av en tjeneste.
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St.Peters Square
Pope election in 2005 

and in 2013

Generation C
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Combining
all senses –
getting rid 
of all 
keyboards
mouses in 
factory



Arbeidsutfordringer

• Oppgradering eller nedgradering

• Funksjons- og rollefordeling

• Ansvar

• Ledelse
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Sindelfingen
400.000 cars annually
30 new modeles within the next 4 years

"Replace" robots with humans
15
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Mennesker, 
ikke teknologi, 

skaper fremtidens industri



Kilde: Digital factory – Cracking the code to sucess, Accenture 2017



Kvaliteten i norsk arbeidsliv

• Partene i arbeidslivet (LO og NHO)

• Høy grad av tillit og lavt konfliktnivå

• Små lønnsforskjeller og flate strukturer

• Partssamarbeidet og medvirkning gir bedre 
arbeidsmiljø og økt effektivitet

• Høy teknologiaksept

• Stor omstillingsevne
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Arbeidet
• Enkle, repetitive oppgaver 

elimineres
• Mer kvalitetssikring, 

vedlikehold, regulering, 
konfigurering, feil-søk og 
oppretting

• Teknologien muliggjør økt 
autonomi og fleksibilitet

Høyere krav til kompetanse
• Evne til å håndtere komplekse 

problemer 

• Evne til å handle på eget initiativ og 
organisere eget arbeid

• Evne til å håndtere store mengder data

• Kommunisere godt både med maskiner 
og mennesker

• Kjennskap om IT-sikkerhet
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Hva betyr digitalisering for arbeidet
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While technology helps 
humans improve productivity, 
productivity improvement is a 

task for humans 



Digitalt forsterket arbeid
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Visualization & 
transparencyØkt digitalisering av informasjon



Teknologi for et bedre samfunn

Fremtidens arbeidsplass
Økt produktivitet gjennom nye og fleksible teknologier

Gesture
recognition

Tablets / 
Smartphones

Sensors
(z.B. RFID, QR, force, 
temperature, etc.)

Smart Glasses

Smart Watches

Muscle detection

Speech 
recognition

Logistikk VedlikeholdMontasje og 
kvalitet

Arbeids planer
Test planer

Avviks rapporter
Tilbakemelding

Order bekreftelse
Plukk lister
Kjørebaner

Lager beholdning

Fjernstyrt 
vedlikehold
Feilsøking

Dokumentasjon

Demo prosjekt: 
Logistic firma
(DHL, Babor)

Demo prosjekt i 
bilindustri

(BMW, BOSCH)

Demo prosjekt 
Hos Verktøy 
leverandør 

oculavis.
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Source: Future of Jobs Report 2018

2022 SKILLS OUTLOOK
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Industri 2.0 Industri 3.0

Industri 4.0
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Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre

• Skal utvikle og demonstrere innovative produksjonsprosesser og 
muliggjørende teknologier i mini-fabrikker, i samarbeid med 
industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

• Skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri:

Mer produktivtGrønnere Smartere Mer nyskapende



AVANSERTE 
PRODUKSJONSPROSESSER

• Produksjonsprosesser for aluminium 
og plast/kompositt

• Varmebehandlingsovner, verktøyteknologi med 
smørestasjon, sensorer, sensorikk for måling av 
friksjon, tid, temperatur og trykk, adaptiv styring av 
kjøling og varming og multi-material sprøytestøping

• Additiv tilvirking av aluminium og 
plast/kompositt

• 3D-printing av verktøy, hybrid additiv, substraktiv og 
formativ tilvirkning

• Multi-material sammenføyning og 
hybride strukturer

• Fleksible sammenføyningsceller for store og små 
strukturer og robotbasert sammenføyning og 
montasje



DIGITALISERING/INDUSTRI 4.0

• Sensorbasert robotikk og fleksibel 
automatisering

• Hardvare og programvare for å sy sammen utstyr til 
god flyt for en-stykks tilvirkning, montasjeceller, 
transportbånd, samarbeidende roboter, sensorer, 
kunstig intelligens og makinsyn

• Matematisk modellering, simulering og 
optimering

• Digitale tvillinger til minifabrikkene med tilhørende 
modellerings- og simuleringsprogramvare



DIGITALISERING/INDUSTRI 4.0

• Kyberfysiske systemer
• Alle prosessene og maskinene i MTNC skal 

utstyres med sensorer og kamera/maskinsyn

• Menneske-maskin interaksjon
• Alle menneske-maskin programeringsverktøy skal 

være så intuitive og enkle som mulig

• Informasjonssikkerhet
• State-of-the-art program og hardvare for 

informasjonssikkerhet



Servicesenter offisielt åpnet 5. februar 2018



MINIFABRIKK-4
Fleksibel automasjon & robotikk

Mobil R

Industriprosjektområde

Test & Utprøving

Minifabrikk-4

Åpent/lukket celle for 
forsknings- og andre 

prosjekter



Trinn 1: Basic "as is"
Manuelle operasjoner
Effektive arbeidsprosesser
Lean-prinsipper

Modul Menneske-maskin 
interaksjon
Cobot
Machine vision

Forebyggende Vedlikehold & 
"maskinfeil"
Defekt robot, servo, griper, 
verktøy

"Teknologicelle"
AR verktøy, Smart wearables, nye 
teknologier

Digital tvilling
Dashboard, Simuleringer –
fabrikk, internlogistikk, 
økonomi

LEAN LAB Industri 4.0

LEAN LAB Industri 4.0 LEAN LAB Industri 4.0 LEAN LAB Industri 4.0LEAN LAB Industri 4.0

Lean Lab

LEAN LAB Industri 4.0



Lean Lab Trinn 1 – 4 (Industri 4.0)

Trinn Læremål Infrastruktur Funksjonalitet Moduler

1 Effektive lean arbeidsprosesser Manuelle operasjoner, 
håndverktøy, fysiske 
arbeidsinstrukser

2a Effektivitet ved defekt utstyr, maskiner og 
forebyggende vedlikehold

Defekt robot, servo, 
griper, verktøy

2b Effektive arbeidsprosesser i samhandling 
mellom menneske og maskin

Cobotstasjon

3 Produksjonssimuleringer, online monitoring, 
økonomistyring

QR, RFID, sensorer, 
datafangst

4 Avansert arbeidsform og organisering, 
interaksjon ved bruk av nye teknologier

Smarte handsker, 
hololens/briller (AR)

Basic "as is" Forebyggende 
vedlikehold & maskinfeil

Menneske-maskin 
interaksjon

Digital tvilling Nye teknologier
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Organisering 4.0

• Forstå verdikjeden og helhet

• Økt ledelseskapasitet

• Økt problemløsningskapasitet

• Kontinuerlig forbedring 

• Medarbeiderdrevet innovasjon

• Produkt, prosess og produksjonsinnovasjon 
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• Produktivitet kommer innenfra

• Teknologi er den sentrale drivkraften

• Sensorer

• Digitalisering

• Automatisering

• Integrasjon og utnyttelse av teknologien er den sentrale konkurransekraften

• Synliggjøring og utnyttelse av informasjon

• Kompetanse og ferdigheter

• Organisering 4.0 – smart arbeid gjennom samspill teknologi og mennesker

37

Digital Organisatorisk Konkurransekraft
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MER KUNNSKAP 
INN I HVER TIME



Teknologi for et bedre samfunn

Gaute Knutstad
gaute.knutstad@sintef.no

+47 930 58 011

Takk for oppmerksomheten
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