
VG2 løp etter VG1 Elektro (Øystein) 

Tilstanden til VG2: 

Læreplanen for VG2 Elenergi har behov for noen justeringer for å synliggjøre og danne et bedre 
grunnlag for energifagene på VG3. 

Læreplanen for VG2 Automatisering fungerer tilfredsstillende men har også noe behov for 
modernisering. 

Læreplanen for VG2 Data- og elektronikk kan stå ovenfor en omfattende modernisering. Dette 
spesielt hvis IKT skal bli en del av utdanningsprogram elektro, slik Faglig Råd Elektro ønsker. 

Det er viktig å se noen år fremover i tid når man skal si noe om hva som bør være innholdet i de ulike 
VG2 etter VG1 elektro. Flyfag skiller seg ut og vil også i fremtiden være et eget VG2.  

Vi har i dag et eget Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk 

Det er også ønske om et VG2 ventilasjonsteknikk 

Det er bransjen som jobber med Kulde- og varmepumpeanlegg og nå også ønske fra 
ventilasjonsbransjen om et eget VG2 for sitt fagområde. Teknologisk hører Kulde- og varmepumpe og 
ventilasjon sammen med andre automatiserte anlegg.  

Inndelingen vi har i de tre programfagene på VG1 i Elenergisystemer, Automatiseringssystemer samt 
Data- og elektronikksystemer danner et godt grunnlag for tre VG2. Inndelingen i tre VG2 er fornuftig 
spesielt ut fra et teknologisk synspunkt. 

Fremtidig «grunnmur» i VG2: 

I VG2 Elenergi vil det være produksjon, distribusjon av elektrisk kraft, samt hvordan man bygger og 
vedlikeholder anlegg til ulike forbrukere av elektrisk energi som bør være hovedfokuset. Lokal 
produksjon av kraft samt lagring (batteripakker) og smarte nett vil også vil også bli en del av 
innholdet. 

I VG2 Automatisering vil det være styring- og regulering av anlegg som går av seg selv som vil være 
hovedfokuset. 

I Vg2 Data- og elektronikk er det elektrisiteten brukt som informasjonsbærer samt programmering 
som vil være hovedfokus. Strømforsyning til eget utstyr samt batteri/UPS bør forsterkes. Feilsøking 
på komponentnivå tas vekk. 

I VG2 Flyfag er det flyet, og vedlikehold av ulike deler av dette det er fokus på. 



Elektrofag VG1 

Gruppe 5 ved Arild Skjølsvold 

Vg1 har tre programfag som fører videre til tre av Vg2 løpene, med samme navn. 
Se skisse. 
 
Vi tenker oss at undervisningen på skolen får et større innslag av praktiske øvelser. Undervisningen går fra det 
kjente til det ukjente og fra praksis til teori. Dette blir mer tidskrevende så prosjekt til fordypning er fjernet fra 
Vg1. 

Utstyr tilkoblet stikk i en stue er parallellkoblet, dette tas som utgangspunkt. Man bruker en modell som viser 
dette kobler opp, måler og regning på parallellkoblinger. 

Grunnleggende elektrisitetslære, les elektroteknikk og analog- og digitalelektronikk legges som konkrete mål i 
programfagene. 

Forutsetter en sentralt gitt eksamen på Vg1.

 



Timefordeling i uketimer 

Fellesfag: 

• Matematikk (nytt fagrettet) 3 uketimer 
• Naturfag 2 uketimer 
• Norsk 2 uketimer 
• Engelsk 3 uketimer 
• Kroppsøving 2 uketimer 

Elenergi 10 uketimer 

• Elsikkerhet 
FSE Gjennomgang av formskriften. Avsluttes med en prøve. 
Strøm gjennom kroppen 
Førstehjelp 
Hvordan kan vi beskytte oss mot elektrisk sjokk 
Sikkerhet i arbeidet med praktiske øvinger. 
 

• Måleteknikk og måleinstrumenter 
Multimeter, (bruk og sikkerhet) 
 

• Elektroteknikk med lab.øvinger 
Kretsforståelse 
Ohms lov, Måling av strøm, spenning, resistans 
Seriekobling av resistanser (lab.øvinger med rekning) 
Parallellkobling av resistanser (lab.øvinger med rekning) 
Batterier 
Elektrisk energi og effekt (lab.øvinger med rekning) 
Spenningsfall og effekttap i ledninger(lab.øvinger med rekning) 
Temperaturen innvirkning på resistansen. 
Magnetisme og framstilling av vekselstrøm 
Vekselstrøm (resistiv last) 
Kondensatorer 
Spoler og transformatorer. 

 



• Produksjon og distribusjon av elektrisk energi. 
Produksjon og overføring av elkraft 
Inntak med fordeling med vern (koble opp et fordelingsskap) 
 

• Montere og dokumentere enkle systemer for lys, varme. 
Montere, dokumentere og sette i drift åpen og skjult installasjon  
Varmesystemer, belysningssystemer. 
Intelligent styring av lys og varme (Busstyrt installasjon- kabel og trådløst) 
 

• Beskrive jordingssystemet 
 

• Bruk av digitale verktøy 
Dokumentere øvingsoppgavene. ( enlinje- og flerlinje-skjemaer, tabeller osv) 
 

• Bruk av verktøy og utstyr. 
 

Data og elektronikk 8 uketimer 

• Grunnleggende elektronikk med lab.øvinger 
Analogteknikk:  ( Transistor, diode, likeretter, mm) 
Digitalteknikk: (OG, Eller, Vipper,  mm) 
«Teleteknikk» 
Kretsforståelse 
 

• Datasystemer 
Nettverksoppbygging 
Maskinvare, kort, lagring, prosessor mm) 
Programvare (Operativsystem, Office, mm)  
Bruk av digitale verktøy (Programmering med høynivåspråk) 
 

• Kommunikasjon 
Transport nett, (Fiber, parkabler, coax og ethernett-baserte) 
Strukturert kabling og private nett 
Ekom innendørs (tele, data, TV, mm) 
Enkle kontroll og overvåkingssystemer (Adgangskontroll og alarmanlegg) 
Data og kommunikasjonssikkerhet (Tele- og datakommunikasjon) 
Trådløs kommunikasjon, wifi, blåtann, osv. 
 

• Bruk av verktøy og utstyr 

 
 



 

Automatisering 5 uketimer. 

• Bruk av digitale verktøy 
Utarbeide enkle hoved og styrestrømskjemaer 
PLS programmering 
 

• Elektriske motorer, prinsipp 
Slik virker motoren 
Enfase- og trefasemotorer 
Tilkobling av motorer 
 

• Motorstyringer, relestyringer 
Følgende anlegg dokumenteres og kobles opp 
Trefase asynkronmotorer: 

1. Fjernstyrt fra ett sted 
2. Fjernstyrt fra to steder 
3. Forigling av motorer 
4. Dreieretningsvender 

 
• Programmerbare logiske styringer 

Hva er en PLS og hva kan den brukes til og hvordan er den bygd opp 
Programmeringsmetoder 
(Instruksjonsliste, funksjonsblokkskjema, kontaktplan) 
Programmeringsøvelser 
Motoranlegg styrt med PLS 
Tids- og tellefunksjoner 
Induktive og kapasitive givere 
 

• Enkle reguleringsteknikk 
Ord og utrykk i reguleringsteknikk (av/på, P, I, D) 
Skjemategning 
Reguleringssløyfa (prinsipp) 
Øvinger på enkle reguleringsmodeller 
 

• Bruk av verktøy og utstyr. 

  



Elektrofag VG2 

Vi forutsetter at matematikkfaget videreføres på Vg2, med hovedvekt på elektrorettede problemstillinger 
tilpasset det aktuelle Vg2 kurset.  

Vi tenker oss at undervisningen på skolen får et større innslag av praktiske øvelser. Undervisningen går fra det 
kjente til det ukjente og fra praksis til teori.  

 
Grunnleggende elektrisitetslære, les elektroteknikk og analog- og digitalelektronikk videreføres som konkrete 
mål i programfagene. 
Eksempel: På Automasjon videreføres elektroteknikk, digitalteknikk vektlegges, på Elenergi vekters 
elektroteknikken, på Data og elektronikk vektlegges analog- og digitalelektronikk. 

 Fordypningsområder på vg2 
Rådet foreslår fordypningsområdet på vg2. Det er avgjørende for elevenes læring at det er tid til å bygge opp 
både generell kompetanse i faget, og til å fordype seg i grunnleggende kompetanse i lærefaget hvor eleven tar 
sikte på å oppnå fagbrev. Tilbudsstrukturen rådet foreslår innebærer at nye vg2 skal danne grunnlag for flere 
lærefag. Dersom det skal bli rom for tilstrekkelig fordypning og læring er det nødvendig med valgfrie 
moduler/fordypningsområder. 

Det faglige rådet foreslår at fordypning gjennomføres etter jul. Det innføres valgfrie moduler av 
kompetansemål. Eksamen utformes med utgangspunkt i både felleselementer og fordypningsområde. Valg av 
fordypning vil få konsekvenser for mulighet for lærekontrakt og fagprøve.  

  



 

Flyfag Automasjon Elenergi Data- og elnikk. 
 Temaer: 

• Styring 
• Regulering 
• PLS 
• Mekanisk arb 
• Pnauma/Hyd 
• Kulde/varme 
• Ventilasjon 
• ….. 
• PTF 

 

Temaer: 
• Elsikkerhet 
• Produksjon 
• Distribusjon 
• Installasjon 
• Kommunikasjon 
• PTF (reduseres til 1 

dag (6 uketimer ?) 
 

Temaer: 
• Data 
• Produksjon 
• …… 
• …… 
• PTF 

  1. semester 
Alle temar med interesse 
differensieres, basismål  
PTF 

 

  2. semester 
Fordypning i det lærefaget 
som skal velges på Vg3 (som 
Produksjon eller Distribusjon 
eller Installasjon eller 
Kommunikasjon)  
PTF 

 

  Eksamen 
Sluttvurdering på Vg2 har to 
deler. En fellesoppgave del 
som evaluerer elsikkerhet og 
basismålene  
En valgfri del som evaluerer 
fordypningen fra 2. 
semester. 

 

 

Vg 3 restteori 

Vi forutsetter videreføring av Vg3 restteori som i dag 
Reduksjonen i antall Vg2 kurs vil utløse behov for Vg3 restteori innen flere lærefag som feks. 
Kulde og varmepumpemontørfaget, og elektronikkfagene, for å nevne noen. 
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Nye kompetanser 
Profesjons og fagkompetansen til fagarbeideren står sentralt for utøvelsen av fag og håndverk. Det 
har det alltid gjort og det kommer det til å gjøre også i fremtiden. Så er det mer usikkert hvilken 
annen kompetanse som vil kreves fremover, som igjen avhenger av hvordan arbeidet og arbeidslivet 
organiseres. Dette påvirkes igjen av teknologiutviklingen og hvordan disse innoveres. 
 
Norsk arbeidsliv er på tross av høye produksjonskostnader konkurransedyktig i all hovedsak. Dette 
skyldes ikke minst et bærekraftig utdanningssystem der en utdanner kompetente fagarbeidere som 
er selvstendige og har et høyt faglig nivå. Vi har et arbeidsliv med flat struktur, korte 
beslutningsveier og et velutviklet og fungerende partssamarbeid i arbeidslivet. Dette er sentrale 
faktorer som gjør vårt utdanningssystem bærekraftig og arbeidsliv konkurransedyktig. Skal en 
videreforedle disse fortrinnene er det viktig å se på hvilke kompetanser som blir fremtredende 
fremover og viktig å få disse implementert i hele utdanningssystemet, på alle nivåer.   
 
Endringer og fremtidige nøkkelkompetanser er omtalt i et bredt utvalg av dokumenter og meldinger 
både nasjonalt og internasjonalt. Det er mye sammenfallende og en kan dele inn i fagspesifikk 
kompetanse og mer generelle ferdigheter. NOU 2015: 8 Fremtidens skole – fornyelse av fag og 
kompetanser. Beskriver 4 sentrale kompetanser for fremtiden. 
 
Fagspesifikk kompetanse 
Den fagspesifikke kompetansen er 
og vil være fundamentet for 
utøvelsen av faget. Fellesfagene 
som det gis opplæring i i 
grunnskolen og vgs på vg1 og vg2 
vil være en forutsetning for 
forståelse og utøvelse av faget på 
vg3 og senere. 
 
I utredningen bruker en begrepet 
«byggesteiner» der utvikling av 
byggesteiner om fagenes metoder 
og tenkemåter som viktige 
byggesteiner i tillegg til den 
spesifikke fagkompetansen. 
 
Breddeforståelsen blir viktig og det 
vil en kunne oppnå ved brede 
innganger. Dette blir også anbefalt 
av yrkesfaglig utvalg for Bygg, 
Elektro og Industri i deres 
redegjørelse på s. 21-22. 
 
Faglig råd støtter et slikt syn og ønsker å ivareta behov for en slik bredde/generalistkompetanse i den nye 
tilbudsstrukturen. 
 
Kompetanse i å lære  
Det lærende mennesket, livslang læring og den enkeltes læringsidentitet er begreper som vi har hørt om. 
Men i hvilken grad greier vi å utdanne lærende mennesker? Hvis en skuer til ulike rapporter og 
undersøkelser så indikerer det at vi ikke er dårlig stilt. Derimot er det ikke gitt at det er godt nok og at en 
ikke i fremtiden bør intensivere fokuset knyttet til det en NOU` en betegner som «selvregulert læring», der 
en gjennom et bevisst forhold til egen læring, som lærer om det å lære, og tenker over hvordan en lærer, er 
bedre rustet til å løse problemer på en reflektert måte, alene og sammen med andre. 
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Hvis en ser på hvordan arbeidslivet endrer seg til å bli mer preget av at arbeid blir mindre gjentagelser av 
oppgaveløsninger og mer at en må løse komplekse oppgaver en ikke har vært borti tidligere. At arbeidets art 
og konteksten «faget» står i er forandret ser en godt i hvordan mange fagfelt går over i hverandre, og hvor 
kraftforsyning og EKOM ikke lenger er «to forskjellige verdener», men inngår mer og mer integrert i samme 
verdikjede.  
 
Å kunne kommunisere, samhandle og delta 
Samspillet blir viktigere enn før som en følge av at teknologier og fag blir mer integrert i hverandre, men 
også som en følge av at arbeidsmarkedet blir mer og mer globalt. I tillegg ser en hvordan «uroligheter» ute i 
verden bidrar til populasjonsforflytninger som igjen gir integrasjons og kommunikasjonsutfordringer. 
Språkferdigheter, både skriftlig og muntlig, blir viktigere enn før for deltagelse i arbeidslivet.  
 
I NOU 25 kommer med en slik anbefaling: «Det anbefales videre at samhandling og deltakelse inkluderes i 
alle fag og rettes mot samarbeid om problemløsning, flerfaglige problemstillinger og deltakelse i faglige 
diskusjoner. Et sentralt mål for elevenes læring må være at de skal kunne samhandle på en rekke 
samfunnsarenaer, ikke minst relatert til demokratisk deltakelse, toleranse og sosial ansvarlighet.»  
 
Fremtiden er her allerede og innenfor flere områder ser en at kravet til samarbeid og samhandling er større 
en tidligere slik «smart grid» tilsier. Eksempelvis innenfor flyfagene er det eksempler på at det er krav om 
kvalitetssikring og prosedyrer for samhandling på tvers av fagnivåer og funksjoner. 
 
Rådet mener at ferdigheter på kommunikasjon og samhandling burde innarbeides som et kvalitetssikret 
metodevalg i utdanningene fremover. 
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Å kunne utforske og skape 
Ludvigsen utvalget beskriver, i NOU 25, denne type ferdigheter slik:  
«Dette kompetanseområdet inkluderer kritisk tenkning og problemløsning, som vil si å kunne resonnere og 
analysere, identifisere relevante spørsmål og bruke relevante strategier for å løse problemer. Å kunne 
vurdere påstander, argumenter og beviser fra ulike kilder, er en del av denne kompetansen. Evne til å ta i 
bruk vitenskapelige metoder hører også med her. Kritisk tenkning og problemløsning henger sammen med 
kreativitet og innovasjon. Kreativitet forstås som å være nysgjerrig, utholdende, fantasifull i problemløsning, 
alene og ikke minst i samarbeid med andre. Innovasjon inkluderer sentrale sider ved kreativitet, men 
innebærer i tillegg å kunne ta initiativer og omsette ideer til handling».  
 
Rådet mener mange av de beskrevne ferdighetene ligger inne i dagens læreplaner, men at de ikke er godt nok 
omsatt i opplæringen som gis. Rådet er av den oppfatning at denne type innovasjon og 
omstillingskompetanse må få atskillig større plass i utdanningene fremover. Dette støttes også av yrkesfaglig 
utvalg for Bygg, Elektro og Industri i deres redegjørelse på s. 23-24. 
Rådet er enig i at dette bør ivaretas ved en gjennomgang av alle læreplaner på vg1, vg2 og vg3 nivå. I 
tillegg bør et slikt arbeid sees i sammenheng med tiltak knyttet til oppfølgingen av NOU 25 – 
Fremtidens skole.  

Andre kompetanser 
 
Ledelse 
Ledelse kan inngå i andre typer ferdigheter beskrevet over knyttet til den enkeltes læringsidentitet, 
kritisk tenking osv, men er underkommunisert som ferdighet på fagarbeidernivå. Ledelse er også 
«selvledelse og utøvelse av et fag. Ledelsesbegrepet og utøvelse av ledelse må tematiseres for å sikre 
at en også i fremtiden får selvstendige fagarbeidere som er bevisst sin rolle og sitt fagansvar. 
 
Prosjektkompetanse  
Svært mange arbeidsoppgaver i arbeidslivet gjennomføres ved å benytte prosjektmetodikk. Prosjekt 
er en arbeidsform som ikke er ny men innenfor store deler av arbeidslivet er svært vanlig i alt fra 
store omfattende prosjekter til gjennomføring av mindre enkle arbeidsoppgaver. Ofte er det ledere 
og prosjektledere som har fått formell opplæring i bruk av prosjekt som metode. Dette har i mange 
sammenhenger bidratt til mangel på forankring og forståelse nedover i verdikjeden, som igjen kan 
resultere i feil og produktivitetstap. Tilbakemeldinger Rådet har fra deler av bransjen går på at det er 
ønskelig at lærlinger skal ha større kompetanse på prosjekt som arbeidsform når de kommer ut av 
vg2.   
 
Rådet ser det som en stor utfordring å få innarbeidet kompetanser og ferdigheter utover det rent 
fagspesifikke i læreplanene på vg1, 2 og 3. Derimot vil det være avgjørende viktig å få dette til med 
tanke på yrkesfagenes fremtidige relevans og status. Skal dette kunne gjøres uten at det vil berøre 
omfang på fagene vil det i stor grad avhenge av at denne type ferdigheter kan «yrkesrettes». Dvs at 
opplæringen kan implementeres og tilrettelegges gjennom bruk av metodevalg både innefor 
programfag og fellesfag. 
 
Rådet har derimot liten tro på at dette kan løses som en generell metodefrihet i skolen. Skal dette 
sikres må det i større grad styres slik at en ivaretar en viss grad av likhet i tilbudet som skal gis.   
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Den nye tilbudsstrukturen 
 
Fremtiden 
Innenfor de teknologiske fagene vil fagarbeideren måtte mestre et stadig raskere skifte av nye 
teknologier og innovasjoner som krever kontinuerlige omstillinger. Kompleksiteten og integrasjonen 
disse endringene fordrer er at morgendagens fagarbeider må ha tilleggs ferdigheter til det dagens 
fagarbeider har. I tillegg til å være spesialist på sitt fag vil det kreves en helt annen forståelse for 
påvirkning fra den omkringliggende verdikjeden. 

Kravet til spesialistkompetanse vil være der, men like viktig blir fagarbeiderens 
generalistkompetanse der en har forståelse for den kontekst installasjoner, produkter og teknologier 
faget er en del av.   

Det tilsier at utdanningsprogrammet bør ha en bred inngang på vg 1 og der de mer universelle 
kunnskapene er mål. Deretter mer spissing, men samtidig bredde og nye kunnskaper på vg 2. På vg 3 
vil læreplanen i større grad enn i dag være en spesialisering innenfor det enkelte faget. 

 
Vg 1 
Rådet mener noe av nøkkelen til fremtidens elektrofagutdanning for elever og fremtidige fagarbeider 
ligger i et godt gjennomtenk Vg1 tilbud knyttet til innhold og med følgende tre hovedområder: 

- Elektro -basisfag 
- Elektronikk/reguleringsteknikk - basisfag 
- Datateknologi og IKT - basisfag 

Rådet vil forslå et nytt navn på elektrofag. Det nye navnet foreslås til å være  

Vg1 elektro og Data 

Fellesfag 

Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving.  
Yrkesretting av fag gir økt læring – for alle grupper. Dette henger sammen med at elevene forstår 
både innholdet i undervisningen, og ikke minst kan relatere det til en praktisk og teoretiske bruk. 
Rådet mener derfor man bør gå gjennom alle læreplanmålene for fellesfagene og se hvordan disse 
kan yrkesrettes mot de ulike felles programfag innenfor utdanningsprogrammet. Dette må følges 
opp i daglig bruk blant lærerkorpset i skolen. I tillegg må det systematisk følges opp gjennom 
utdanningen av nye yrkesfaglærere, og gjennom etter- og videreutdannings tiltak av eksisterende 
lærekrefter. Matematikk mener rådet må være gjennomgående i vg1 og vg2. Samtidig skal det være 
en sluttvurdering i matematikk etter hvert skoleår. 
 
Fellesfagene på yrkesfag må følge samme timefordeling som i de øvrige programområder. 
Hovedgrunnen er at elevene har rett til å gjøre omvalg og kryssløp, derfor må fellesfagene følge 
samme struktur i alle yrkesfaglige programområder. Fellesfag på yrkesfag bør være på samme nivå 
som i dag, slik at elevene bl.a. kan ta påbygg til studiekompetanse på Vg3 eller pb 4 etter fag og 
svennebrev. Kompetansemålene bør lages slik at det elevene lærer er relevant iht. sitt yrke. 
Kompetansemålene i fellesfagene kan være forskjellig på yrkesfag og allmennfag, men nivået bør 
være likt. Det kan være en ide å se om det er mulig å lage felles fagplaner i fellesfag for elektro, TIP 
og Bygg. 
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Engelsk 
Engelsk er et spesielt viktig fag, videreføres på Vg1. faget kan med fordel også integreres som en del 
av programfagene. Det å praktisere engelsk innen programfagene vil styrke både faget, faglige 
forståelse og kommunikasjon. 
 
Matematikk 
Matematikk i elektrofag må være på et nivå, som gir grunnlag til å løse oppgaver innen bl.a. 
elektroteknikk, derfor er teoretisk matematikk viktig. Faget kan og bør likevel i enda større grad 
yrkesrettes. 
 
Naturfag 
Naturfag bør også inneholde termodynamikk og varmepumpeprinsipper, slik at deler av varme og 
kulde faget kan inngå i fagplanen for naturfag.  
 
 
Rådet forslår også å innføre felles vurderingsformer i felles programfag på Vg1 
 

Programfag 

Det er viktig at programfagene på Vg1 er relevant for alle Vg2 løpene. Det skal være grunnleggende 
kunnskap som er basis for alle fagene senere. Kompetansen som er ervervet på vg 1 skal i teillegg til å 
være relevant for det vg2 en velger også ha gitt en grunnkompetanse om de andre fagområdene. 

Elektro-basisfag 

Elektro-basisfag har en praktisk - teoretisk inngang1 og hvor arbeidsområdet er elektrisk høy- og 
lavspenning. Her er legges særlig vekt på elsikkerhet og personsikkerhet, HMS samt grunnleggende 
elektroteknikk. Typisk spenningsnivåer for lavspenningsanlegg er med nominell spenning opptil 
1000V vekselspenning (AC) og/eller opptil 1500V likespenning (DC). For høyspenningsanlegg er 
nominell spenning høyere enn 1000V AC og høyere enn 1500V DC. Pga. høye spenningsnivåer og 
potensielle faremomenter innen område stilles strenge lov og forskriftskrav til utførelse av arbeid og 
oppgaver. Overføringsmaterialer for strøm er typisk CU og AL 

Elektronikk/reguleringsteknikk - basisfag 

Elektronikk/reguleringsteknikk – basisfag har en praktisk - teoretisk inngang. Elektronikk, styring og 
regulering er arbeidsområdet innen elektrisk lavspenning opptil 1000V AC og 1500V DC samt 
spenningsnivåer under 50V AC og DC. For spenningsnivåer under 50V legges særlig vekt på styring 
og regulerings teknikk, elektronikk (hardware), elektronisk kommunikasjon både digitalt og analogt. 
Det stilles strenge krav til personsikkerhet, elsikkerhet og HMS innen hele fagområdet. Under 50V 
AC og DC stilles i tillegg strenge krav til holdbar styring og regulering samt sikker elektronisk 
kommunikasjon. Overføringsmaterialer for strøm og signaler (analog og digitale) er typisk CU, AL, 
Fiber, Trådløst mfl. 

Datateknologi og IKT - basisfag 

                                                           
1 NHO kompetansebarometer viser at lærebedriften er minst fornøyd med elvens 
praktiske opplæring i skolen. Kjennskap og riktig bruk av verktøy. 
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Datateknologi og IKT – basisfag har en praktisk - teoretisk inngang. For data og IKT er 
arbeidsområdet AC/DC og spenningsnivåer er normalt under 50V.  Det kan likevel stilles særskilte 
krav til elsikkerhet og personsikkerhet utover generell HMS krav. Her legges særlig vekt 
programmeringsspråk (Software), elektronisk kommunikasjon både digitalt og analogt.  Det stilles 
strenge krav til holdbar programmeringsfilosofi, informasjonsteknologi og sikker elektronisk 
kommunikasjon. Overføringsmaterialer for strøm og signaler (analog og digitale) er typisk CU, 
Fiber, trådløst mfl. 

Det er avgjørende å sikre at eleven får grunnleggende kompetanse innfor alle disse tre områdene på 
Vg1.  

HMS 
Elevene må ha grunnleggende kunnskap i verktøybruk, arbeidsmetoder og HMS før de kommer ut i 
arbeidslivet. Ettersom elevene skal ut i arbeidslivet «senest» på vg2 gjennom faget PTF bør 
opplæringen innenfor HMS være grunnleggende allerede på vg1. HMS må ses på som en 
grunnleggende ferdighet og ikke noe en skal kunne i tillegg til. HMS er – kompetanse – ferdighet – 
holdning, og skal være en del av alt en fagarbeider gjør. HMS må derfor integreres i alle fag og må 
være gjennomgående i all opplæring fra Vg1 tom Vg3.  

Det faglige rådet har gått gjennom innholdet og fordeling av teori og praksis innenfor Vg1. Dette 
fordi rådet får stadige tilbakemeldinger om at dagens Vg1 innhold ikke møter elevens egeninteresse 
og forventning ved valg av utdanningsprogram for elektro. Rådet har også merket seg at mange som 
kommer fra ungdomskolen ofte er lei av teoritung grunnskole.  

Rådet har vil derfor foreslå å endre noe på fag og timefordelingen i Vg1. I tillegg forslår rådet å "dele" 
vg1 inn i to bolker. En grunnleggende bolk før jul godt tilrettelagt for praktisk arbeid som er knyttet 
til relevant teori. I tillegg til programfagene undervises det i matematikk, naturfag og norsk samt 
kroppsøving. Rådet mener det er avgjørende at det innføres både en midtveis vurdering og en 
sluttvurdering på Vg1 nivå. Etter jul vektlegges teorien noe sterkere både i programfagene og 
fellesfagene.  Praksisdelen reguleres i tråd med større innslag av teori, men rådet mener skolen må 
settes i stand til å interesse differensiere (ID) i større grad knyttet til elevenes egne interesser.  

Læring er en individuell prosess og som må utføres av enkeltindividet, og rammeverket som legges 
til grunn må ta høyde for individuelle tilpasninger i større grad fremover enn i dagens 
tilbudsstruktur. I NOU 2015:8 Fremtidens skole beskrives veksling mellom teori og praksis slik: 
«Utvalget mener at fagenes metoder og tenkemåter er en spesielt viktig del av byggesteinene, 
inkludert å kunne tenke kritisk og løse problemer – praktiske og teoretiske, faglige problemer og 
hverdagsproblemer. I alle fag er byggesteinene både av praktisk og teoretisk art. Praktiske fag og 
håndverksfag har et kunnskapsgrunnlag, og alle teorifag har en praktisk, utøvende side». (s.9) 
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Denne skissen er ikke ment som en absolutt og endelig løsning, men danner et grunnlag for en skole 
å planlegge, justere og evaluere undervisning i tråd med lokale forhold. Rådet ser det kan være 
behov for noe endringer i læreplanen knyttet til en generell teknologiutvikling og endring i 
faginndelingen. Dette er ikke videre utredet i denne utviklingsredegjørelsen, men vi forventer at 
rådet vil få oppgaven dersom dette forslaget tas til følge. 

 

Vg 2 fagene 
Rådet mener Vg2 tilbudet bør få noe endringen i forhold til dagens struktur og rådet tror vg2 
tilbudet på mange måter vil være nøkkelen til å utdanne morgensdagens fagarbeider. Vg2 tilbudet 
må ses i spenningsfeltet mellom "moden" og "ny" teknologi. Grunnen til dette er at Vg2 tilbudet må 
organiseres på en slik måte at det tar inn over seg "moden" teknologi samtidig som det sikter mot 
"teknologifronten" Dette vil ikke bare sette krav til utdanningsinstitusjonens lærerkompetanse men 
også til læremidler, materiell, utsyr og annen skole infrastruktur.  

 
Fylkenes muligheter til dimensjonering og gi kvalitativt gode og robuste tilbud avhenger av at en 
ikke har en for «bred struktur». Få Vg2 gir robuste skoletilbud, som lar seg rulle ut i fylkene – «nært» 
elever og bedrifter. 
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Rådet mener derfor i en fremtidig utdanning det er avgjørende at Vg2 tilbudet er fremtidsrettet 
samtidig som det skal ivareta "moden" teknologier. Rådet har gjort en utredning og kommet frem til 
følgende Vg2 tilbud: 

- Vg2 Automatisering 
- Vg2 Elenergi 
- Vg2 Data 
- Vg2 Flyfag 

Rådet har vurdert hvilket utslag et slikt Vg2 tilbud vil få ute i fylkene. Rådet erfarer at dette vil kunne 
være en gunstig tilbudsstruktur for fylkene. Alle fylkene vil kunne tilby tre eller fire tilbud på Vg2 
nivå. Vg2 tilbudene som forslås slås sammen med andre Vg2 tilbud i forhold til dagens 
tilbudsstruktur er kulde- og varmepumpeteknikk og Data og elektronikk. Argumenter for 
sammenslåing av disse tilbudene kommer vi tilbake til senere i dokumentet. I utredningen for å se 
på valg av Vg2 tilbud har rådet også sett på fordeling av lærlinger ut til de enkelte lærefag.   

Tabellen nedenfor viser fordelingen i 2015/16. 
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De fem første og største lærefagene innenfor elektro utgjør om lag 90% av alle lærekontraktene. 
Elektrikerfaget er det desidert største lærefaget i Norge. Samtidig ser vi at Automatiseringsfaget og 
energimontørfaget har like stor andel (10%) som alle de øvrige andre fagene som er ranket fra nr. 
seks og utover. Telekommunikasjonsmontørfaget og dataelektronikerfaget er til sammen like store 
som automatiseringsfaget. Nedenfor er viste en figur som viser utvikling av lærekontrakter innenfor 
fagene 2-4 i tabellen ovenfor. Tabellen tar med samtlige lærekontrakter, både ungdomsrett, 
voksenrett og andre. 

Figur som viser antall godkjente lærekontrakter- uvikling de siste tre år 

antall Tilbudt Andel som Andel av alle
2015 søkere læreplass får lærekont Lærekontrakter

1 Elektrikerfaget* 2 414             1 775             74 % 58,7%
2 Automatiseringsfaget* 510                 306                 60 % 10,1%
3 Energimontørfaget* 406                 302                 74 % 10,0%
4 Telekommunikasjonsmontørfage 252                 175                 69 % 5,8%
5 Dataelektronikerfaget 344                 167                 49 % 5,5%
6 Kulde- Og Varmepumpemontørf 116                 79                   68 % 2,6%
7 Tavlemontørfaget 62                   43                   69 % 1,4%
8 Flysystemmekanikerfaget 83                   40                   48 % 1,3%
9 Signalmontørfaget 31                   23                   74 % 0,8%

10 Avionikerfaget 45                   22                   49 % 0,7%
11 Produksjonselektronikerfaget 55                   22                   40 % 0,7%
12 Heismontørfaget* 34                   16                   47 % 0,5%
13 Energioperatørfaget* 24                   15                   63 % 0,5%
14 Fjernstyrte undervannsoperasjon 68                   11                   16 % 0,4%
15 Elektroreparatørfaget* 14                   8                     57 % 0,3%
16 Flymotormekanikerfaget 17                   7                     41 % 0,2%
17 Flystrukturmekanikerfaget 7                     5                     71 % 0,2%
18 Togelektrikerfaget* 12                   4                     33 % 0,1%
19 Vikler- og transformatormontørf 2                     2                     100 % 0,1%

Totalt 4 496             3 022             67 %
Jenter - totalt 216                 147                 68 %
Jente andel 5 % 5 %
*) Lovregulerte fag



9 
 

 

 

Det vi kan se ut av denne figuren er at lærlinger i automatiseringsfaget faller markant de tre siste 
årene. De øvrige fagene i figuren holder seg relativt stabilt. Her mener rådet at denne situasjon vil 
bedres ved at bedriftene gis bedre anledning til å tegne lærekontrakt etter Vg2. 

Figuren under viser et prinsipp for rådet forslag til ny Vg2 tilbud. 

 

Med bakgrunn i elektrofagenes art og særtrekk mener rådet det er avgjørende at matematikk ikke 
avsluttes i Vg1, men videreføres i Vg2. For programfagene er "barene" som er tegnet inn en 
illustrasjon av vektleggingen av de ulike fagene. Disse "barene" kan gjøres mindre eller større 
(vektlegges mer eller mindre) som igjen kan illustrere lokal/ regional tilpasning.  

Dagens Vg2 Data og elektronikk inngår som en del av det totale Vg2 tilbudet. Dette fordi denne 
teknologien sammen med data/IKT inngår i alle Vg2 løpene, men med hovedvekt innenfor Vg2 data. 
Den teknologiske utviklingene viser at den tradisjonelle elektroteknikkteknologien smelter sammen 
med elektronikk og IKT. Dette ser vi igjen i smarte nett, velferdsteknologi, styring og regulering av 
elektriske anlegg m.m. " Den grønne teknologien" er tuftet på en forventning om at nettopp dette vil 
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skje. I fremtiden er det vanskelig å forestille seg et elektriske anlegg uten elektronisk 
kommunikasjonsteknologi.  

Rådet ser at det kan bli krevende å vurdere hvor mye elektronikk/data/IKT de ulike fagarbeidere må 
kunne for å bygge og vedlikeholde fremtidens elektriske anlegg både med hensyn på elsikkerhet og 
kommunikasjonssikkerhet. Dette må derfor kunne gjenspeiles i godt utformet læreplanverk. Rådet 
tror også det vil være behov for fagarbeidere med spesialistkompetanse innenfor 
elektronikk/data/IKT samt elektroniske kommunikasjon.  

PTF 
Faget «Prosjekt til fordyping» vil slik rådet ser det bli enda viktigere i tiden som kommer for å kunne 
innrette et skoletilbud mot arbeidslivets reelle kompetansebehov. Gjennom PTF vil en kunne legge 
til rette for fordypninger der elevene kan få prøve seg ut innenfor fagretninger på vg3 nivå der det er 
et reelt arbeidskraftbehov. Dette gir igjen grunnlag for rekruttering og lærekontrakt etter vg2 og på 
denne måten høy gjennomføringsgrad. PTF vil være en nøkkel for å sikre at ungdommen innenfor 
programfagene er godt kvalifisert etter vg2. Når det gjelder utstyr, ny teknologi og innovasjon vil det 
alltid være bedriftene og fagarbeiderne som besitter den tidsriktige og relevante kompetansen. Dette 
gjelder også vurdering i faget. Der er det arbeidslivet selv som innehar vurderingskompetansen, og 
det er viktig at det legges avgjørende vekt på dette i vurderingsarbeidet. PTF er det viktigste «limet» 
for å få til gode overganger mellom skole og arbeidsliv og en nøkkel for gjøre opplæringen på vg2 
nivå kvalitativ og relevant. 
 
Av denne grunn er det viktig at intensjonene i st.meld.20 «på rett vei», kvalitet og mangfold i 
fellesskolen, følges opp og at Kunnskapsdepartementet kommer med forskriftendring etter høring 
for å få disse avgjørende rammebetingelsene på plass. 
 
Nye behov for kobling mellom nivåene  
Det vises til behov for nye kompetansemål på flere områder (eks. kuldeteknikk, akkumulator, nye 
energikilder osv.) Dilemmaet er alltid å finne plass innenfor læreplanene uten at en går utover 
rammen for læreplanene. Rådet mener at behovet for fordypinger i større grad kan tas ut i faget PTF. 
Det gjelder både på Vg1 og Vg2 hvor det er hhv 168 og 253 timer i faget PTF. Når inngangen på vg2 er 
bredere blir det viktig at fordypninger på vg2 er målrettet og spisset mot arbeidslivets 
regionale/lokale behov for kompetanse. For at elevene skal få et reelt tilbud i hele bredden er det 
viktig at skoleeier pålegger skolene å samarbeide seg imellom og søker samarbeid mot andre fylker 
der en ikke selv dekker hele tilbudsviften innenfor eget fylke. 
 
VG2 flyfag 
VG2 flyfag videreføres som i dag. Dagens struktur fungerer godt og regelverket innen flyfagene 
krever et eget løp fra Vg2.  
 
Lærefagene Vg 3 
4,5 års fagene avviker fra den øvrige tilbudsstrukturen og er mer ressurskrevende. Behovet for 
«restteori» i fagene på Vg3 nivå virker å være minst like stort fremover dersom fagene skal ta opp i 
seg krav til nye kompetanser og teknologier. Gjennomgang og revideringer av læreplanene vil også 
måtte se på om det er andre fag som bør reguleres knyttet til omfang. Det ligger også i denne 
strukturen at Vg3 læreplanen i 2,5 års fag må unyttes noe mer med hensyn til spesialisering. Dette vil 
gjelde i de fleste lærefagene i utdanningsprogram for elektro både med hensyn til omfang og tid.  
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Yrkesfag bør ha læretid 
Som prinsipp er det rådets oppfatning at alle lærefag skal munne ut i læretid der siste del av 
opplæringen gis i bedrift kombinert med verdiskaping. Vi anbefaler ikke at det opprettes nye fag 
som ikke fører fram til fagbrev. Den norske modellen og partssamarbeidet er tuftet på en yrkesfaglig 
modell der siste del av opplæringen gjennomføre i bedrift. Dersom en utvikler en tilbudsstruktur 
som i liten grad er gjenkjennelig og homogen vil dette resultere i at det blir vanskeligere å orientere 
seg i for søkerne, og det vil bli krevende å kunne gi et «likeverdig» tilbud til alle.  
 
På bakgrunn av dette er Rådet kommet frem til følgende tilbudsstruktur som innebærer 1. vg1, 4 vg2 
og 20 lærefag. 
 
 

 
 
 
IKT servicefaget vg3: 
IKT servicefaget bør tilhøre elektro. Dette bør være en fagmann som er god på support, programvare 
og programmering. I tillegg bør han ha systemforståelse og kunne grunnleggende vedlikehold av 
data. Sørge for at nettverk og infrastruktur fungerer.  
Det bør ikke være kryssløp med service og samferdsel. 
IKT servicefaget og dataelektronikerfaget må sammenholdes, for å avklare likheter og ulikheter med 
tanke på tilpasninger til utviklingen i bransjen. 
 
Dataelektronikerfaget vg3 
Bør bli lærefag, med to år i skole og to år i bedrift. 
 
Dataprogrammering vg3 
Rådet mener det bør utredes og vurderes å opprette et eget fag innen dataprogrammering. Det 
finnes et arbeidsmarked innen programmering og utvikling som består i å utvikle ulike applikasjoner 
som apper, spill osv. Dette bør være et innovativt fag, som kan utvikle de unges evner innen 
programmering og nyskaping.  
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Automatiker Vg3 
Automatisering er i dag et avviksfag som i dag har Vg3 i skole som hovedmodell. 
Automatiseringsfaget bør inngå i den øvrige strukturen som et ordinært lærefag med 2+2,5 som 
hovedmodell, og læreplanene bør revideres for å ta høyde for dette. Faget bør ta opp i seg mer 
robotteknikk. Dette er allerede innført i ny fagplan for Vg3. Norsk Industri ønsker å beholde dagens 
ordning.  
 
Signalmontørfaget og telekommunikasjonsmontørfaget 
Signalmontørfaget og telekommunikasjonsmontørfaget har mange likhetstrekk og 
signalmontørfaget bør ha en læreplangjennomgang for å ta opp i seg teknologiendringer. Fagene bør 
sammenholdes, for å avklare likheter og ulikheter, og om det kan det være et fag i fremtiden. 
 
Låssmedfaget 
Låssmedfaget og fagområdet faget representerer endrer seg og knytter seg mer og mer opp mot 
adgangskontroll og fra mekanisk til elektro/elektronikk. Låssmedfaget må avklares mht innpassing i 
programområde for elektro. 
 
 
Fjernstyrte operasjoner 
ROV faget bør drøftes mht om faget bør endre navn til eks Fjernstyrte operasjoner. 
Det bør gjøres en vurdering på om faget skal ta opp i seg mer en det som skjer under havoverflaten. 
Fjernstyrte operasjoner på land og i luft fordrer i stor grad mye av den samme kompetansen og 
fagets vg3 læreplan bør gjennomgås for å ta opp i seg disse områdene. 
  
Varme- og kuldemontørfaget 
Varme- og kuldemontørfaget og evt. nytt ventilasjonsfag rekruttere fra Vg2 automatisering. Dette 
mener rådet er en naturlig utdanningsspor for disse fagene. Det er også mulig at bygg 
automatisering vil kunne være tilbud i Vg2 el energi og gå inn som en tilleggskompetanse til 
elektriker. Grunnleggende kuldeteknikk og kompetansemål innen klima og miljø bør innarbeides i 
læreplanene. 
 
Batteriteknologi 
Brer om seg og berører svært mange av fagene. I tillegg til å få plass på vg1 og vg2 må lærefagene gås 
gjennom for å vurdere tilnærming til hvordan og omfang på akkumulatorteknologi kan innpasses i 
pensum. 
 
 
Etter fag og svennebrev 
Fagbrevet er et utgangspunkt for videre karriere, deltagelse i arbeidsliv og livslang læring sett i 
individperspektivet. For verdiskapingen og bedrifters konkurransekraft vil det være avgjørende at 
fagarbeidere får kontinuerlig kompetanseheving også etter at de har fått fagbrev. Mye 
kompetanseheving skjer på arbeidsplassene i utøvelse av faget, men innenfor flere områder vil det 
også være et kontinuerlig behov for kompetansepåfyll på organiserte arenaer. Spesialiseringer utover 
fagbrev bør søkes tilrettelagt på tertiærnivå med NOKUT godkjenning når det er av et visst omfang 
slik at det oppnås formell status som er viktig for den enkelte og for bedriftenes dokumentasjon av 
kompetanse.  
Dersom en i fremtiden skal kunne rekruttere ungdom til yrkesfag vil det være avgjørende at en har 
en infrastruktur i utdanningssystemet som gir muligheter for karriere og spesialisering uten å måtte 
innordne seg «akademia» og krav om å være studieforberedt. Det vil bli viktig at en utvikler 
videreutdanninger som er tilpasset arbeidslivets behov og ikke det offentlige utdanningssystemets.  
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Særlig innenfor robotikk og datateknologi vil det bli et behov for spesialiseringer. De nye tilbudene 
skal stimulere til teknologiutvikling og peke mot teknologifronten, og samtidig kvalifisere til videre 
og høyere utdanning. 

 

Anbefaling til tiltak og oppfølging 

1. Læreplanene på vg1, vg2 og vg3 nivå gås gjennom for innarbeidelse av andre enn 
fagspesifikke ferdigheter. 

a. Samtidig bør det gjøres en vurdering av hvordan en kvalitets sikrer mål som skal gis 
som metodefrihet. 

2. Matematikk og omfang gjennomgås på vg 1 og vg2 
3. Naturfag gjennomgås for å vurdere innhold om termodynamikk og varmepumpeprinsipper 
4. HMS 
5. Gjennomgang av vg1 læreplanen for endring av fag og timefordelingen 
6. de 4 nye vg2 får full gjennomgang med nedsatte læreplangrupper 
7. PTF følges opp etter høring og det gjøres en ny vurdering på «vurderingsdelen» av faget og 

hvordan en mer strukturert kan legge til rette for fordyping i faget på vg2. 
8. IKT-servicefaget legges til utdanningsprogram for Elektro og Data  
9. IKT servicefaget og dataelektronikerfaget sammenholdes, for å avklare likheter og ulikheter 

med tanke på tilpasninger til utviklingen i bransjen. 
10. Automatikerfaget blir ordinært lærefag 
11. Dataelektronikerfaget blir ordinært lærefag. 
12. Signalmontørfaget og telekommunikasjonsmontørfaget sammenholdes 
13. Låssmedfaget avklares mht innpassing i programområde for elektro. 
14. Dagens ROV fag gjennomgås  
15. Varme- og kuldemontørfaget og ventilasjonsfag vurderes rekruttere fra Vg2 automatisering 
16. Batteriteknologi innarbeides i aktuelle læreplaner. 
17. videre utdanningsveier etter fagbrev bør utredes. 
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Gruppe 4 – Individ perspektivet. Lærere, elever, skole, lærling, montør, bedrift 
(læreplan, grunnleggende ferdigheter, eksamen, yrkesteori, fellesfag, praksis, YF, mv.) 
 
Deltakere: Kai, Kim-Even og Turid 
Kort beskrivelse av arbeidet: 
Denne gruppen skal utrede suksessfaktorer, beste praksis samt problemstillinger/ barrierer 
knyttet til den reelle læringsarenaen, der læringen foregår, mellom elev og lærer og mellom 
lærling og montør gjennom 4-5 års opplæring. 
Hva er det som utvikler og hvilke kvalifikasjoner skal morgendagens fagarbeidere ha, som 
bedriftene, bransjene/næringene vil etterspørre? Hvor mange typer fagarbeidere trenger vi i 
elektrofagene 

Det er på læringsarenaer i skole og bedrift man legger grunnlaget for om ungdommen etter 
hvert skal bestå fagprøven eller ikke. Det er særlig to arenaer hvor man møter «yrkesfagenes 
arbeidsliv». Det ene er i møte med skolen hvor man er i to år, deretter møtet med en 
virksomhet som lærling. 

Vi ønsker å fokusere på kvaliteten på skolen; hvordan selve skolebygget er utformet for 
yrkesfag, hvordan eleven blir mottatt, utstyrsfronten, kvalifikasjonene til lærerne, miljøet på 
skolen, skolens nettverk til næringslivet, ressurstilgang, HMS, holdning og atferd. 

Skole: 

Nasjonalt: Det må settes nasjonale maksgrenser på klassestørrelser.  

For framtida, diskutere om det er en idè å endre PTF for vg1. 

Skoleeier: Skoleeier må legge til rette med nødvendige ressurser; inntaksregler som ivaretar 
bosted i kombinasjon med inntakspoeng, riktig dimensjonering av programområdet, plass til 
utførelse av programområdet, kvalifisering av lærere, økonomi til kjøp av verktøy og utstyr, 
føringer for samarbeid skolene mellom. Skoleeier må også videreføre og utvikle arbeidet med 
å koordinere faget “utdanningsvalg“ i ungdomsskolen og samarbeidsarenaer må etableres 
mellom skoleeier og bransjer/bransjeparter.  

Skolen: Det må tilsettes lærere som har fagbrev og er pedagoger.  

Valg av læringsressurser som pc, bøker, programvare i samsvar med krav fra bransjen og 
skolens samarbeidspartnere. Samarbeid skolene mellom, gjennom nettverk og mellom skoler 
og næringsliv, blant annet for felles forståelse for opplæringsstrukturen. HMS arbeid på 
verksted/lab må etterkommes i alle ledd, og grunnlagsdokumentenes krav (eks. FSE, 
Opplæringslova, Kunnskapsløftet) må følges, deriblant å melde inn ulykker til DSB. 

Lærere: Programfagslærere må invitere fellesfagslærere med i samarbeidet om opplæringen 
på fagenes premisser (FYR- fellesfag,yrkesretting,relevans). Oppgavene bygges fra 
læreplanen og må være relevante, og utformet så alle kan vise sin kompetanse på sitt nivå. 
Læreren er tydelig leder og veileder i arbeidet som siden gjennomføres. Teorien læres 
gjennom oppdagelser i praksis, og der behovet for teoretisk påfyll oppstår, gjøres dette av 
kompetente faglærere.  

Utnytte mulighetene i PTF, og at elevene får en reel mulighet til å prøve ut ulike lærefag, etter 
elevens ønske. Ingen elever i bedrift uten at de har hatt gjennomgang av sikkerhetskrav 
bransjen stiller og har dokumentert opplæringen. Det er høy bevissthet om regler for at det 
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arbeides spenningsløst på anlegg (AUS) i de programområder der dette er aktuelt. Lærere må 
også utnytte muligheten for hospitering i bedrift.  

Rådgiver: Samarbeide med programfaget denne jobber på styrkes gjennom deltagelse i 
programområdet, og muligheten for å hospitere i bedrift utnyttes, for mer kunnskapstilfang. 
Hospitering i yrkesfag gjelder også rådgiver i ungdomsskolen. 

Bedriftene: Bedriftene samarbeider med skolene gjennom nettverk. Det er avgjørende at 
bedriftene oppfyller punktene i Samfunnskontrakten, og støtter opp under arbeidet skolene 
gjør med å få elever ut i bedrift i faget PTF. Bedriftene og deres samarbeidspartnere (lokale 
bransjeorganisasjoner/partssammensatte utvalg) inviterer rådgivere i skolen til 
informasjonsutvikling om hvordan de unge kan støttes i bevisste valg i yrkesfagene i framtida. 

I Bedrift: 

Det er viktig at lærling og montør samarbeider for å nå fagbrevet. Det kan gjøres gjennom 
faglig oppfølging og konstruktiv tilbakemelding. 

Sikres at det bedrift og skole er faglige variasjoner i personell som står for 
opplæring/læreperiode. Bedriften og opplæringskontor gjør forarbeid samt følger dette opp, 
for å sikre lærlingen kvalitet. Instruktører/fagarbeider skal kjenne til læreplanene. 
Instruktørkurs bør kunne gjøres av faglig ansvarlig i bedrift. Faglig ansvarlig gjennomfører 3 
dagers kurs, innhold i dette kurset er en utvidelse av instruktørkurs som er på 2 dager. 

Ved arbeidsplanlegging må det legges til rette for samtaler og fordypning i problemfelt for 
lærlingen. Lærlingene må få mulighet til relevant arbeidspraksis i alle arbeidsoppdrag for 
fagfeltet, samt får delta/planlegge/ta ut utstyr til en relativt kompleks arbeidsoppgave. Det er 
viktig å finne nivået for lærlingens motivasjonsfaktor. 

Når partene opplever problemstillinger/ barrierer knyttet til den opplæringssituasjonen, må 
bedriften løse dette i samarbeid med partene. ( Skal dette med? Kan være flere andre eks 
også..Dette kan være tilfelle hvis montøren/lærlingen viser liten interesse, både i faget sitt og i 
arbeidssituasjonen eller der montøren ikke har fått opplæring/kursing i hvordan man 
samhandler med en lærling.) 

Der virksomhet ikke følger målet for opplæringen ved at lærlingen får ensidig opplæring må 
opplæringskontorene komme i dialog med partene. 

Øverste leder har ansvaret for at den praktiske delen av HMS utføres etter lover/forskrifter. 
Lærlinger i bedrifter med et levende IK system, vil oppleve arbeidet med HMS som positivt. 
Lærlingene får større kjennskap til bedriften ved å gå gjennom prosedyrer og instrukser, samt 
ha oversikt over rutiner og bedriftens personalpolitikk.  

Gjennom å øke tilskuddsordning til bedriften, gjerne med ordninger som strekker seg over 
flere år der bedriften må dokumentere valg av bruksområder for øremerkede midler 
(bekledning/verneutstyr/verktøy/kurs osv.), vil lærlingeandelen kunne øke. Midlene utbetales 
årlig så lenge bedriften overholder avtale om lærlingeantall. 

Når det gjelder strømulykker har lærlinger/hjelpearbeidere vært stabil i flere år med 30% 
(2010-2015). Dette er alt for høyt og krever ekstra innsats fra skole og bransje. Ved å fokusere 
på strengere krav til gjennomføring av HMS i skole ved lab/verksted arbeid vil kommende 
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lærlinger få en gjennomgående god holdning til sikkerhet/risiko ved praktisk arbeid. Det vil 
være enklere og videreføre dette ved overgang som lærling i bedrift. 

ungdomsskole Vg1 Vg2 Lærling 
Rådgiver: orientere 
om at yrkesfagene 
trenger gode 
fagarbeidere 

Vg1 må ha gode 
fagarbeidere med godkjent 
utdanning som lærer til å 
undervise (nå kan 
ingeniører uten praktisk 
erfaring undervise iflg 
loven). 

Dersom eleven går på 
samme skole, må det 
sikres gode overganger. 
Rådgiver kan tidlig se 
hvilken linje elever har 
søkt.  

Lærlinger 
møter på sin 
tidligere skole 
og gir sin 
erfaring videre 
til kommende 
lærlinger 

Faget 
utdanningsvalg i 
ungdomsskolen må 
ta opp i seg 
yrkesfagene, og 
elevene hospiterer 
på vg. 

Ptf faget må brukes til 
samarbeid med bedrifter 
og opplæringskontor for å 
støtte elevene i å gjøre 
gode valg 

Ptf der eleven får jobbe 
med oppgaver knytta til 
det lærefaget denne har 
tenkt å utdanne seg i.  

 Lærere og rådgivere 
må hospitere i 
bedrifter. 

Rådgiver må sammen med 
elevens kontaktlærer 
jobbe for å støtte eleven i 
valget med å finne det 
rette vg2 løpet 

Jobbe med fagopplæringen 
i fylket, slik at de i god tid 
får oversikt over elver som 
kan være i fare for ikke å 
komme ut i lære. 
Fagopplæringen kan jobbe 
mot bransjen, og følge opp 
med bakgrunn i 
samfunnskontrakten 

Overgangsordninger 
for elever som velger 
yrkesfag på forhånd 
mot slutten av 
10.klasse 

Foresatte må få relevant 
og god informasjon om 
valgmulighetene 

Kontaktlærer må følge opp 
hver og en elev i arbeidet 
med å få læreplass.  

Relevans mellom fellesfag 
og programfag, slik at 
elever ikke dropper ut på 
grunn av for eksempel 
dårlige matte resultater. 

Elevene må øve på 
intervjusituasjoner, og 
norsklærer må gi støtte til 
jobbsøknad og cv skriving. 
Fagopplæringen har 
samarbeidsmøte med 
skolene på våren 

Oppgavene må være i tråd 
med den virkeligheten 
elevene skal jobbe i med 
oppgaver der elevene kan 
velge kompleksitet ut fra 
eget nivå.  

Rådgiver har 
oppfølgingsmøte med hver 
og en elev fram mot 
skoleslutt 

Eksamen på vg1 Fagopplæringen i fylket 
følger videre opp etter 
skoleslutt 

Lærere og 
bedrifter/opplæringskontor 
samarbeider om 

Lærere og rådgiver 
hospiterer i bedrift. 
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læreplanarbeid og 
oppgavelaginger i tråd 
med gjeldene 
grunnlagsdokumenter. 

 Etterutdanning pålegges 
virksomhetene i tråd med 
kravene fra partene i 
arbeidlivet 

Lærere og 
bedrifter/opplæringskontor 
samarbeider om 
læreplanarbeid og 
oppgavelaginger i tråd 
med gjeldene 
grunnlagsdokumenter. 

 

 

 



 
God morgen og takk for bra møte i går. 

 

Jeg synes du/dere har gjort en meget god jobb med utviklingsredegjørelsen, bare så det er sagt (skrevet). 

 

Ekom-begrepene som er brukt og hva som er riktig kan sikkert diskuteres, men som jeg nevnte i møte bør det 
være gjennomgående begreper. 

Lister opp begreper som brukes: ekom, elektronisk kommunikasjon, elektronikk/ekom, data, 
elektronikk/data/IKT, data og elektronikk, datateknologi og IKT, data og IKT, data/IKT, informasjonsteknologi. 

- Hva som skal brukes er ikke enkelt å avgjøre, fordi det i mange tilfelle er forklarende med 
«smør på flesk». 

Jeg har allikevel samlet noen offisielle og noen uoffisielle begreper i vedlagte dokument. Kanskje til hjelp, 
kanskje ikke? 

 

Dette er fremtiden – fjernstyrte operasjoner 

http://www.tu.no/artikler/syv-personer-fjernstyrer-en-hel-flate-skip/345957?utm_source=newsletter-2016-
03-31&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-evening 

 
 
 
BEGREPER. 
Innen utdanningsprogram elektro bør begrepene innen elektronisk 
kommunikasjon gjennomgås og samordnes. 
 
EKOM - Elektronisk kommunikasjon og elektronisk kommunikasjonsnett 

Definisjon fra ekomloven, § 1-5. 

elektronisk kommunikasjon: kommunikasjon ved bruk av et elektronisk 
kommunikasjonsnett. 

elektronisk kommunikasjonsnett: system for signaltransport som muliggjør 
overføring av lyd, tekst, bilder eller andre data ved hjelp av elektromagnetiske 
signaler i fritt rom eller kabel der radioutstyr, svitsjer, annet koplings- og 
dirigeringsutstyr, tilhørende utstyr eller funksjoner inngår, herunder 
nettverkselementer som ikke er aktive. 

http://www.tu.no/artikler/syv-personer-fjernstyrer-en-hel-flate-skip/345957?utm_source=newsletter-2016-03-31&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-evening
http://www.tu.no/artikler/syv-personer-fjernstyrer-en-hel-flate-skip/345957?utm_source=newsletter-2016-03-31&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-evening


elektronisk kommunikasjonstjeneste: tjeneste som helt eller i det vesentlige 
omfatter formidling av signaler i elektronisk kommunikasjonsnett og som 
normalt ytes mot vederlag. 

IKT – Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

Kilde: Wikipedia 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et begrep som omfatter 
teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av 
informasjon. I praksis brukes ofte begrepene datateknikk og 
kommunikasjonsteknologi. IKT er også ofte omtalt som kun 
informasjonsteknologi (IT), og tidligere var begrepet elektronisk 
databehandling (EDB) utbredt. 

DATA 

Kilder: www 

Data – begrepet er lite håndfast og må knyttes til noe som gir mening 

Vanlig forståelse av ordet kan være datamaskin, datautstyr, datatrafikk, 
IKT, datakommunikasjon, databehandling osv. 

Datakommunikasjon - kan sidestilles med elektronisk kommunikasjon (ekom) 

Databehandling - kan sidestilles med informasjonsteknologi (IT) 

https://no.wikipedia.org/wiki/Datateknikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Kommunikasjonsteknologi
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This coalition of leading Norwegian businesses and supporting organisations was initiated by Umoe.  
The result is thanks to the joint effort and collaboration among the partners  

DNV GL, Hydro, KONGSBERG, Posten and Bring, Ruter AS, SpareBank 1 Forsikring, Statkraft,  
Statnett, Storebrand, Umoe, WWF-Norway, Xyntéo and ZERO. 

This report was authored by Xyntéo. 
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Ruter AS is a joint management company 
for public transport in Oslo and Akershus 
owned by Oslo municipality (60%) and 

Akershus County (40%). Ruter plans, coordinates, orders and 
promotes public transport in the region. Ruter currently accounts 
for more than half of the country's public transport. In Ruter,  
we work together with customers, partners, owners and authorities, 
to make public transport, along with cycling and walking,  
a natural first choice for the traveller. The goal is for more people 
to use public transport rather than drive. This has been achieved, 
although our region is one of Europe's fastest growing. That 
more people choose to travel by public transport is an important 
contribution to the environment itself and Ruter constantly 
develops more environmentally friendly public transport.  
By 2020, all public transport will run on renewable energy sources. 
Today, we run our public transport on both canola oil, timber, 
hydropower, hydrogen, sewage and food waste. 

www. ruter.no
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Driven by its purpose of 
safeguarding life, property 
and the environment, DNV 
GL enables organisations 

to advance the safety and sustainability of their business. 
We provide classification and technical assurance along with 
software and independent expert advisory services to the 
maritime, oil and gas, and energy industries. We also provide 
services for management system certification to customers 
across a wide range of industries. Combining leading technical 
and operational expertise, risk methodology and in-depth 
industry knowledge, we empower our customers’ decisions and 
actions with trust and confidence. We continuously invest in 
research and collaborative innovation to provide customers and 
society with operational and technological foresight. With origins 
stretching back to 1864, DNV GL’s reach today is global. Operating  
in 100 countries, our 15,000 professionals are dedicated to  
helping customers make the world safer, smarter and greener.
 
www.dnvgl.com

Hydro is a global aluminium company with 
production, sales and trading activities 
throughout the value chain, from bauxite, 
alumina and energy generation to the 
production of primary aluminium and 
rolled products as well as recycling. Based 

in Norway, the company has 13,000 employees involved 
in activities in more than 50 countries on all continents. 
Rooted in more than a century of experience in renewable 
energy production, technology development and progressive 
partnerships, Hydro is committed to strengthening the viability  
of the customers and communities we serve. 
 
www.hydro.com

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) is an 
international, knowledge-based group 
delivering high technology systems  
and solutions to clients within the oil  
and gas industry, merchant marine,  
defence and aerospace. KONGSBERG  

has more than 7,800 employees located in more than  
25 countries and total revenues of NOK 16.6 billion in 2014. 
Follow us on Twitter: @kongsbergasa.
 
www.kongsberg.com

Statnett is responsible for 
developing and operating the 
Norwegian power grid to ensure 

that it meets society’s expectations for the energy sector  
at all times. Statnett's main objectives are to develop the  
next-generation main grid, to maintain security of supply, 
contribute to value creation and facilitate better climate 
solutions. State-owned Statnett has 1,200 employees and  
an operating profit of 1.4 billion NOK in 2014. 

www.statnett.no

Posten Norge is a Nordic mail and 
logistics group that develops and 
delivers complete solutions within 
postal services, communications and 
logistics, with the Nordic area as its 
local market. Posten Norge meets 

the markets with two brands, Posten and Bring. Posten covers 
services to private customers, the post office network and daily 
postal distribution to the entire Norwegian populace. Bring is 
aimed at business customers within mail and logistics in the 
Nordic area, and consists of specialists who each have key skills 
within their areas.
 
www.postennorge.no

Statkraft is a leading company 
in hydropower internationally 
and Europe’s largest generator of 

renewable energy. The Group produces hydropower, wind power, 
gas-fired power and district heating and is a global player in 
energy market operations. Statkraft has 4,200 employees  
in more than 20 countries. 

www.statkraft.com

SpareBank 1 Forsikring is one 
of Norway’s largest insurance 
companies, and has more than 

90 years of experience as an insurance provider. Nearly half of all 
households in Norway have home insurance from SpareBank 1, 
and nearly one in three have bought life insurance through the 
bank. We are owned by the SpareBank 1 Alliance, consisting of  
16 independent banks, as well as the Norwegian Confederation  
of Trade Unions (LO).  

www.sparebank1.no/bank/forsikring
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ZERO’s vision is a modern society 
where human activity does 
not harm the climate. ZERO 
is an independent non-profit 

organisation (NGO) that sees climate change as the most 
important environmental issue. We strive towards zero-emission 
solutions and divestment from fossil solutions. Our goal is to secure 
a practical and swift transition from climate changing to emission-
free solutions – the green shift. Human influence on climate 
change is our time’s greatest challenge, for the environment and 
our living conditions. We know that it is possible to reduce emissions 
and resource consumption, yet at the same time create a modern 
sustainable society where human activity does not harm the climate.  
We believe that those who make the climate the top priority will be 
best prepared for the future – because they are part of creating it.  
To solve climate change is our time’s most important investment. 

www.zero.no
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MOVING AHEAD  
– TOGETHER

Supporting 
partners

WWF is the world's largest independent environmental 
organisation, with more than five million supporters 
worldwide and projects in more than 100 countries 
on five continents. WWF does important work for the 
world's natural environment and climate. In Norway, 
WWF works to protect and preserve natural resources 

and biodiversity on land, in freshwater and in marine and coastal 
areas, as well as working to improve the Norwegian environmental 
policy and legislation. In addition, WWF-Norway supports 20 
development projects in Africa, Central Asia and Eastern Europe. 
 
www.wwf.no 

The Storebrand Group is 
the Nordic region's leading 
supplier of life insurance 

and pensions. The Group consists of pensions, insurance, 
asset management and banking, which together delivers a 
comprehensive range of products to individuals, companies, 
municipalities and public enterprises. Storebrand's ambition 
is to be the best at saving for pensions. Storebrand will supply 
sustainable solutions adapted to the customer's individual 
situation through market and customer concepts, so that each 
person receives a better pension, and a more sustainable world  
to be retired in.
 
www.storebrand.no

Umoe is an industrial investment company 
specialising in the green energy and services 
sectors. We seek out high-reward, high-risk 
opportunities, while developing companies 
through acquisition, restructuring and organic 

growth. We pride ourselves on contributing more than just 
capital, and actively support our businesses in creating value. 
Vitally, we believe in empowering the people who work for us, 
turning businesses around through agile organisation, effective 
management and sound financial decision making. This long-
term commitment is central to our success, and has resulted 
in Umoe growing to become one of Norway’s largest privately 
owned companies. 
 
www.umoe.com

Xyntéo’s mission is to reinvent 
growth. As an advisory firm, we work
 with global companies to identity 
and carry out projects that aim to 

enable businesses to grow in a new way, fit for the resource, climate 
and demographic realities of the 21st century. Xyntéo is the founder 
and engine of the Global Leadership and Technology Exchange (GLTE) 
partnership, which connects global businesses engaged in the 
pursuit of resource-efficient, low-carbon growth. 

www.xynteo.com
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We hope that this coalition, uniting major players in Norwegian 
industry, finance, infrastructure and technology as well as 
leading civil society groups, can help inspire the cross-sector 
collaboration required to accelerate the green shift. Together 
we cut across 10 industries, generate over NOK 200 billion 
in annual revenue and employ more than 73,000 people. 

Collectively we have existed for almost 1,300 years. With our 
experience, success and reach comes a responsibility to 
support progress, including by showing that change is not only 
desirable but also doable. As Mandela said: “It always seems 
impossible until it’s done.”

Remi Eriksen 
Group president and CEO 

DNV GL

Svein Richard Brandtzæg 
President and CEO  

Hydro

Walter Qvam 
President and CEO  
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Jens Ulltveit-Moe 
Founder and CEO  
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CEO  

Xyntéo

Marius Holm 
Leader  
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Nina Jensen 
CEO  

WWF-Norway

Join the 
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on Twitter 
#Norge203040  

We are moving to a low-carbon future.

Whether it is Churchill, Lincoln or Mandela, we have always 
looked to our politicians for leadership through challenge, 
uncertainty and transition. 

Our expectations remain the same today, when virtually no 
challenge is as pressing as climate change. The evidence is 
clear and present, no longer a subject of academic debate but 
rather a force with real human impact. It is the responsibility 
of our elected leaders to identify and implement the right 
responses, even when the choices involved are hard.

The representatives of more than 190 countries are continuing 
to meet and thrash out political agreements to limit emissions 
of greenhouse gases. For those of us not taking part in the 
negotiations it can feel like a spectator sport; a high-stake 
competition we have no power to influence.

But that’s not true. Climate change isn’t just a problem for 
politicians to solve: it’s a challenge demanding action from 
all parts of society. And it’s not just a problem: it’s a massive 
opportunity.

Business is good at noticing opportunities. And we – a coalition 
of Norwegian businesses – see that taking leadership in the 
transition to a low-carbon society makes increasingly sound 
commercial sense. By cutting climate waste from our supply 
chains, we save money from our bottom line and reduce 
exposure to impending regulation. By creating new business 
models that deliver profit without degrading the environment, 
we unleash innovation in our companies. By enabling society 
to cut its emissions, we demonstrate relevance to all our 
stakeholders, from customers and shareholders to opinion-
formers and prospective talent. 

The politicians who represent us in the international negotiations 
have our full support. But we are not waiting for policy; 
we are moving anyway, based on our reading of how the 
fundamentals of competition are changing. We believe that 
low-carbon businesses will be the market winners of the future.

This is why we welcomed the announcement by the 
government in February 2015 that Norway would reduce its 
emissions by 40% by 2030 from 1990 levels. We see this as 
being a powerful incentive to make our economy – and by 
extension our businesses – fit for competition in a climate-
constrained future. 

In June 2015 the government followed up on its pledge to cut 
emissions by creating an expert commission to help develop 
a new strategy for stimulating ‘green competition’ among 
our businesses. The commission will present its final report 
in October 2016. We look eagerly forward to its findings and 
recommendations, and hope that this report can provide 
useful input.

‘Norway 203040 – The Business Opportunity’ is the product 
of a cross-sector business initiative. We started meeting 
informally in January 2015, with a shared ambition of making  
a substantive contribution to our country’s transition to a  
low-carbon society. We concluded that a good start would be 
to help begin and sustain a conversation around three points:

•   The low-carbon transition will demand some difficult 
adjustments but it also represents a massive opportunity  
to create value and build competitiveness, both for the 
country as a whole and for its businesses.

•   There is already strong, market-driven momentum among 
leading Norwegian businesses towards low-carbon growth. 

•   To accelerate this momentum and achieve scale we need 
much more deliberate, inventive collaboration between 
government and business.

Instead of creating new numbers and analysis, we have focused  
on building on the excellent work already done by think-tanks 
and peers. We have drawn heavily on existing data, collected 
case studies from partner businesses and drawn on the 
perspectives of some of our leading CEOs and opinion leaders. 

The point of the Norway 203040 business coalition is not to 
prescribe one singular roadmap – given the diversity of our 
organisations we did not try to build full consensus behind the 
case studies and opportunities described here. Our intention is 
rather to show that much of the knowledge, technology and 
commitment required to make the transition already exists, 
and to ignite new thinking about what could be possible  
for our country as it attempts, like so many other countries, 
to adapt to a new global economic reality. 
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A dramatically changing climate presents 
an urgent and pressing human challenge, 
demanding action from all parts of society. 
But while climate change is most definitely 
a problem to be solved, the transition to a 
low-carbon economy also represents major 
commercial opportunities. 

It is these opportunities that drove us – ten leading Norwegian 
businesses and three supporting partners from ten different 
sectors – to come together to call for accelerated progress 
towards a low-carbon society in Norway. We see that the 
transition is underway, driven not only by concern for human 
life and infrastructure, but also by market forces. We believe 
that taking leadership in this transition is vital if we are to stay 
competitive and prosperous in the 21st century.

We welcome the government’s announcement in February 
2015 that Norway will reduce emissions by 40% by 2030 from 
1990 levels. We now need to match these ‘203040’ ambitions 
with concrete action. As businesses we have a responsibility, 
and the power, to help meet a significant portion of these 
targets, deploying existing technology and without recourse to 
subsidies. That said, clear and predictable policy frameworks 
will allow us to enhance our contribution.

Though forward-leaning policy is vital for success, businesses 
are not simply waiting for change. Driven by market 
considerations, we are already taking steps to decarbonise 
our business models and value propositions, capitalising 
on increasingly ‘green’ consumer preferences, stripping out 
inefficiencies and waste, and reducing exposure to regulatory 
risk and supply-chain disruption. From Storebrand divesting 
from coal to Ruter demanding green procurement and many 
other examples, we see that businesses in Norway are ready 
for climate leadership. 

Norway is good at change. In the past century we have pivoted 
multiple times in response to a changing global context, moving 
from an agricultural economy to an industrial one. The 203040 
targets are yet another stimulus for transformation, just as the 
discovery of oil off our coast in the 1960s prompted us to build 
our oil industry. By marshalling our competitive strengths and 
capacity for adaptation we can reinvent ourselves again. 

Our economy is highly dependent on a resources – oil and gas 
– that are a major contributor to climate change. As the world 
phases out the carbon economy, and production volumes on 
the Norwegian Continental Shelf are set to decline, we must 

develop new ways of competing. The challenge will be  
to leverage global trends, such as urbanisation, automation  
and digitalisation, and collaborative consumption, while 
drawing on our national strengths: access to substantial clean 
energy resources; high levels of efficiency and productivity;  
a skilled workforce; and advanced technology – as well as  
a culture of trust and collaboration. 

As carbon constraints tighten, the competitive landscape  
will continue to change in ever more fundamental ways.  
To become ‘future-fit’ – that is, able to compete in a low-
carbon world – Norway will need to take new positions. 
How can we generate sustainable revenue while cutting 
CO2 emissions, creating jobs, building skills and nurturing 
innovative clusters suited to the 21st century?

These are big questions demanding a comprehensive, 
imaginative societal conversation. To help promote this  
debate we have identified three opportunity areas – spheres 
in which we imagine Norway could, with bold and concerted 
collaboration between business and government, unlock  
new competitive positions:

Opportunity area 1: high-tech industry 
Drawing on our hydropower, our advanced technology 
and a highly skilled workforce, we could build up domestic 
high-tech industry across sectors likely to be central to 
the low-carbon economy. Our research and conversations 
with Norwegian companies point to data centre solutions, 
aluminium manufacturing and the production of offshore 
wind technology as particularly exciting prospects.

Return on investment in this opportunity area would come 
in the form of job creation; the development of new skills in 
green and growing high-tech industries; and a position at the 
vanguard of technological innovation. And by capturing a 
greater proportion of global production, Norway could, with 
its clean power and high efficiency, help to reduce emissions 
globally. For example, aluminium produced in Norway is up  
to six times more carbon efficient than the equivalent using 
coal-based production. 

Opportunity area 2: electric mobility
Here we see two main competitive strengths to start with. 
Again, the availability of clean hydropower is key. Additionally, 
thanks to progressive and aggressive policy, we already have 
the most developed electric vehicle market in the world. By seizing 
the momentum of this ‘head-start’, we could win a leading role  
in developing new applications in land and sea transport,  
as well as in the business models that facilitate them. 
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We don’t have all the answers; nor do we agree on every 
point of policy or business. But we have identified some 
measures we think Norwegian policymakers and businesses 
could work together on to accelerate progress towards 
the climate target. Central to this low-carbon economy 
transition is a sufficiently high carbon price and a stronger, more 
comprehensive EU Emission Trading Scheme, as this is a major 
force in changing behaviour.

Here are five propositions we put forward for debate, iteration 
and inspiration for collaborative action:

i.  Norwegian financial institutions should lead the way by 
systematically allocating assets to investment objects 
well-positioned for the green transition. Frameworks, which 
include the risks and opportunities of climate in credit and 
financing decisions, can be implemented to ensure a more 
complete risk evaluation.

ii.  Public purchasing and acquisitions by Norway should drive 
the development of green infrastructure, solutions and 
industries. This is attainable through implementing strict, 
consistent low-emission requirements in public tenders.

iii. Norway should position itself as a competitive, welcoming 
destination for sustainable businesses in high-tech 
industries that are key to the low-carbon transition. 
Authorities and business can jointly create custom package 
solutions that attract new business to Norway.

iv.  Norway should aim to be a zero-emission transport 
society by 2030. This can be realised by expanding smart, 
progressive regulations and tax policies until new  
zero-emission solutions become cost-competitive.

v. Norway should aggressively pursue a world-leading position  
in the bio-economy. Developing niche know-how and scaling 
this for commercial use requires research funding and 
predictable regulations for the sustainable use of forest 
and sea biomass.

The aim of the Norway 203040 business coalition is to feed 
the voice of business into the national conversation on the 
country’s next transformation. Ultimately, articulating and 
creating this transition cannot be the sole responsibility of 
governments, businesses or civil society alone, but must be 
borne by all of us. We hope this initiative can help to catalyse 
fruitful collaboration between businesses and government,  
to accelerate our progress towards our ambitious and vital 
2030 goals. Let the dialogue begin.

And deepening the electrification of transport in Norway 
would of course be an enabler of progress towards our 203040 
target, while also generating important public health benefits. 
Within this opportunity area we see potential in personal 
electric vehicles, commercial electric vehicles and electric 
coastal sea transport. Simply electrifying all of Norway’s 
personal vehicles would halt one third of our annual transport 
emissions, which represents a third of our total emissions.

Opportunity area 3: the bio-economy
The ‘bio-economy’ – the conversion of renewable biological 
resources into food/feed, biofuel and bio-based products – 
presents a major opportunity for growth in Norway. Within 
fisheries, forestry and agriculture we have both biological resources 
and deep competence. We also have existing infrastructure that 
could be repurposed to develop the bio-economy. 

Return on investment in this opportunity area would include 
new knowledge and clusters for innovation. The bio-economy 
also provides considerable potential for emissions reduction, 
representing one of the few viable alternatives for the 
replacement of petroleum-based products and energy. For 
example, if a cup was made from Norwegian biomass using 
clean energy, this would reduce its lifecycle emissions by up 
to 80% compared with a cup made from plastic. We see the 
following as worth serious exploration: biofuels for transport 
and bio-products (bio-based chemicals and plastics).

Opportunity area 4: finance as a key enabler
Money talks, and the finance sector has always initiated and 
guided structural economic change. The consciousness of risk 
and imperative to maintain capital for future generations 
demands that the finance sector accepts climate change 
not only as a future moral challenge, but also directly as 
a financial reality today. Leading financial institutions are 
already playing a central role in giving oxygen to low-carbon 
business models while divesting from carbon-intensive ones, 
but more players are needed to create a sweeping change.  
Investors and banks need to adjust their investment models 
and credit processes to reflect climate risks and opportunities. 
We will also need to create new public-private prospects for 
increasing investment into green infrastructure.

Keeping our competitive edge
Achieving our 203040 ambitions – cutting emissions by 40% by 
2030 – will require a wide spectrum of actions. Identifying these 
actions and prioritising them will demand wide consultation, 
deep strategic planning and a broad effort by many players. 
At the same time we know we have to act now – or we will not 
only fall short of these targets but also lose our competitive 
edge in a global economy in which carbon is becoming an ever 
more dangerous liability. 
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The low-carbon society 
implies a paradigm shift 
and such a change must be 
addressed with surgery – not 
cosmetics. The transition 
will require a fundamental 
reorganisation with regard 
to the application of skills, 
structures and capital. It 
will require courage, vigour 
and hard work.

Jørgen Kildahl, Member of the board  
of management, E.ON 

Norway’s past is a story of reinvention and 
adaptation. Over the past century, our 
country has transformed itself from one of 
Europe’s poorest to one of the world’s richest. 
Prudent management of our endowment 
has been central to this shift. But forecasts 
for the coming decades show our oil and 
gas extraction in decline; at the same time, 
trends beyond our shores are creating new 
challenges demanding radical responses. 
Our boom is losing speed – we need now to 
draw on our capacity for change to make 
ourselves fit for the 21st century.

Learn and transform
Look back to the 1800s – most of us were farmers, seafarers 
and loggers. Then we learned how to harness the waterfall: 
in the early decades of the 20th century hydroelectric power 
opened up new economic frontiers, from the fertiliser and 
chemicals industries to metals processing, increasing the 
demand for labour and growth of cities. And in the wake 
of the Second World War the ‘Nordic model’ of governance 
started to emerge, forging that combination of social security, 
institutional trust and market capitalism for which the Nordic 
countries have become so well-known.

The discovery of oil off our coast in the 1960s was a watershed 
moment. The decisions we made then proved sound. We could 
have taken the most obvious action and sold off the asset 
to international interests, gaining an immediate reward but 
sacrificing the win for generations to come. Instead, far-sighted 
policy kept our resources within national control; a pivotal move 
with a bountiful legacy. We have built up world-leading domestic 
expertise in hydrocarbon extraction while keeping our oil wealth  
in the hands of the people to whom it rightfully belongs.

But our journey since then has not been without bumps. 
During the first 20 years of the Norwegian oil era, fluctuating  
oil prices exposed weaknesses in our economy, manifesting  
in poor efficiency, wide fluctuations and unemployment.  
We learned and adapted, responding with policy rules to stabilise 
economic development. Between 1990 and 2001 we took  
a number of key steps. We floated the Norwegian krone and 
set a target for inflation. We established the petroleum fund 
mechanism, stipulating that the bulk of government revenues 
from oil would be invested abroad so as to minimise exposure 
to price fluctuations. And we instituted a fiscal rule restricting 
spending of oil revenue to the return on funds invested abroad. 



Fit for fight?

Centuries ago we learned how to thrive against harsh and 
unpredictable conditions, to harvest the land and sea against 
a brutally changeable natural environment. This capacity for 
resilience – the ability of a system to thrive and grow in a climate  
of stress, shock and surprise – remains as important as ever.

American journalist and author Thomas Friedman illustrates 
the imperative:

“Some very big tectonic plates are moving, and people  
feel it under their feet… And this is just the beginning. That is 
because the three largest forces on the planet – Mother Nature 
(climate change, biodiversity loss and population growth in 
developing countries), Moore’s law (the steady doubling in the 
power of microchips and, more broadly, of technology) and 
the market (globalisation tying the world ever more tightly 
together) – are all in simultaneous, rapid acceleration.”

Is Norway ready for this potentially volatile acceleration?  
Are we resilient enough? 

A central challenge will be to reduce our economic dependence 
on one sector – Norway is (after Luxembourg) the second 
least diverse economy among the Organisation for Economic 
Cooperation and Development countries.8 Nine percent of  
our total workforce is directly (2%) or indirectly (7%) employed  
by the oil and gas industry, while 45% of our exports of goods 
and services stem from oil and gas sales9 amounting to 
about 19% of GDP.10 Put another way, a tenth of our workforce 
is responsible for a fifth of our national wealth and almost  
half of our export income. 

So the oil and gas sector is currently the backbone of the 
Norwegian economy; this significance will likely continue for 
some time to come. Yet following the next decade, the oil 
and gas production on the Norwegian Continental Shelf is 
expected to decline as it has done over the past decade11.  
At the same time we can expect more robust climate policies 
to restrict emissions of greenhouse gases. This adds up to 
a pressing imperative and huge opportunity to transform, 
leveraging our adaptive ability as well as the deep and varied 
expertise developed during our oil age. For within this industry 
resides enormous competence and knowledge – in large-scale 
project management, in operating in high-risk environments, 
in technology development and in complex engineering. 
Clearly these are skills we can use to create ‘future-fit Norway’.

The climate challenge

To a hydrocarbon-dependent economy, the mounting 
global pressure to decouple growth from emissions of 
climate-warming gases looks threatening. But if we flip this 
on its head, and see opportunity instead of threat, could 
decarbonisation of our economy be a route to increased 
diversification, resilience and growth?

In 2015 the government took the step to join the EU’s climate 
framework, pledging to cut the country’s greenhouse gas 
emissions by 40% by 2030 relative to 1990 levels.12,13 Our 
climate and environment minister has since said, “We face 
a major adjustment, but one that represents significant 
opportunities. Norway has a solid starting point. Our ambition  
is that Norway will lead the green transition in Europe.” 14

Reducing emissions represents a different challenge for 
Norway than for our European neighbours. Much of the EU’s 
planned cut is being pursued by removing fossil fuels from 
electricity generation. But our power generation – fuelled  
as it is by hydropower – is already almost emissions free. 

How these returns are spent, and indeed whether the 
government should be able to spend more, has been  
the subject of spirited national debate. Yet there is strong 
agreement that the fund, with assets totalling 7 trillion NOK, 
is a cornerstone of Norway’s ability to weather economic 
turbulence. But we mustn’t let the fund lull us into a false 
sense of security – there are big changes ahead.

No coasting

We enjoy excellent living standards, coming number one in the 
UN Human Development Index eight out of the last ten years.1 
Our GDP per capita is the sixth highest in the world and the 
second highest in Europe (almost 50% higher than Sweden and 
Denmark).2  And despite our small size (12 times smaller than 
the UK), we are the second largest seafood exporter;3 third 
largest gas exporter;4 fifth in shipping;5 sixth in hydropower;6 
and twelfth in oil exports.7 

Nevertheless, now is definitely not the time to coast. Norway,  
like all other countries, must identify how to retain competitiveness 
in an increasingly unpredictable global environment. From the 
financial crash and the plunge in the price of crude, to the 
exodus of refugees from the Middle East and an increase in 
extreme weather events, we see signs that we must prepare for 
a world of more shocks and discontinuities. We cannot continue 
to thrive by simply doing more of the same. To maintain the quality 
of life we have become used to, we need to reinvent ourselves, 
drawing on the capacity for learning and transformation our 
history shows is possible.
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All the good forces in the 
world are trying to create 
fossil-free energy systems to 
avoid a climate catastrophe, 
generate jobs and secure the 
energy supply. With our oil 
economy, we are essentially 
betting on them to fail. It's 
like betting against the 
world going forward. This is 
our biggest challenge.

Marius Holm, Leader, ZERO 

Yet according to the 2014 low-carbon transition report by the 
Norwegian Environment Agency15, there is scope for cutting 
about 10 million tonnes of greenhouse gas emissions from 
transport alone; almost 7 million from the oil and gas industry; 
and another 4 million from other industries. Altogether the 
agency estimates a potential reduction of 43%, slightly ahead 
of the EU target, pointing to the decarbonisation of transport; 
emissions efficiency in oil and gas developments; and industry 
innovations as levers for reductions.

Emissions reductions of this order will stretch our capacity  
and imagination; success will be elusive unless we reframe  
the challenge as the opportunity it genuinely is. Econ Pöyry  
has estimated that, already in 2008, green industries – 
industries like renewable energy, environmental technology 
and green public transport that create value within an 
environmentally sustainable framework – generated NOK 96 
billion and employed almost 90,000 people in Norway.16  

And this is without a global framework to regulate climate 
emissions. This is not to say that significant policy innovations 
in the carbon space are not happening – there are huge 
strides in carbon reduction measures in countries from Mexico 
to China* – but it is debatable whether these actions are 
happening fast enough. Nonetheless we see that business is 
moving, driven by hard considerations of revenue, profit, brand 
reputation and risk management. The next chapter showcases 
examples of how some of our leading businesses in Norway 
are taking steps towards low-carbon growth – embedding 
emissions performance into business models. Through nine 
case studies and interviews with a series of leading Norwegian 
CEOs and opinion-leaders, we seek to capture the momentum 
in Norway’s business community. As our country’s leaders 
consider what the next step is beyond oil, the bid to build  
a low-emissions economy has already begun. 

*In 2014 almost 30 countries, including Egypt, Indonesia and 
India, reduced or removed hydrocarbon subsidies17, while 
others like France and Mexico have established or announced 
carbon pricing mechanisms18. In 2015, the world’s two largest 
economies and emitters, China and the US, have made huge 
strides: President Xi announced the launch of a national 
emission trading system in 201719 and President Obama took 
the strongest US action on climate change yet with the Clean 
Power Plan20. 
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We need leaders now who can 
see when the status quo is 
not working, and who are 
ready and willing to change 
it; who can look beyond 
their own organisations and 
sectors, and see the true 
power of collaboration.

Osvald Bjelland, CEO, Xyntéo
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Closely interlinked with these trends is the mounting pressure to 
decouple business growth from the degradation of our natural 
resources, including our climate. Businesses are increasingly 
finding that investments in carbon-reducing technologies and 
processes are being paid off by lower risks and lower operational 
costs. We contend that the successful businesses of the future 
will be those that can turn a healthy profit in respect of all 
stakeholders and without contributing to climate change. 

This chapter contains excerpts from interviews with a series of 
Norwegian business leaders and opinion-shapers. The purpose 
of the interviews was to illustrate the momentum in our business 
community, looking through various lenses at low-carbon 
innovations that are already underway. From this we think it  
is clear that business in Norway is ready for climate leadership.

Business is already making a move,  
in appreciation of the fact that taking 
leadership in the transition to a low-carbon 
society makes increasingly sound commercial 
sense. A precondition for thriving business 
is a predictable policy environment that 
rewards the right behaviour. If we want our 
businesses to get behind low-carbon growth, 
it is vital that our government enacts climate 
policies that create stable and enabling 
conditions. That said, even without robust 
climate policies in place, there are loud 
market signals that suggest the rules of 
competition have already started to change. 

New business fundamentals

The fundamentals of competition appear to be changing. 
Agility seems a better guarantee against disruption than  
scale – barriers to entry in many industries are lowering.  
New, potentially revolutionary business models are emerging – 
digital technology is empowering companies to do away with 
traditional assets. Long-held price assumptions (for example, 
very high margins in the oil and gas industry) are being 
challenged by emerging technologies and new growth drivers. 
And healthy shareholder return is no longer enough – the 
public expects businesses to create value for society overall.
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As a nation, we are also quite adaptive. For example, DNV GL worked  
for 100 years in shipping. Then in the 1960s we decided to move into 
oil and gas, followed some 10 years ago by moves into renewables 
as well as power transmission and distribution. Those initiatives 
were not so obvious at the time but are rather more obvious now: 
they have generated huge growth and global impact for us. 

However, one thing Norwegian businesses should generally 
get better at is piloting – using technologies that already 
exist and subsequently scaling them. We are not moving 
fast enough. While we are pretty quick out of the starting 
blocks, we do not always finish the race by moving from idea  
to application and then to scale. 

Creating a low-carbon society is not something that is 
going to be solved purely by research. Finding Norway’s 
next big thing will be a matter of applying an entrepreneurial 
mindset, believing in it, then piloting and scaling it. Of course 
we should continue to do research that represents a valuable 
long-term investment, but we can do a lot simply by deploying 
and scaling what we already know.  

Although I don't know what the next main thing will be for 
Norway, I do know it will be related to the ocean. We have 
always worked with the ocean. It’s in our genes to deal with  
the waves and the winds and all that the ocean gives us.”

EXAMPLE: GREEN COASTAL 
SHIPPING PROGRAMME

In January 2015 DNV GL initiated the Green Coastal 
Shipping Programme to develop the most efficient 
and green short sea shipping fleet in the world. The 
Minister of Trade and Industry, Monica Mæland, and 
Minister of Climate and Environment, Tine Sundtoft, 

signed the charter, along with more than 20 companies 
from sectors ranging from battery technology and 
system integration to infrastructure management 

and development, ship-operation and chartering. The 
partners committed to a programme running over 

several years, piloting various green shipping projects, 
including different types of fuels and battery-hybrid 
propulsion as well as green port solutions. This is an 

example of how to engage both the industry and 
authorities around a common objective and ambition  
that no single company, organisation or government  

can realise alone.

Exhibit 1: Pilot,  
then scale
Remi Eriksen, Group 
president and CEO,  
DNV GL

“We are heading into a momentous technology 
shift, where new technologies will challenge many 
of the established truths. And this coincides with 
a situation where we really have to take climate 
change seriously. Those two things taken together are 
very exciting, because the first provides an opportunity  
to solve the second in a much more effective way. 
We now need a national, long-term effort to build 
competence and expertise in digital industry technology. 
 

We need to acknowledge that the race starts now. I usually 
call it ‘the urgency of the long term’. It is something that 
happens so gradually that it is almost never urgent,  
but the digital shift is urgent in the same way as climate 
change is urgent.
 
As consumers we have become dependent on the new 
digital world through the internet and mobile phones. 
The next wave will come in the next six or seven years, 
and it will hit the industrial sector – making production 
much more digitised and automated. For Norway this is 
a great opportunity. We are one of the most digitalised 
countries in the world and we also have very good system 
engineers, which is just the type of expertise that will be 
needed during this transition.
 
The digital shift allows for a new and broader industrial 
sector in Norway, and because there will be fewer 
logistical costs and better optimisation of raw materials, 
it will have a much smaller climate footprint. 
 
In the very near future the big digital shift will come, and  
I do not think we can imagine how impactful it will be.  
It will be nothing less than a revolution.”

Exhibit 2:  
The digital shift
Walter Qvam,  
President and CEO, 
KONGSBERG

a
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“In Norway we have many strengths that will help us 
reinvent ourselves. I think we are good systems thinkers 
because we are small and close enough to see the 
pieces that constitute the whole. We know that we 
cannot consume more than what we create. We see 
the environment we live in and take advantage of this 
knowledge. One good example of our systems thinking 
is deploying hybrid technologies on complex offshore-
supply vessels – incorporating knowledge from many 
disciplines and applying it where you can create value. 
It’s about connecting the dots. 

We are heading into a 
momentous technology shift, 
where new technologies 
will challenge many of the 
established truths. And this 
coincides with a situation 
where we really have to take 
climate change seriously. 
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as our ‘staple’ and not let this sector become a false security  
and a decoy for investing in something new and different.

Over time there should also be higher, real taxes on the 
things that are polluting. If you had to pay what emissions  
of CO2 actually costs society, the prices would be extreme.  
The challenge now is that we do not factor in the 
environmental costs of oil and we treat water as a free 
entitlement. We take these things to be for granted. 

We want to be a leader in optimising portfolios where  
the carbon footprint and sustainability are factored in.  
This creates long-term value and also reduces the risk 
of being locked into stranded assets. From Storebrand’s 
perspective, our focus on renewables and sustainability 
attracts talent – people feel good about it and it speaks  
to potential employees who want to contribute positively.

Storebrand has recently joined the Portfolio Decarbonization 
Coalition (PDC) initiated by the UN Principles for Responsible 
Investment. The financial sector shares a common challenge 
in aligning portfolios with the climate. The fact that it is 
difficult to measure the carbon footprint of an investment 
portfolio does not mean that one should not try.”

Exhibit 3: Money talks
Odd Arild Grefstad, 
Group CEO, Storebrand

“The Governor of the Bank of Norway described our current 
situation very well in his annual speech. ‘Norway is a country 
going from a unique position to a transitional position.’  
And now we are aiming for another unique position,  
and that means an ocean of opportunities for Norway.

The good news is that there is a great willingness and ability 
to change in Norwegian business. The green shift is just part 
of the DNA when entrepreneurs and established businesses 
come to us at Innovation Norway. They do not ask if we 

should move over towards the green shift – they drive 
this change. It’s also interesting that more and more start-
ups and other companies that are funded by Innovation 
Norway are focused on the grand challenges in the world 
rather than solely on economic profits.

Our 40-year experience with oil and gas is one of our 
strongest competitive advantages as we now scale-up more 
sustainable/renewable business activities. The knock-on effect 
from the oil industry is the foundation for new growth, just 
as the maritime sector was for oil 40 years ago. But this time 
the situation is more complex, and we need to prepare well. 
Therefore, our policy instruments must be more streamlined. 

We need to streamline our focus from a range of opportunities 
and we need to prioritise. We are in the middle of a change 
dramaturgy, with increased unemployment, halved oil prices, 
a weaker Norwegian krone and an increased fear of losing 
our jobs. But we will manage in the end. Transition and tough 
times means Klondike for innovation and entrepreneurs. This is 
our main task. This is where we will contribute, as risk-helpers 
and with a firm belief in the future. We will not pick the winners 
of this transition, but we will be a driving force to understand 
our future directions and support the changes – towards a new 
‘pole position’ for Norway.”

Exhibit 4: From 
transition to another 
unique position
Anita Krohn Traaseth, 
President and CEO,  
Innovation Norway 
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“My dream is for everyone to care as much about the 
contents of their savings portfolio as they do about 
the contents of their food. But it has been difficult to 
engage consumers, especially in Norway. People care 
about how their groceries are produced, because they want 
to make a positive impact, but it is also very important to  
be aware of where their savings are invested. We have to be 
better at making green investing visible. 

On the finance side I think it is incredibly important that 
the big money is channelled with regard to green criteria, so 
that we can influence businesses and ensure that the right 
companies stay viable, and that the unviable ones are phased 
out. We have to make the bold decision to leave oil and gas  

EXAMPLE: SEEING THE  
WHOLE PICTURE  

When it comes to evaluating carbon risk exposure in 
investment decisions we need more advanced and 

targeted data than carbon footprinting alone.  
A team of Storebrand analysts is fine-tuning KPIs and 

models to find the most relevant way of measuring 
exposure to carbon risk in different industries. For 

instance, when it comes to electric utility companies 
the generation mix in electricity production is essential, 

while heavy industry could be rated on energy 
efficiency in its productions processes. To get the 

complete picture of climate exposure, the opportunities 
a company represents should also be looked at. 

Industrial companies could provide technology that 
contributes substantially to reducing emissions that  
far exceeds those from product production, and at  
the same time makes the company well positioned  

for the green economy.

We will not pick the winners 
of this transition, but 
we will be a driving force 
to understand our future 
directions and support the 
changes – towards a new  
‘pole position’ for Norway.  
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I am optimistic that Norwegian business will find 
opportunities in a low-carbon economy. We have a strong 
knowledge base. The Norwegian maritime industry 
competence helped form the basis for the oil and gas 
industry – what a multiplier effect! And now, for instance, 
we are using our oil and gas competence for offshore 
wind. Not many people know that Statoil is in the process 
of developing wind farms to supply nearly 600,000 
households in the UK. 

The oil and gas story is not an end game. The oil and gas 
industry has a key role to play for the decades ahead –  
in Norway and globally. The challenge is to provide more 
energy and to lower the emissions and reduce the carbon 
intensity. We are ready to do our part. I am very happy 
that Norway is part of the CO2 EU Emissions Trading 
System, which gives us the opportunity to think more 
broadly. New investments in renewable energy are now 
on a global scale half the size of the market for new oil 
and gas projects. If we can leverage the skills of the 
Norwegian oil and gas cluster in this global renewable 
market the same way as we have done before, this 
will have an enormous potential.”

Exhibit 6: Leveraging  
the oil industry
Eldar Sætre, President  
and CEO, Statoil ASA

“At Statoil, we have a clear attitude regarding climate.  
We acknowledge the climate science and the climate 
challenge and work to address it across our whole 
business. We produce oil and gas, and we will continue 
with this ever more efficiently, at the same time maturing 
new business ideas. I believe we have a footprint on 
the Norwegian shelf that is more carbon efficient than 
anywhere else. We work intensively on this without  
being forced to do it. We do it because it is right and  
it is profitable. Moreover, being among the world’s largest 
gas exporters, we help to reduce the use of coal. 

“In Norway we are very good at managing and creating 
value from natural resources. Thanks to the petroleum 
industry we have also built up extremely good expertise  
in all kinds of subsea technology. There could be  
many opportunities in subsea mining, for example,  
or bioprospecting in the ocean. And the lessons we have 
learned through the fish-farming business could potentially 
be expanded to breed new species. Perhaps we could 
grow more animal feed from the ocean. There are big 
opportunities to create new value from areas such as these.

Exhibit 5: Creating 
sustainable new value
Kristin Skogen Lund, 
Director general,  
Confederation of 
Norwegian Enterprise

Both the economic transition 
and the climate transition 
are now at everyone’s door. 
People talk about them and 
I think everyone has good 
intentions for where we are 
going. What I miss is a 
concretisation. 

However, we will not create jobs through transfers, as some 
people are calling for. We create new jobs when people have 
ideas, skills and the inclination to take risks in investing in 
new activities that turn a profit. Politicians themselves 
do not create the jobs needed for a transition, but in 
cooperation with business they can create the best 
possible conditions. 

This is often achieved through funding agencies, which  
are currently good but could be better connected.  
We have Forskningsrådet, Innovation Norway, Siva, Enova 
and Gassnova, and each one contributes in its own way. 
But I would like us to see this whole system as a greater 
whole; less disjointed and more integrated.

Both the economic transition and the climate transition 
are now at everyone’s door. People talk about them and 
I think everyone has good intentions for where we are 
going. What I miss is a concretisation. There are some 
good recommendations in NHO and LO’s joint initiative 
to stimulate technology development and the market 
introduction of new solutions, but they have to be taken 
further. What exactly do we need? Who will do what, when 
and how? It’s not enough to have ideas. We need to draw  
it down to the actionable level, and fast.”

If we can leverage the skills 
of the Norwegian oil and 
gas cluster in this global 
renewable market the same 
way as we have done before, 
this will have an enormous 
potential.
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At the same time, we have increased the market share for 
public transport more than almost any other European city. 
That’s important. If public transport became so expensive 
that there was less of it, we would be on the wrong track. 

The challenge is to get the balance right so that you use the 
technology when it becomes commercially viable, without 
too high a risk or excessive costs. But we still have to push 
the market. If no one pushes it, the market will deliver the 
technology it already has, because that is where it earns 
the most money. Someone has to take responsibility for 
demanding the technology of the future, or the future 
will come too late.

I think public procurement is one of the most important 
means to achieve this. Ruter is a large purchaser and when 
we demand electric buses or boats, suppliers become 
interested in providing them. We should use this to be 
aggressive in green technology early, so that we get the 
development the world deserves.”

EXAMPLE: PROCUREMENT  
OF ELECTRIC BUSES    

Achieving the technological shift through procurement 
requires considerable patience. When Ruter first began 

demanding more green technology, the suppliers 
were reluctant because all changes imply both risks 
and costs. But when they realised that the company 

providing electric buses would get the order and those 
that did not would lose business, things changed.  

Now almost every supplier wants to deliver electric 
buses, because they dare not risk being  

left behind. In fact, many of Ruter’s suppliers are 
starting to see the opportunities in this, and in some 

cases are even proactive, asking permission to use  
new technology. That has been a very exciting and 

inspiring development.

“At Statnett we are enablers and facilitators. We provide the 
underlying infrastructure, creating the foundation for the 
electric future. The rescaling of the oil and gas sector implies 
that Norway needs to organise itself for the transition 
ahead. We should avoid having opinions on what the 
next winners will be but perhaps we can learn from  
the things that were not so successful. Decisions must 
be rooted in reality. 

When we look at the role of electricity in the transport sector it 
must make sense commercially, and I think it does. The price 
of electricity has become much lower and is still falling, and 
if batteries follow a similar learning rate as solar and wind, 

fuelling your car with electricity will be a smart thing to do. 
Hydrogen fuel cells could also be part of the future solution. 
When electricity becomes as cheap and abundant as I think 
it will, manufacturing of hydrogen will also be cheap and 
hydrogen fuel cells can become a competitor to batteries – 
with less of a weight burden. We should let the market sort 
this out.

We are moving towards a future where electricity from solar 
and wind will play a crucial role, and the balancing challenge 
will be solved by expanding the grid, applying smart ICT 
solutions, and using storage and battery technology. In 
Norway nearly 100% of our production is already based on 
renewable hydropower, but also here we see the need for 
new solutions and markets as the amount of new and more 
variable renewable sources increases. We will do our best  
to facilitate the process and then it is up to other actors  
to create business value out of it – to deliver the goods.  
The future is electric.”

Exhibit 8: Facilitating 
the transition
Auke Lont, CEO, 
Statnett
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“People used to say that making public transport climate 
neutral would be very costly, to almost impossible. Now 
more people are convinced that we have to do something 
about the climate. Sometimes that also means spending  
a bit more money, but in the long run I am certain that it  
is a good investment.

I think Ruter is a good example of how the solid Norwegian 
economy can take a leading role. In Oslo and Akershus we 
now have one of Europe’s cleanest bus fleets, and we have 
decided that it will run on only renewable energy in 2020.  
In this we have had fantastic support from brave politicians. 

Exhibit 7: The power  
of procurement
Bernt Reitan Jenssen,  
CEO, Ruter AS

We should avoid having 
opinions on what the next 
winners will be but perhaps 
we can learn from the things 
that were not so successful. 
Decisions must be rooted in 
reality. 
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The transition is  
at our door

Each of the business leaders and opinion-formers who 
participated in the interviews have their own  
perspectives on what should be prioritised in the shift.  
At the same time, the insights all point to the following: 
a recognition that a major economic transition is ‘at our 
door’, to borrow Kristin Skogen Lund’s phrase. How we 
meet that transition – whether we are genuinely open to 
change or closed to it – will shape our country’s prosperity 
and competitiveness in the 21st century. 

We have some big questions to answer. As carbon constraints 
tighten, the competitive landscape will continue to change   
in ever more fundamental ways. Where will Norway choose to 
compete? In what area or areas do we want to take a position? 
What strengths do we have that will enable us to do so?

The next chapter of the report puts forward for discussion 
and debate three opportunity areas where we think that 
Norway’s strengths and competencies could be leveraged to 
build competitive advantage in a carbon-constrained, post-oil 
world. Each of the three opportunity areas – high-tech industry, 
electric mobility and the bio-economy – is built up out of a 
set of cases describing the potential for growth. The cases, 
which were generated by the companies that make up the 
partnership that produced this report, also aim to highlight 
how more imaginative and deliberate collaboration between 
Norwegian business and government could accelerate our 
transition to a new growth model.

Businesses can take corporate responsibility 
across all levels of their company, from 
local to global. I think local environmental 
initiatives are effectual because they can be 
closely linked to the employees, who can take 
part in and be proud of them. Hopefully this 
can help expand their way of thinking and 
inspire them to take more sustainable choices.

Marie Skjelbred, Associate, PwC Norway and workplace champion 
of the rooftop beekeeping project

EXAMPLE: A COLLABORATIVE  
TECHNOLOGY PILOT   

The planned pilot at Karmøy is Hydro’s most prominent 
current example of cluster collaboration in action. Hydro 
plans to demonstrate on an industrial scale the world’s 

most energy and climate efficient electrolysis technology, 
lowering power consumption and emissions as well as 
increasing efficiency. This would be the result of years 
of extensive research, research and development, and 
innovation within Norway’s world-leading aluminium 

cluster, which includes institutions such as NTNU, Sintef, 
IFE and UiO in addition to Hydro’s own technology centre 
at Årdal. Innovation Norway has provided support in the 

early phases, while Enova has agreed to make a significant 
contribution for a possible pilot development alongside 

Hydro. Several regional power producers have also provided 
support through new long-term contracts at competitive 
terms, making this an extensive collaboration within our 

cluster to reach a common goal. 

Exhibit 9:  
Cultivating clusters
Arvid Moss,  
Executive vice president, 
energy, Hydro

Though we should try to create more options by 
developing new industries, it is difficult, and so it is 
important to cultivate the clusters we already have. And 
the politicians and other influencers need to create viable 
conditions for our most important industries.

Of course there are brilliant standalone ideas that 
can create big industries based on the pure power of 
innovation. But we must also engage the clusters. We 
must ensure that large companies with capability and 
capacity to compete in the international marketplace 
can help smaller companies to grow. Companies such 
as Hydro, Yara, Statoil, Telenor and the key aquaculture 
companies have managed to grow from being domestic 
actors to becoming globally important by being strong, 
innovative and agile, with an action mentality and 
significant international drive. They are not standing still, 
waiting to get a ‘go-ahead’. Politicians should recognise 
that these companies can bring small- and medium-sized 
companies with them to the international marketplace. 
We must cultivate this symbiosis and develop it further.”

“Norwegian skills are linked to certain clusters. We 
cannot be world leading in everything, but within certain 
clusters we are very strong globally. We should continue 
strengthening these clusters and expand their reach by 
applying them in new areas.

Clusters such as oil and gas services, maritime, metal and 
aquaculture have become successes because they are 
competitive in a global market. We cannot just decide 
that ‘this is the future’, because no politician can 
fight the effects of global market forces.  
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Changing the game  

05

CHANGING  
THE GAME  

As Walter Qvam said in the chapter before: “We need 
to acknowledge that the race starts now.  I call it ‘the 
urgency of the long term'.” As carbon constraints tighten 
market conditions will change, and our mission will be to 
create jobs, skills and growth while reducing our emissions.

Opportunities for future-fit growth 

The challenge is clear: Norway needs to build new sources  
of competitiveness and growth, reducing its reliance on  
a revenue source facing intensifying regulatory and 
demand problems.

The solution is less clear. Determining what the ‘next big thing’ is 
for Norway has no easy answer. The section below does not seek to 
provide this answer; it seeks rather to stimulate debate about what 
the answers could be. Through our conversations with Norway’s 
business community and drawing on existing analysis21 we have 
identified three broad opportunity areas where we think – based on 
future-fit growth potential (top right), global trends and national 
competencies – Norway could build a competitive position. We hope 
that by sharing our thinking about these areas we can contribute 
to a national conversation about our competitive options.

The three opportunity areas are:

1⁄ High-tech industry
Norway’s experience in high-tech industries has made it 
possible for us to develop world-leading industrial technology. 
Paired with our abundance in clean energy and competitively 
skilled workforce, Norway is an attractive market for building 
facilities in existing or new markets. And so the high-tech 
industries that help take us towards our low-carbon future 
should be reinvigorated.

2⁄ Electric mobility
Water – our greatest natural resource – provides us with an endless 
and clean way to produce electricity. There should be no question 
that electrifying Norway wherever possible is our best option, 
beginning with transportation. We already have one of the world’s 
most developed infrastructures but there are plentiful opportunities 
on land and at sea. We just need to give it a boost.
 
3⁄ The bio-economy
We have always had a strong bio-economy in fishing, farming 
and forestry. This has resulted in deep competence within  
bio-resources, as well as existing, yet out-dated, infrastructure dotted 
all across our country. There is no reason this area cannot become 
the substitute for Norway’s remaining use of fossil-fuel. But 
turning this heritage into new growth will require a jump-start. 

Climate change is not something 
that will happen in the future; 
it is happening right here, right 
now. We will all be impacted by it. 
To solve the climate challenge we 
have to shift from a fossil-fuel 
based society to a 100% renewable 
society. The good news is that it 
is fully doable, will cost less 
than not fixing the problem, and 
in the transition lies enormous 
business opportunities.

Nina Jensen, CEO, WWF-Norway

Future-FIT growth potential

In gauging potential for ‘future-fit growth’, we focused 
on the four following parameters beyond the revenue 
imperative: 
-  Cutting CO2 emissions22

-  Supporting existing or creating new business clusters 
-  Generating sustainable jobs 
-  Building competence to enhance Norway’s  
 competitive advantages

In the sections that follow we highlight the market trends and  
core Norwegian competencies for each of the opportunity areas, 
then give details about specific case studies for which we feel  
that renewed attention from both the government and the  
business community could yield very rich rewards.
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Reinvigorating high-tech 
industry
 
Norway has a long history in building high-tech industries 
that utilise our natural resources and skilled people.  
But further developing our portfolio and competence  
is essential to fostering high-tech industries that  
create the innovative products and services we need  
to transition to a low-carbon society. 

By attracting more domestic high-tech industry we could: 
safeguard and increase the number of jobs at home; 
develop new skills in green and growing industries; ensure 
that Norway remains at the forefront of technological and 
innovative industries; and make Norway more competitive 
abroad. What’s more, considering the Norwegian emphasis on 
competitively priced renewable energy and on highly energy-
efficient processes with low CO2 emissions, increased production  
in Norway will substantially help to reduce emissions globally. 

Trends
 
•  Automation and digitalisation
Jobs in manufacturing industries have changed over the  
past decade. Automation and digitalisation have left high-
tech industry with a need for more skilled workers, such 
as scientists and engineers, rather than more unskilled 
labour. In Norway inequality is low and wage differences 
are amongst the smallest in Europe. The result is that while 
unskilled labour is relatively costly in Norway, highly skilled 
labour is competitive when compared to traditional low-cost 
countries.23 So this trend of automation and digitalisation  
is a comparitive advantage for a country like Norway.

•  Growing demand  
As the world’s middle class is expected to grow from 400 
million to 1.2 billion over the next 15 years24 there will be a 
significant rise in demand for materials produced in industries. 
Meanwhile, new industries are emerging, such as data 
storage, which are hungry for clean power.  

 

•  Pressure for carbon cuts 
More countries are taking the threat of climate change 
seriously, and so we will increasingly see pressure for a price 
on carbon, or other emissions-cutting legislation. This will 
reduce the cost advantage of regions that rely on fossil fuels, 
making Norway’s renewable power even more attractive. 
Furthermore, many large companies around the world are 
supporting this trend, moving away from fossil fuels where 
they can, and buying credits where they cannot.  

Strengths
 
•  Skilled workforce
Norway has a highly-skilled workforce with 40% of our adults 
having completed tertiary education in comparison to the 
Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD) average of 33%.25  Our country has also welcomed an 
especially high influx of foreign engineers and IT specialists to 
meet the growing demand from the oil and gas sector over 
the past decades. 
 
•  Clean technologies
Norway is piloting some of the cleanest technologies in the 
world, with large investments from funds such as Enova, a 
public company responsible for promoting the sustainable 
production and consumption of energy.26 For example, 
producing fertiliser at Norway’s best sites emits about 60% 
fewer CO2 emissions than the EU average.27

 
•  Access to competitive and renewable energy 
96% of Norwegian power generation on land is hydroelectric.28 
This ensures access to emission-free and stable energy for 
industry. Access to emission-free energy is an important 
contribution to lowering the carbon footprint of Norwegian 
businesses. What’s more, we are predicted to be a net 
exporter of electricity and have excess power capacity  
for several years to come.29

The cases 

By making use of these advantages, Norway could become 
a leader in several industries. In what follows, we have 
highlighted the opportunities in: data centres; aluminium 
manufacturing, and offshore wind technology.

The devaluation of the krone 
is again making Norwegian 

industry competitive and able 
to capitalise on our highly 

educated workforce in export 
markets. Our energy skill 
foundation is excellently 

suited to improving energy 
efficiency in buildings and 

transportation.

Jens Ulltveit-Moe, Founder and CEO, Umoe
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The world’s hunger for data storage and processing is now increasingly fed by centralised data centres. The global market 
for these is already close to NOK 214 billion,30 and is expected to grow at a compound annual growth rate of more than 
30% between now and 2022.31 

On many levels, centralised data centres trump storing data on a company’s own premises. Co-location or cloud-based services 
are growing due to their higher flexibility in terms of scale and ownership models, improved cost efficiency and better energy and 
environmental credentials compared to in-house systems. For example, Google estimates that for a small business the energy use 
and carbon footprint of a cloud-based Gmail user is about 1/80 that of a corresponding system with locally hosted email servers.32

We have opportunities  
absolutely everywhere...  
We are wealthy, healthy,  
high-tech, highly educated, 
demographic lottery winners.  
But are we visionary, able  
to lead and able to innovate?

Anders Mjåset, Founder and CEO, MESH

Preconditions:  
Using the clean energy and space we already have 

Even so, these facilities need a lot of power. A single large data 
centre may use as much energy as 25,000 households,33,34 
while the world’s data centres consume up to 3% of the entire 
global electricity production and generate 200 million tonnes 
of CO2 per year.35 Because of the enormously high power 
requirements, inexpensive and reliable power is vital. Norway’s 
electricity prices are among the most competitively priced in 
Europe and transmission reliability is nearly 100%.36

Individual organisations also increasingly wish to associate their 
brands with lower emissions. For example, Apple now demands 
accessibility to renewable energy when setting up new data 
centres, such as the one planned for Viborg in Denmark, where 
this demand was met by importing Norwegian hydropower.37

As well as being close to power grids, data centres need to be 
close to a cooling source such as water. In Norway there are also 
opportunities to transform disused infrastructure such as former 
military forts and mines. DNB recently moved its data systems38  
to the Green Mountain facility near Stavanger, and the Lefdal 
Mine in Nordfjord will house IBM next year.39

Until recently, Norway’s taxes on electricity use hindered the 
growth of data centres, leading companies to choose locations 
in other Nordic countries with lower taxes. But from 1 January 
2016 the electricity tax on data centres consuming over 5MW  
in Norway will drop from 13.65 øre per kWh to just 0.45 øre,40 

which is on a par with other energy intensive industries.

Another consideration is the fibre connection capacity, which 
can quickly cause a bottleneck between Norway and the rest 
of the continent.41 This needs to be addressed before various 
regions in Norway run out of capacity. Another risk is that  
80% of data traffic currently runs through Sweden.42 

Impact: 
Building strategic expertise in the cloud
 
Data centres create jobs and value, while diversifying the 
economy and building expertise in an area that simply keeps 
growing. Currently there are close to 30 co-location data  
centres in 10 Norwegian cities43 with dedicated construction 
companies to build and operate them. 

A large-sized data centre of around 50MW requires roughly  
100-200 on-site employees.44 Powered by an explosion in 
data flows, global data centre demand is expected to increase 
exponentially, with 60 new large data centres expected in Western 
Europe by 2020.45 If Norway could ambitiously attract one-third 
of those, this could generate 2,000-4,000 new jobs and create 
new value of 5-10 billion NOK per year. And this does not include 
the multiplier effect on jobs and value creation from maintenance 
and modification of associated infrastructure, renewal of ICT 
hardware and software, and associated utility services.

In Norway this market would not produce excessive local 
emissions, while capturing this market from a predominantly 
fossil-fuelled economy would have the potential to decrease 
global emissions significantly. In the scenario above, building 20 
new large-scale data centres powered by clean energy in Norway 
would lead to reducing global CO2 emissions by 3.5 million 
tonnes per year compared to powering them with fossil-fuels.46
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Preconditions:  
Leveraging green power and clean technology 

Aluminium should be produced with stable, competitive, 
renewable energy – preferably at a location close to either raw 
material sourcing points or end-user markets. This is because 
power makes up about 30-40% of the total costs of the finished 
aluminium products while raw materials constitute 30%.48  
Since the raw materials are globally available commodities,  
the power price becomes an important competitive element. 

Competitive aluminium production requires industry-specific 
skillsets and advanced technology, both in which Norway is a 
frontrunner. Norwegian companies have developed technology 
processes that create significant value with limited CO2 
emissions through joint research projects, where high-tech 
industry, universities and government (through Enova, etc)  
have cooperated to develop pilots and new production methods. 
The competitive strength of these companies will further 
increase as global CO2 reduction measures are implemented 
and the price of emissions rise.

Impact:  
Cutting global emissions while creating local jobs
 
Using Norway’s renewable electricity to produce aluminium has  
an important impact on climate. Hydropower-based aluminium  
is 5-6 times49 more carbon efficient than aluminium produced 
with coal, resulting in emission reductions of 15 million tonnes of 
CO2 for one million tonnes of aluminium produced in Norway 
(equal to Hydro’s annual production in Norway).

Continued growth of our aluminium industry could create 
hundreds of jobs with the building of new production facilities.  
A single large-scale plant like Hydro’s Sunndal employs 
roughly 700 people. Almost more importantly, a growing 
green aluminium industry will further strengthen the existing 
metallurgical knowledge cluster in Norway, and create new 
connections to the transportation and building sectors due to 
the lifecycle perspective for the sustainable use of aluminium. 

Demand for aluminium is the fastest growing of any metal in the world. Its low weight, strength and recyclability make it 
highly effective for responding to many of the global challenges of sustainable economic growth. For instance, it can help 
the transport sector improve fuel efficiency by reducing the weight of cars, trains and trucks, and provide key material for 
zero-energy buildings, solar applications and lighter packaging. 

The global megatrends of urbanisation and the expected growth in the world’s middle class will result in a considerable rise in 
demand for such materials; the world is expected to need 35% more aluminium in 2020 than in 2014, and the annual growth rate is 
currently at 4-5%.47

Norway has a long history of industrial leadership, with this year marking the 100th anniversary of Norway’s first aluminium plant. 
The close cooperation between industry, the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim (NTNU), SINTEF and the 
Institute for Energy Technology has created a strong technological knowledge base for aluminium production in Norway. 

Norway, I believe, has a 
healthy balance between 
equality/fairness on one 
hand, and meritocracy/reward-
for-effort on the other. This 
should not be underestimated. 
Highly-educated people living 
with limited inequality 
makes for a very productive 
workforce.

Morten Hansen, author and professor, 
University of California, Berkeley Photo 

Courtesy of Hydro
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Preconditions:  
Leveraging our competence in harsh environments 

Despite the rapid growth of the offshore wind segment there  
is a longer term need to reduce costs and become competitive 
with other energy sources. To be able to reduce costs, the players 
will need to adapt a low-cost, fit-for-purpose, operational 
model, and develop new technology solutions that could open 
up new markets.55 

As projects become more complex and move towards more 
difficult waters, our offshore expertise developed over the last 
four decades will be increasingly in demand. Project design and 
operations in harsh conditions could create opportunities both 
for the traditional offshore industry and specialised  
technology providers.
 
Developing pilots lay the ground for a successful supplier 
industry. For example, Enova supported the pilot development  
of the world’s first large-scale grid-connected floating wind 
turbine, Hywind.56 This provided developers with the opportunity 
to test out new technology and concepts. 
 
Impact:  
Increasing our renewable technology portfolio
 
Creating a domestic market through pilot projects and 
demonstration parks will in itself create jobs. But the larger 
opportunity lies in providing Norwegian suppliers with the 
possibility of becoming more competitive internationally and 
competing for the rapidly expanding offshore wind market.  
In 2013, 800 people were already employed in the offshore  
wind sector in Norway.57 

Offshore wind has the potential to replace fossil-fueled 
electricity generation in many countries. This technology will  
thus be supporting the 2020 target for installed onshore and 
offshore wind power of 213GW (as planned in Member States’ 

National Renewable Energy Action Plans) – this would lead  
to a reduction of 316 million tonnes of CO2 emissions.58

Norway has the opportunity to leverage our extensive knowledge 
and experience in designing and installing equipment in deep and 
harsh environments. This could create a cluster of business and 
research founded on an industry that is already present today. 

In a carbon-constrained world, renewable energy supplies will be at an advantage. Offshore wind is among the more 
favourable renewable technologies because it is located relatively far away from people and has limited overall 
environmental impact. In addition, offshore wind energy can greatly enhance energy security and energy independence  
for many windy countries that heavily depend on energy imports. 

The global market for offshore wind has grown significantly in recent years. In 2014, 1,700MW of new offshore wind capacity was 
added globally, bringing the total to nearly 9GW,50 with most of it being installed in Europe. One market study projects a tripling of 
this quantity by 202051 and others forecast a global market of 57GW by 2024.52 The corresponding capital expenditure in the period 
between 2015-2024 will be roughly NOK 650 billion,53 driven by the continued development in Europe, but also in new markets such 
as the US, China, Japan and South Korea. 

As the market for offshore wind expands, countries will naturally consider deeper and more remote locations. The European Wind 
Energy Association has estimated that 25% of the European offshore wind projects in 2030 will be located in the Atlantic and 
Mediterranean Sea54 where waters are deeper and more challenging. The Norwegian offshore oil and gas segment and its world-class 
suppliers have tamed these waters and managed to compete at a global level.
 

The expected population 
growth and urbanisation trend 
will drive the need for an 
increased supply of energy, 
and in particular green 
energy. The construction of 
cables between Norway and the 
European continent and the UK 
are examples of how Norway’s 
clean power can contribute to 
the green transition.

Anne-Lise Aukner, CEO, Nexans Norway ASPhoto 
Courtesy of Statkraft



Boosting electric mobility 

One of the biggest opportunities for reducing Norway’s 
emissions is in the transport sector, which accounts for the 
country’s highest emissions – nearly a third of the total.59 

Electrification could be a significant part of the solution. 

Norway is already the global leader in electric vehicles (EVs) 
in terms of new car sales60 (largely thanks to generous policy 
incentives), and this is both a success story in its own right  
and an important pilot project globally. Our experience can  
be replicated in other areas, such as commercial vehicles  
(vans, buses and trucks) and short-distance sea transportation 
(shipping, fishing, ferry transport). Better yet, developing a 
world-leading market and knowledge-hub for electric mobility 
would provide Norwegian businesses with the opportunity 
to develop innovative products and software, and forge new 
business models that are fit for export.

Trends

•  Lowering noise and air pollution
People want to live in cleaner and quieter cities. Yet even in Norway 
the cost of premature death from ambient air pollution in our country 
was estimated at nearly NOK 7 billion in 2010.61,62 And around  
the world air quality problems in cities – from Delhi to London to  
Los Angeles63  – are increasingly at the top of the political agenda.

•  Cost-competitive batteries and advanced technology
Over the last eight years there has been an approximate 
14% decline in battery costs64 annually – the single biggest 
cost component of an electric vehicle.65 Moreover, significant 
investments are being made in the advancement of battery 
technology, like Tesla’s Gigafactory, which will produce more 
lithium ion batteries annually from 2020 than were produced 
worldwide in 2013.66 

•  Pressure for carbon cuts 
There has been increasing pressure for emissions reduction and 
carbon price legislation as more countries awaken to the serious 
threat of climate change. Norway’s clean hydropower means 
that anything we power with electricity over fossil fuel will 
reduce CO2 emissions. Hence, battery-powered electric motors 
are more competitive than internal combustion engines in  
a framework with stringent carbon cuts.67 

Strengths

•  Established and existing infrastructure
Thanks to targeted policy incentives, Norway has the most 
developed electric vehicle market in the world. The charging 
infrastructure is being built at high speed based on compatible 
standards allowing different versions to use the same system. 
Currently there are almost 1,800 charging stations in Norway68  
and following the implementation of Enova’s current strategy, 
the average distance between them on the major road network 
will be a mere 50 km.69

•  Access to competitive and renewable energy 
96% of Norway’s electricity production onshore comes from 
renewable energy, making it clean, reliable and competitive. 
Domestic and commercial electricity prices are below the  
EU average.70 What’s more, we are predicted to become  
a net exporter of electricity and have excess power capacity  
for several years to come.71

The cases 

Electric mobility is ideal for transportation over short to 
medium distances. The case studies in this section cover 
three of the most promising electrification areas: personal 
vehicles, commercial vehicles and coastal sea transport. 

The entire electricity supply 
chain will have to transition 
while conducting business-as-
usual. It is hard to believe 

the governing bodies will react 
fast enough to tackle this 

enormous problem before it is 
too late. The private sector 

must take action themselves and 
they need business models that 
enable them to transform while 

prospering.

Jostein Eikeland, Chairman and CEO,  
Alevo Group SA 
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Preconditions:  
Utilising clean energy and widespread infrastructure

The market for personal EVs relies on affordable, abundant, 
clean energy; the possibility in Norway of using surplus 
renewable energy with low electricity prices makes 
electrification of transport even more attractive. It will also 
need an effective charging infrastructure that is an integrated 
part of the power and transmission system, and a stable 
distribution grid to accommodate quick, heavy loads.

As the market grows, new technologies and business models 
will be required. There will be a need for smart grids, energy 
storage/batteries, dynamic charging and applications  
to handle power on demand and payment solutions.  
By working with a new group of EV customers and studying 
their behaviour patterns, new applications and business 
models can be developed, such as car sharing and electrified 
public transport systems. 

The energy cost of driving an EV is a fraction of that of driving 
a fossil-fuelled car. However, the upfront cost for new EVs is still 
higher than for new fossil cars. Continuing incentives such as tax  
or toll exemptions for zero-emissions vehicles will be crucial to  
the continued successful growth of EV development in Norway. 

Impact:  
Cutting local emissions while creating start-up 
opportunities

Personal EVs hold great potential for cutting emissions 
and creating new business for Norway. Electrification of all 
Norway’s personal vehicles would reduce emissions by 5.5 
million tonnes CO2 per year,81 and would do so effectively at  
a cost of NOK 400/tonnes CO282 (which is within the lowest 
cost category of CO2 emission reduction measures).83

The domestic implementation of new infrastructure, services 
and business models is also creating local jobs and the 
potential for exporting products and services. Today, traditional 
utilities and energy providers are offering a fee-based charging 
infrastructure. This could be built on to include dynamic 
chargers tailored to instant needs and willingness to pay. Just  
as we’ve come to expect free wifi in hotels, cafes and shopping 
centres, we might see forward-looking commercial hubs 
offering free EV charging. We are also seeing new, customer-
driven business models, such as public and private chargers 
linked together. In Norway, the first peer-to-peer solution  
for chargers, ‘Lade i Norge’84, has already been developed. 

Personal electric vehicles (EVs) are light-weight electric cars owned by private individuals. Until recently, three things 
held them back: a high price, a short range and a scarcity of charging points. But in the first half of 2015, almost every 
fifth car sold in Norway was electric.72 By 2020 they are expected to reach the same price level as fossil-fuelled cars, 
while they are already competitive in lifecycle costs.73 Moreover, range anxiety is being relieved by improved battery 
performance. For example, the Nissan Leaf increased its range from 175 km74 to 200 km75 from the 2012-model to 
the 2013-model, and the 2016 model will increase the range still further to 250 km76. And lastly, the global EV charger 
market is forecast to grow from roughly 1 million units in 2014 to more than 12.7 million units by 2020.77

The global EV market grew by almost 80% in 2014,78 for which Norway is responsible for a large share. Norway has the most EVs 
per capita79 and accounts for almost 10% of the total 740,000 registered EVs in the world.80 

Policy measures that are 
progressive, clear and  
stable over time, can  
help to strengthen and 
accelerate progress towards 
the green shift.

Alf Bjørseth, Founder and chairman, 
Scatec
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For the purposes of this case, we refer to commercial electric vehicles (EVs) as electric vans, buses and trucks that 
transport goods or passengers within an urban environment. With urbanisation comes the need to reduce air and 
noise pollution in our cities, and so with the opportunities to electrify our commercial vehicles come big wins.

More and more cities are introducing low- or zero-emission zones – and many are now exploring how electric vehicles could help 
achieve this goal.85 Building on Norway’s success of personal EVs, the electrification of commercial vehicles is a natural next 
step. For example, Posten and Bring have introduced more than 1,000 zero-emission vehicles, including mopeds, golf jeeps, 
trolleys and cars, which accounts for almost 30% of their total delivery fleet.86 In June 2015 they bought a further 300 electric 
vehicles to be deployed in 2015/16 – one of the world’s largest single purchases of electric vehicles to date.87  

Preconditions:  
Playing a part in the advancement of batteries

As in the case of personal EVs, the large-scale adoption of 
commercial electric vehicles relies on access to competitive 
and clean electricity, and a reliable infrastructure. 

As battery technology advances, cost-reduction and 
increasing the range are key to opening the market for larger 
and heavier EVs. Today a few large battery-driven trucks are 
already in use, like Heineken’s electrical goods trucks with 
a load capacity of 9 tonnes and a 200 km range for urban 
transport in Rotterdam.88 And several cities are using electric 
buses, with many more planning to implement them soon. 
For example, in 2016 Ruter plans to establish the physical 
infrastructure for a pilot of electric buses and aims for a third  
of their fleet to be powered by electricity by 2025.89

While the market is still in the early phases and commercial 
electric vehicles have a higher upfront cost, continued 
stimulation of the market through incentives or other schemes  
that level the playing field are required. 

Impact:  
Cleaning and quieting our inner cities

Commercial vehicles currently account for about 4.4 million 
tonnes CO2. This could be cut by one quarter90 simply by 
replacing all fossil-fuelled commercial cars and vans with electric-
powered ones. The remaining emission reduction potential for 
commercial vehicles could be addressed through a combination  
of electricity and biofuel for electric buses and trucks.

Norway could be a significant pilot project and testing ground 
for commercial vehicle charging solutions, such as induction, 
overhead cables and overhead charging stations—and this 
represents an important opportunity for job creation.

Commercial EVs would strengthen Norway’s ability to develop 
innovative infrastructure and business models. Delivering on 
the commercial potential for electric transport would provide 
the necessary scale in the home market to develop products 
and services for export.

Over time battery-powered 
vehicles will develop a 
competitive edge as cities 
act to improve air quality 
and operating fleets focus 
on energy-efficient vehicles 
with very low running costs.

Pål Gystad Simonsen, Country manager, 
Tesla Motors Norway

Photo 
Courtesy of Posten
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Preconditions:  
Collaborating in the spirit of ‘skippertak’

The Norwegian maritime term ‘skippertak’ – the mobilisation 
of people in solving a task over a short time – is perfect for 
expressing the collaboration required between actors from the 
electricity sector and both local and national authorities to 
accelerate the electrification of ferries, near shore fisheries and 
short-sea shipping. We must capitalise on the momentum created 
by the Ampere to bring together complete value chains of 
customers, regulators, equipment suppliers and clean electricity 
delivery to provide new solutions quickly and effectively.

New technology to improve range and reliability while decreasing 
costs is also required. Electrification reduces fuel costs and 
improves working conditions during operations. As electrification 
technologies develop and mature the uncertainty will be reduced, 
costs will decrease and the benefits will start to outweigh the 
costs. In Norway, companies like Kongsberg Maritim have 
invested in battery technology companies that aim to do just 
that.99 This shift will be accelerated with the stronger carbon 
price, attracting investments towards electrified solutions. 

As with other applications of electrification for emissions reduction, 
this requires abundant, affordable and renewable energy. 

Impact:  
Exploiting our clusters on a bigger scale

Implementing electric ferries in Norwegian waters would build 
and reinforce competency and thereby develop more jobs in the 
maritime industry. Moreover, technological developments combined 
with environmental regulations could lead to a future where all  
short-sea shipping in the world will be electric, which would create 
a huge global market for the right competency, equipment and 
systems. Incentivising the local market will mature the technologies 
and allow the industry to take advantage of potential exports as 
other global markets and opportunities emerge. 

In total Norway has approximately 400 ferries and passenger 
ships. An initial market for electrification of 80-100 ferries would 
result in an annual reduction of CO2 emissions of 300,000 tonnes 
by 2030,100 which is equivalent to 9% of Norway’s emissions from 
domestic shipping and fishing. Extending the implementation 
to short-sea shipping and near-shore fisheries could electrify 
all short-distance transport along the entire Norwegian coast, 
which in 2014 accounted for 2 million tonnes of CO2 emissions.

49Norway 203040 
The business opportunity

Here, electric coastal sea transport refers to all sea-faring vessels traveling along the coast over a short range. After Canada, 
Norway has one of the longest coastlines in the world91 and relies on the maritime sector for import, export and transport. Our 
maritime pedigree and extensive fleet of vessels (across shipping, fishing and transport) presents a significant commercial 
opportunity when it comes to switching to fossil-free, alternative power sources and puts us in a strong leadership position. 

First to lead this transition is the Ampere92 – the world’s first full electric ferry – which started operating in Norway in 2015 as an 
exemplar of both the large emission reduction potential and significantly lower fuel costs. Studies have shown that there are ample 
opportunities for profitable electric ferries.93,94,95 Out of 180 ferries operating in Norway, 84 of them crossing short distances can be 
powered by electricity while another 43 ferries traveling longer distances can be powered by a hybrid combination of electricity and 
diesel.96 In 2015, the parliament further proposed that all new ferry tenders should be for zero- or low-emission vessels when technically 
available;97 an important step forwards towards delaying a lock-in, delaying a transition.

Other short-sea shipping vessels have similar operational patterns that could present the same electrification business case 
as above. For example, the first hybrid fishing vessel will soon be in operation with the additional benefits of lower fuel costs and 
better working conditions (reduced noise and air pollution) for fishermen.98 

To accommodate this 'green shift' 
policies should prioritise 
and focus on the 'big ticket 
items', areas in which potential 
reductions are high. We will need 
to employ the entire range of 
policy measures: investments in 
infrastructure and research and 
development, incentive schemes 
for business, taxes and levies, 
and regulatory measures.

Sturla Henriksen, CEO, Norwegian 
Shipowners' Association
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The cases 

The bio-economy is in its infancy in Norway and is made up 
of a complex constellation of businesses producing a wide 
range of products. The two key areas that we believe are 
ripe for future development are biofuel for transport and 
bio-products.

The bio-economy refers to converting renewable biological 
resources into food/feed, biofuel and bio-based products.101 
In principle, the bio-economy can provide us with viable 
alternatives for all petroleum products. It already represents 
a NOK 18 trillion102 industry in the EU103 and, if developed 
sustainably, could significantly reduce emissions in Norway. 

In the Nordic countries, biomass has predominantly been used 
for heating. But we are starting to see other markets emerging, 
like Sweden’s biofuel energy strategy. The total turnover of the 
bio-economy in the Nordics is almost NOK 1,700 billion104 and 
it spans agriculture, fisheries and aquaculture, forestry, food 
industry, forest industry and bioenergy.105 This constitutes 10%  
of the total Nordic economy,106 though in Norway the market  
is less mature at only 6%.

Bio-products are not emission free; rather, emissions are balanced 
in the natural lifecycle and so they are typically carbon neutral 
when sustainable production principles are applied. Norway 
would be a natural home for bio-economy businesses thanks  
to its rich natural resources and competence in industries related 
to those resources. In addition, feedstock sources in Norway, 
such as forests and algae, do not compete with food production. 

Trends

•  Willingness to pay
More and more, people are prepared to pay a green premium 
to reduce their environmental impact and also to avoid bringing 
harmful substances into their homes. For example, a study by 
the Nova Institute showed that 72% of the respondents would 
be willing to pay up to 20% more if plastics were bio-based 
instead of fossil-based.107  

•  Energy independence 
Countries around the world are looking to secure their own 
sources of energy to reduce their dependency on fossil-fuel 
imports, especially from countries that are politically unstable. 
For the EU this is a top priority, which is one of the key reasons  
for the high renewables and energy efficiency targets. 108 

•  Pressure for carbon cuts 
More countries are taking the threat of climate change seriously, 
and we will increasingly see pressure for a price on carbon, or 
other emissions cutting legislation. With careful management, 
the bio-economy offers more sustainable alternatives to fossil-
fuel. For Norway, this is especially relevant where electricity 
cannot provide a solution. 

Strengths

•  Abundance of biomass 
Norway has an untapped potential in exploiting available ‘not 
for food’ biomass from our forests and from the sea. Forestry 
biomass used to create energy can more than double up 
until 2030109 to reach roughly 30% of our present hydropower 
production. Besides bioenergy, by 2045 a further 25% of forestry 
feedstock can be used to produce bio-chemicals and bio-
materials.110 Sea-based biomass as feedstock for producing oils, 
proteins, bio-chemicals and biofuels is expected to grow fourfold 
to 2030, amounting to about 10% of the total marine  
value creation.111 

•  Existing infrastructure
Norway’s significant pulp and paper industry has recently shrunk 
because of lower demand for these products. However, most 
of the infrastructure is still available and could potentially be a 
strong base for the bio-economy. In the fish farming and marine 
industries many existing facilities could potentially be used in 
future production of marine biomass.

•  Skilled workforce
The transferable skills within the various natural resource 
segments will be very relevant for the bio-economy. Norway’s 
highly skilled labour is competitive by world standards and the 
bio-economy requires high-value products and solutions. Our 
experience from oil and gas refining will also be an important 
competence base for bio-refineries. 

•  Access to competitive and renewable energy 
The lifecycle emissions from the various bio-economy value 
chains are sensitive to the CO2 footprint of the energy used in 
production. The bio-industry in Norway has a very good starting 
point for minimising lifecycle emissions by utlising competitive 
and clean hydropower. 

Jump starting the  
bio-economy 

In the maritime sector – 
energy production and food 
production from the sea – 

Norway is an international 
superpower, and we need to 

maintain our ambition to 
be the best in the world. 

Exploitation of the oceans 
is central to developing the 

future bio-economy.

Unni Merete Steinsmo, CEO, SINTEF 
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Biofuel is a fuel derived from resources such as renewable plant biomass and treated waste. The most relevant types 
of biofuel for transportation in Norway are bioethanol, biodiesel and biogas.112 All three types are currently in use on 
Norwegian roads, but there is great potential to grow their share of the total transportation fuel consumption.  
For example, biofuels could supplement electrification of heavy vehicles traveling long distances, such as trucks, buses 
and large vans. What’s more, biofuels are the only viable alternative for long distance sea transport and air traffic.113

In 2030, ZERO estimates that the Norwegian market potential for biofuel in transport is approximately 2.5 billion liters.114,115 Today 
the market is about 173 million liters116 as a result of the current blend-in mandate of 3.5% (raised to 5.5% in July 2015).117

Preconditions:  
Putting our wood and expertise to work 
 
Globally, the world’s largest feedstocks for biofuel are maize, 
sugar cane, soybean and rapeseed.118 The most viable source 
for biofuel production in Norway is currently wood. 

The competencies most needed by this market are those in 
refining and lifecycle management. Harnessing Norway’s 
core competencies from both the forestry and petrochemical 
industries will be important. Sustainable lifecycle management 
of forest resources is key for the long-term feasibility of this 
market. This is because forest regrowth must support both 
CO2 capture and a stable supply of new feedstock over time.119

Delivering competitive biofuel products requires skillsets 
throughout the value chain. Statkraft is currently working with 
the Swedish company Södra to produce biodiesel from forest 
biomass in Norway120 – a great example of a collaboration 
combining Norwegian forest resources with Swedish biofuel 
competence and Statkraft’s knowledge of energy markets  
and projects. 

There are currently several initiatives to produce biofuels 
in Norway motivated by improvements in framework 
conditions.121 Further growth in second-generation biofuels will 
rely on long-term and predictable tax incentives or increased 
blend-in mandates for biofuels. 

Impact:  
Reducing our emissions where electricity cannot

Biofuels provide an opportunity to reduce the carbon footprint 
of the transport sector, particularly in areas where electricity 
is not a current option. This represents roughly 3 million tonnes 
of the emissions from Norway’s land transport sector and 
another 3-4 million tonnes for long-distance sea and  
air transport.122 The CO2 emission reductions from replacing 
fossil fuels with biofuels will likely be between 65 and 80% 
when looking at the entire lifecycle of the feedstock from 
Norwegian forests.123

Biofuels could reinvigorate forestry and further strengthen 
the marine industry. For instance, the redevelopment of old 
pulp and paper factories could create jobs and growth in rural 
locations. Similarly, the marine industry could create economic 
activity in areas where the impact from a slow-down in the 
petroleum sector is a big challenge. In 2013 more than 1,800 
people were already working in the broader bioenergy industry 
in Norway124 and there is far greater potential.

Collaborative research efforts and pilot projects will help 
accelerate the development of this cluster, attracting biofuel 
experts from abroad while building a market and skillsets for 
export. To answer this need, in July 2015 Norway established  
a new national competence centre, the Norwegian Institute 
for Bio-economy (NIBIO).125

Restructuring the paper 
industry to produce biofuels 
could form part of Norway's 
sustainable future. Transport 
carriers would be a natural 
market for such renewable 
products.

Dag Mejdell, CEO, Posten Norge
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Bio-products are composed (in part or in whole) of renewable agricultural or forestry materials. This includes bio-
based chemicals and plastics produced by bio-refining that could replace many currently petroleum-based products. 
Bio-products can also generate new markets where there are no fossil alternatives, such as enzymes.

While biofuel gets a lot of attention, the bio-product market is significant in both size and growth potential. Globally, the market 
for bio-based chemicals and plastics has grown by a factor of ten over the past decade and now accounts for 20% of the 
chemical and plastics industry.126 In 2013 in Norway, the chemical and plastics industry accounted for over NOK 78 billion,127,128 of 
which a significant portion could be made carbon neutral via bio-products. 

Preconditions:  
Testing our options with advanced technology 
 
Access to biomass is an important starting point for the 
industry129 and Norway has plenty of it. It is important 
to identify the most appropriate, efficient and low-cost 
biomass sources and production processes to support the 
competitiveness of the bio-products industry.

Specialised technology is key to producing competitive  
bio-products. Technological developments need to be piloted 
before they can be scaled-up for commercial production.  
In Norway there are already pockets of competitive 
endeavours, such as bio-refining of forest and marine 
biomass. 130 Companies like Borregaard131 and FMC Nutrition 
and Health132  have successful global strategies in a few 
niche bio-refining markets. These businesses form a strong 
foundation for further technology development.

Bio-refining requires highly skilled labour and a focus on 
competency development will therefore be essential.  
The Norwegian government has started developing a national  
bio-economy strategy133and one of the country’s largest 
research institutes, the Norwegian Institute for Bio-economy, 
was launched in July 2015.134 

Impact:  
Growing the clusters we already have 
 
As in the case of biofuels, the bio-product market can 
strengthen existing clusters in forestry and the marine industry 
in order to both attract specialists from abroad and create 
competence that can be exported.

A more mature bio-product market also has the potential 
to create jobs in several regions in Norway. According to the 
Nova Institute, some 60,000 people work in the bio-product 
industry in the EU, 135 not including the production of  
bio-based feedstock. In Norway, Borregaard is the largest 
player in this market and employs over 850 people.136

By replacing petroleum-based products with bio-based ones, 
there could be a substantial reduction in lifecycle waste and 
CO2 emissions. It is estimated that bioplastics can reduce CO2 
emissions anywhere from 30-80% compared to conventional 
plastics (depending on the material and application).137   
In addition, Norway’s access to hydropower in the bio-refinery 
process enables further lifecycle emission reductions through 
the use of clean energy.

Green consumer choices are 
on the rise, and Norwegians 
have the purchasing power 
to support the producers, 
importers and retailers of 
low-carbon goods. Growing up 
in the age of climate change 
has made young consumers 
more considerate about their 
choices and their greenhouse 
gas emissions than their 
parents were.

Cilia Holmes Indahl, advisor on climate 
change and sustainability, KPMG, and 
Business Student of the Year 2012
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Other opportunities worth considering

The cases we’ve gathered from across industry, electric 
mobility and the bio-economy show that there is huge, 
and mostly untapped, potential to create new value 
through future-fit business opportunities here in Norway. 
But this is just a small part of the picture. By leveraging 
our nation’s existing competitive advantages, and by 
evolving new markets where we already have a good 
starting point, the opportunities are greater still. 

Here are some other – by no means exhaustive – opportunities 
worthy of our consideration:

• Carbon capture and transportation as well as storage will  
become increasingly important in a future-fit economy, 
driven by the worldwide effort towards pricing carbon. 
Norwegian businesses can utilise the competence of the oil 
and gas sector and build on the experience of the cement 
industry to explore this option.  

• New applications of batteries are accelerating the 
electrification of society through technology development 
and economies of scale. There is a latent growth potential 
for Norwegian companies taking part in this development 
through software and components, but also in developing 
business models for new battery applications.   

• Distributed generation, the empowered consumer and the 
rise of big data are three megatrends already impacting 
integrated IT and energy solutions. In Norway, these 
solutions could provide additional value when coupled with 
energy efficient buildings and infrastructure solutions in 
creating the cities of the future. 
 

• The opportunities in developing renewable energy 
technology go far beyond that of offshore wind. Norwegian 
hydropower suppliers and developers could increasingly 
gain a global role in this industry through leveraging our 
domestic experience. The same applies to solar power  
in which Norwegian process technology – the production  
of goods from raw material – is already an integrated part  
of the global solar power growth story.

57Norway 203040 
The business opportunity

Hydropower is not just a 
source of stable, flexible 
and never-ending energy. 
In a time of climate change  
it will also play an important 
role globally in securing 
stable water resources and 
reducing the dangers of 
destructive flooding. I think 
these extra benefits of 
hydropower will garner more 
attention in the years ahead, 
when the effects of climate 
change become more apparent.

Christian Rynning-Tønnesen,  
CEO, Statkraft

OUR FUTURE IS UNWRITTEN 

These ideas are based on current developments and trends 
already in tract nationally and globally. But the exciting 
thing about transitioning to a future-fit Norway is that our 
future is unwritten. So, while this report has mapped out 
some clear pathways, our journey could take us anywhere. 
And the true heroes of our story are yet to emerge.



Of all the potential enablers to take us into a green 
economy, it was felt that finance deserved a section of 
its own, not least because in Norway, we have both the 
resources and expertise to use this enabler, both for our 
own profit and for the benefit of the wider world.

The financial sector will play a leading role in the coming 
transition through the investments it makes and the activities 
it finances. And of course it will act not out of a sense of 
obligation but because of the opportunities for a better return 
on investments. With an increased demand for sustainable 
and responsible investments from customers, clients and 
shareholders, there is a growing expectation that sustainable 
investments will offer a competitive advantage for players in the 
finance industry. To benefit from this advantage, investors and 
banks will need to adjust their investment models and credit 
processes to reflect climate risks and opportunities, which in turn  
will drive more investment in climate-friendly players.

This is about much more than simply channelling money to 
clean-technology start-ups – a relatively small niche, mainly 
covered by private equity funds or dedicated private investors. 
Regulations prevent the financial institutions controlling most of 
the capital from making large-scale investments in such high-
risk projects and assets. However, by investing in conventional 
businesses that are working to increase efficiency and reduce 
emissions, large institutional investors can still be major players  
in the transition, while reducing their climate-related risk.

Global and national trends

The finance industry is facing increased exposure to climate 
related risks as well as new business opportunities. Direct 
physical changes (such as increased flooding and heavy winds), 
indirect changes (such as restructuring of industries and 
infrastructure), and policy measures to reduce greenhouse gas 
emissions will increasingly affect investors, banks and insurance 
companies through their investment portfolios.  
 
There will also be substantial opportunities for investment in  
the next few decades. The International Energy Agency estimates 
that getting the world on track for two degrees will require 
investments of some NOK 437138 trillion in both the energy supply  
and increased efficiency.139

Core competencies in Norway

Some major long-term investors in Norway have developed 
internationally recognised skills and methodologies within 
sustainable investments. The most common approach has been 
to exclude companies from investments based on specific incidents 
or activities, such as the recent decision to divest the petroleum 
fund from companies heavily involved with coal. However, only 
a few leading investors are systematically evaluating companies’ 
sustainability performance to enable them to invest more in the 
companies best positioned for the green economy.     

   

Giving credit where it is due  

Currently, banks evaluate the credit-worthiness of a company 
based on traditional economical models that reflect known 
risks, established cash flow models and the company’s projected 
future profitability. For green initiatives and companies, future 
profitability is less certain and existing credit models do not 
take into account the risks and opportunities that the energy 
transition will imply.
   
Norwegian banks should develop better credit evaluation 
models that include a company’s environmental risk and 
footprint, putting a price on how climate change, emission 
reduction initiatives, environmental product development and 
new customer demands could affect the company’s future 
performance. Banks’ credit committees are traditionally made 
up solely of economists, but now there is also a need to build up 
expertise in areas such as technology, political environmental 
regulations, social development and future customer needs.
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Just as we gathered to 
volunteer after the war and 
later for the development 
of our oil wealth, we must 
collaborate again across 
industries and policies to 
encourage this new phase in 
Norwegian economic history 
– the ‘green shift’ that 
can become our new growth 
engine and safeguard future 
earnings.

Jan-Frode Janson, CEO, SpareBank 1 Nord Norge

FINANCE AS A 
KEY ENABLER  
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New criteria for climate-friendly investments140

Integrating climate risks and opportunities into existing 
investment methodologies will lead to more investment in 
climate-friendly business and less into the worst polluters. 
To differentiate between the two, investors need to develop 
environmental key performance indicators (KPIs) that are 
suitable to evaluate sustainability performance while at the 
same time focusing on issues expected to provide a positive 
financial outcome for the company. This is the core of the 
business case behind sustainable investments. For instance,  
KPIs could identify companies producing products with fewer 
carbon emissions, or providing products that make other 
industrial processes more energy efficient. 

Investors also need to develop criteria for risks linked to 
investments in less sustainable companies, which can potentially 
reduce the companies’ performance. Such risks can be 
regulatory, reputational, or related to how well the product 
portfolio fits the green economy. Assessments can be based  
on specific activities (such as being a coal producer), operational 
efficiencies, or related to how the product portfolio fits the 
energy transition, and hence how well they are likely to perform.

Within this methodology a conventional utility company whose 
energy mix has a substantial renewable energy production could 
be identified and invested in – while a company basing its energy 
production on coal would be less attractive. However, such tools 
will only be powerful if fully incorporated into all investment decisions. 

Carbon footprints of companies and portfolios can be a useful 
tool for understanding investors’ exposure to climate risk. For 
example, by signing the Montréal Carbon Pledge, investors 
commit to measure and publicly disclose the carbon footprint of 
their investment portfolios on an annual basis. And the recently 
announced Portfolio Decarbonization Coalition consists of 
investors who are committed to going one step further. They 
will not only measure and disclose but also reduce their portfolio 
carbon footprints.141

Green bonds
 
Green bonds provide an excellent opportunity for  
private-sector investments. Issuers of green bonds, which 
range from development banks (such as the Word Bank) to 
states, cities and corporates, commit to spend the funds raised 
on environment-friendly projects, including renewable energy  
production, energy efficiency and development of  
green infrastructure. 

Although the Norwegian Stock Exchange was the first in the 
world to issue a list of green bonds, there are still only five 
Norwegian issuers. Globally there has been an explosion in the 
growth of these bonds and there is still a great opportunity for 
further expansion in Norway. From 2013 to 2014 alone, the value 
of green bonds issued more than tripled from roughly NOK 100 
billion to NOK 300 billion.142,143

Several Norwegian institutions are active players in the green 
bond market, both as investors and as leading providers of 
so-called ‘second opinions’ – evaluations of the environmental 
criteria the issuers use to choose projects for funding.144

Financing sustainable infrastructure 

The green shift requires major infrastructure investment in 
buildings, railways and roads.145 In addition, the changes in the 
transport sector towards electrification and green fuels will 
drive the need for electrical loading stations and facilitating 
distribution of new types of fuels, such as hydrogen and biofuels. 

Norwegian pension providers need to invest in assets that 
correspond to the long-term commitments they have 
undertaken. Infrastructure investments can be well suited as 
they possess characteristics that life insurers request, including 
long and stable return in local currency.146 The infrastructure 
companies benefit from predictable project funding, and 
professional long-term investors as owners and lenders help 
ensure cost-efficiency in the project execution. However, 
regulations for capital requirements currently limit this type of 
investment. One potential solution is to explore whether major 
infrastructure projects, which are traditionally owned and driven 
by the public sector, could potentially be funded through public-
private partnerships. Of course green bonds are also a powerful 
instrument for infrastructure investments.
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THE ROAD  
TO THE  
FUTURE

06
Recommendations

Our main recommendation is that Norway 
should accelerate the journey towards a low-
emission future in order to reach our 203040 
climate goals – reducing emissions by 40%  
by 2030 from 1990 levels. 

We are confident that Norway will benefit from a proactive 
approach to a transition enabled by strong and smart 
environmental regulations to create a profitable green 
economy. The essence of a comprehensive climate policy 
is a clear, long-term carbon price, catalysing lower future 
profitability for carbon-intensive production and consumption, 
and a bright future for low-carbon alternatives. There should  
be a sufficiently high price on carbon and a strong EU Emissions 
Trading System supporting this position. 

The business sector is well prepared and positioned for  
a green transition. As a group of leading Norwegian-based 
businesses we are focused on contributing to the transition 
in close collaboration with government and academia.

We have identified five key areas where business will play  
a vital role.

1. Increased public and private infrastructure investments  
are instrumental in supporting the green transition.  
Climate risk should be taken into account in credit and 
financing decisions to ensure a more complete risk 
evaluation. Financial institutions should lead the way  
by systematically allocating assets to investment objects 
well positioned for the green transition. 

2. Public purchasing and acquisitions should include strict  
low emission requirements to stimulate innovation  
and drive development of green infrastructure, solutions  
and industries.

3. Norway should present itself as a welcoming host to 
international business in the green economy. Our status as a 
preferred location for high-tech industry via hydropower, 
efficient processes, skilled labour and world-leading 
technology in a stable and secure market is a good starting 
point. Authorities and business could jointly create custom 
package solutions that attract new business to Norway. 
Innovation Norway should have a strong role in facilitating 
such campaigns on behalf of key green growth clusters.

4. By 2030 Norway should be a zero-emission transport society. 
A major part of our transport sector can be powered 
by clean electricity. In addition, biofuels can supplement 
long-distance air, sea and land journeys. Norway has already 
implemented progressive regulations and tax policies to 
stimulate decarbonisation. These policies should continue 
and new measures should be considered for the remaining 
segments for long-term stability. This will also lead to a 
faster cost reduction through standardisation and volume. 

5. Norway could become a successful player in the bio-economy. 
Through a vast resource base in forests and the sea, we can 
meet an increasing demand for low-carbon fuel, various 
feedstocks and other high-value products. For this development 
to be competitive we must develop niche know-how and put it 
to commercial use. This sector needs predictable regulations for 
sustainable use of forest and sea biomass.

Our ambition in making these recommendations is not to 
limit our options, but rather to drive thought and action in 
these core areas – chosen based on global trends and national 
strengths – as part of a concerted and calculated effort as 
to how we can best work together to reach our common 
emissions target. 

Climate change is a real and present challenge, requiring a 
shift away from fossil-fuel – the backbone of our Norwegian 
economy. As ZERO's Marius Holm says: “It’s like we are 
betting against the world going forward” and that is why the 
transition into a diversified, resilient economy is urgent. 

Business has started recognising this and forward-looking 
businesses are first in line to capitalise on this wealth of new 
opportunities. Our message to businesses, both nationally 
and globally, is: this train is leaving the station – but it’s not 
too late to jump on board. This can happen separate to, and 
irrespective of policy. Yet government has an important role  
to play in accelerating this transition while making the rules  
of the game as clear and predictable as possible. 

Cross-sector dialogue and collaboration is key to progressing 
the recommendations made in this report and unlocking  
new areas of value. The conversation for determining what  
a future-fit Norway looks like starts here – and it starts with us all.
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Norge står foran den største omstillingen 
på flere tiår. Kombinasjonen av ny teknologi, 
det grønne skiftet og nye rammebetingelser 
for olje- og gassnæringen utgjør en kruttsterk 
cocktail som utfordrer oss, men som samtidig 
åpner for muligheter som vi ennå ikke ser den 
fulle rekkevidden av. 

Vi i Nelfo liker å fokusere på mulighetene. 
Derfor har vi laget Fremtidsmeldingen hvor 
noen av Norges klokeste hoder tenker høyt og 
velfundert om temaer som blant annet energi-
effektivisering, smartere bygg og velferds-
teknologi. Hva er status i dag, og hvor bør vi 
satse fremover?

Målet med Fremtidsmeldingen er todelt. Det 
viktigste er å inspirere politikere, næringslivet, 
forsknings- og utdanningsmiljøer og folk gene-
relt. Inspirere til å investere, til å forske, til å 
utforme de beste rammebetingelsene og til å 
utdanne seg til yrkene som skal bygge fremti-
dens Norge.

Vi vil løfte frem Nelfos medlemsbedrifter, 
fortelle hvem de er, hva de gjør og hvordan de 
vil spille en sentral og vital rolle i vårt lang-
strakte land de kommende år og tiår.

Fremtidsmeldingen representerer også en 
intern milepæl vi er stolte av. Første januar ble 
Nelfo nemlig ny landsforening i Næringslivets 
Hovedorganisasjon, NHO. Gjennom 26 lokal-
foreninger over hele landet representerer vi 
elektro, IKT, ekom, automatisering, system-
integrasjon og heis og har 1600 medlems-
bedrifter med 26 000 årsverk. Den samlede 
årlige omsetningen er på solide 41 milliarder.

Fremtidsmeldingen er ingen brosjyre som 
skal leses fra perm til perm. Tenk på den som 
et magasin. Start forfra eller bakfra, eller med 
de temaene og personene som du opplever 
som særlig interessante. Start med å lese om 
ingeniøren som startet som den eneste jenta 
i elektroklassen (side 60), om Kristin Skogen 
Lunds robot-ønsker (side 22) eller se hvordan 
teknologien kan gjøre et hus smartere på  
side 32. 

Fremtidsmeldingen er selvsagt hverken 
starten eller slutten på den store samtalen om 
Norges omstilling. Se på den som en offensiv 
løypemelding. Vi håper du blir inspirert til å 
være med i dialogen videre. Vi i Nelfo lover å 
bidra med all den energien vi har!

God lesning!

Ove Guttormsen 
Adm. direktør i Nelfo

F R E M T I D S M E L D I N G E N
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01 _ SMARTERE BYGG,  
TRANSPORT OG  
SAMFERDSEL



Snart vil alle ting ha en liten datamaskin i 
seg som snakker med andre datamaskiner. 
Mange kaller det «tingenes internett» eller 
The Internet of Things. Bare fantasien setter 
grensen for hva dette kan bety for frem-
tidens bygg og transportløsninger.

5



Av Norges 180 ferger på 112 fergestrekninger,  
kan 127 erstattes med ferger som enten er 
helelektriske eller hybride. Brutt ned på  
detaljer, er det 84 ferger på 61 strekninger som 
kan kjøres på batteri. Ytterligere 43 ferger på 
32 strekninger egner seg for hybridferger der 
batterier kombineres med vanlig diesel eller 
gass. Dette kommer fram av en rapport fra  
Siemens og Bellona som ble lagt fram i fjor 
høst. Både miljøregnskapet og økonomien 
kommer godt ut av en omlegging til batteri-
drevne og hybride ferger. Ferger står for ca. 
400 000 tonn CO2-utslipp i året. Siemens og 
Bellona mener batteri- og hybridomlegging 
kan redusere utslippene med 300 000 tonn. 

(Kilde: Teknisk Ukeblad 14.8.2015) 

Batterifergene 
kommer

Foto:
Samferdselsfoto AS 

Batteriferga Ampere fra Norled glir lydløst over Sognefjorden på E39. Verdens 
første 100 prosent batteridrevne store bil- og passasjerferje er i stillhet i ferd 
med å skrive verdenshistorie, mens vi venter på at E39 en gang langt inn i 
framtida skal bli fergefri. 10 tonn batterier på 1000 kWh fra canadiske Corvus 
erstatter store og forurensende dieselmotorer.

To elektromotorer og to Rolls-Royce Azipullpropeller, en i hver ende, drar 
den 80,8 meter lange og 20,8 meter brede ferga i rutetrafikk over Sognefjorden 
i løpet av 20 minutter. 

Det er god plass til 120 biler og 360 passasjerer. Ampere fikk den prestisje-
fylte prisen ship of the year 2014 under verdens største skipsfartsmesse, SMM 
i Hamburg.

(Kilde: Teknisk Ukeblad 10. 9.2014) 

Dieselelektrisk framtidsmaskineri og en batteripakke gjør at skipet Edda Ferd 
fra Østensjø Rederi gjør krav på tronen blant PSV-fartøyer. Det Haugesund- 
baserte rederiet igangsatte et prosjekt sammen med Siemens for å utvikle 
verdens mest miljøvennlige supplyskip. Resultatet er et nytt dieselelektrisk 
fremdriftsmaskineri spesielt tilpasset offshorefartøy som seiler med optima-
lisert drift av motorer.
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Fremtidens 
flyplassheiser 

KONE skal totalt levere 62 heiser og 26 rulletrapper og -bånd til 
den nye terminalen på Oslo lufthavn (OSL), som skal stå ferdig i april 
2017. Med bakgrunn i OSL sine krav og kriterier er det levert energi-
effektive og plassbesparende løsninger. Alle enheter tilfredsstiller 
krav i BREEAM -miljøsertifisering og universell utforming. Utover 
dette har både rulletrapper og heiser såkalt regenerativ drift som 
produserer strøm tilbake på nettet når heisene bremser. Alle heiser 
inkludert de største vareheisene leveres som maskinromsløse heiser, 
noe som frigjør plass til andre formål. 

Design på rulletrapper og heisstoler er utarbeidet i nært samarbeid 
med arkitekt, og det er gjennomgående mye glass og stål. KONE har 
gjennom sine tekniske løsninger med fokus på miljø og design, ligget 
på Forbes sin topp 50-liste over de mest innovative bedrifter i verden 
de siste årene. 

KONE har service og vedlikehold på øvrige rulletrapper og heiser 
på Oslo Lufthavn og ser fram til å utvide porteføljen. 

– Prosjektet er utfordrende og spennende for oss i KONE, fordi OSL 
er en kunde som stiller krav til leverandørene, og dette gjør at vi må 
hente ut det beste for å tilfredsstille kunden. Dette bidrar også til å 
utvikle KONE i positiv retning som gjør oss til en bedre leverandør i 
framtiden, sier prosjektleder Tor Engen i KONE. 

Illustrasjonen er laget av Nordic Office of Architecture for Oslo Lufthavn. 
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 — Uten elektrisitet 
stopper det hele 

Samferdselsministeren tenker høyt 
om digitalisering av samferdselsfeltet, 
elektrisitet til sjøs, autonome kjøretøy 
og tettpakking av tog.
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– Fremtiden er elektrisk, på så mange måter.  
Det digitale samfunnet gjør at informasjon, ideer og  
muligheter oppstår og realiseres stadig raskere. Uten 
elektrisitet stopper det hele, sier samferdselsminister 
Ketil Solvik Olsen. 

– Også samferdselsfeltet vil bli stadig mer digitali-
sert – alt fra kjøretøy til styringssystem og informasjon. 
Alt fra bruk av sensorer og datamaskiner for å styre  
trafikken, el-motorer for fremdrift, og til apper for å gi 
de reisende full kontroll over reisetider og bestillinger 
– ja, elektrisitet er sentralt for alt dette, sier ministeren. 

5G-teknologi

– Den generelle digitaliseringen av informasjon blir 
kvantespranget innen samferdsel, og dermed holder 
jeg en knapp på 5G-teknologi, som vil kunne formidle 
langt større datamengder. Dermed kan vi hente mer 
informasjon som kan hjelpe oss å utnytte infrastruk-
turen bedre og med økt sikkerhet for de reisende.

– Norsk elbilpolitikk har vært en suksess.  
Bør den videreføres?

– Norge bør være en pådriver for å utvikle og imple-
mentere teknologiske løsninger som kan baseres 
på perspektiv med realisme og sunn økonomi. Men  
ingen løsning er bærekraftig dersom den forutsetter 
avgiftsstimulans eller –subsidier over lange perioder. 
Elbilens merkostnader vil reduseres vesentlig de neste 
årene, og da forsvinner også behovet for særfordeler. 
Det er en viktig oppgave å få kommersielle krefter inn 
til å dekke infrastrukturbehovet rundt elbiler slik som 
markedet dekket behovet for bensin- og dieselbiler.

Sjøsprøyt

I Oslo snakkes det om å bygge ut en elektrisk fjord-
bane mellom Moss og Oslo. Siemens og Bellona har 
utredet muligheten for å erstatte eksisterende bensin-
ferjer med batteriferjer. 

– Kan vi flytte elektrisiteten til sjøs?

– Det er et spennende perspektiv. Vi har allerede en 
elektrisk ferje i Norge, og vi legger opp til å skaffe flere 
de nærmeste årene. Potensialet er stort, men likefult 
må vi evne å se hvor dette er «innertier» og hvor andre 
løsninger er bedre egnet. Elektrisk drift skal dog ikke 
være en målsetning i seg selv. Effektiv energibruk 
med minimale miljøbelastninger og lave kostnader 
må være målsetningen, og så må kloke hoder kjempe 
om å utvikle best mulig løsninger. 

– Biler som kjører på autopilot. Smarte veier som melder 
fra om vær og kjøreforhold. Er dette en realistisk fremtids-
visjon i Norge?

– Vi kommer til å oppleve selvkjørende biler i denne 
generasjonen. Det skjer så mye spennende innen både 
bilindustrien og teknologimiljøene at stemningen er 
tilnærmet elektrisk. Jeg ønsker at Norge skal gå foran  
og vise hvordan såkalt «autonome kjøretøy» kan  
brukes til å videreutvikle kollektivtrafikken, og hvor 
vei og kjøretøy kommuniserer med hverandre og 
ikke minst med brukerne. Det handler om å løse hver-
dagsreisene på en mest mulig effektiv måte slik at kø, 
kork og kaos etterhvert elimineres fordi folks reise-
vaner hele tiden påvirkes av sanntidsinformasjon om 
trafikkbildet og beste tilgjengelige alternativer. 

Tettpakking av tog

– Om det var én ting du skulle ønske teknologien kunne løse 
i dag - hva skulle det vært? 

– Teknologi vil være viktig for å løse trafikkutfor-
dringene i byområdene våre. Sanntidsinfo og gode 
prognoseverktøy kan guide pendlere til å velge bedre 
reiseruter og –tider. Det kan spre trafikken litt mer  
utover døgnet. Samtidig kan teknologi bidra til å 
«pakke» trafikken bedre, både på vei og jernbane.  
Vi må for eksempel se om teknologi kan hjelpe oss å 
pakke togene tettere på jernbanen, samtidig som vi 
kan få økt sikkerhet og komfort. 
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Heis opp og inn i 

Thyssenkrupp har nylig ferdigstilt 21 
avanserte heiser på Østfold Sykehus. 
Hva så? Jo, heisene er koblet til nett, og 
kan overvåkes og fjernstyres. 

Internett-heisene er her altså, men de er ennå ikke mange i ver-
den. Selv om teknologien er mulig i dag er den slett ikke vanlig 
ennå, forklarer Tarald Huse, ansvarlig for nyinnstallasjon i Thyss-
enkrupp.

Heisdata i skyen

– Heiser tilkoblet til nett som disse er mulig, men ennå ikke van-
lig. I tillegg til at vi som leverandør og serviceleverandør kan  
diagnostisere en feil direkte fra kontoret, kan vi også på sikt tilby 
behovsrettet service, sier Huse. 

– Det vanlige nå er at man har et fast antall årlige besøk. Et 
system som går på bruk vil i mange tilfeller være mer gunstig for 
kunden. To identiske heiser kan ha helt forskjellig bruksmønster, 
én kan eksempelvis kjøre 200 timer i året, en annen 2000. Vi har 
nå operativt et system hvor data fra hver heis lagres direkte i en 
sky-løsning.

På sykehuset, som langt på vei er det mest moderne i Norge, går 
det rundt såkalte AGV-roboter i gangene som kaller opp heisen selv.

Kjører i grupper – hentes av roboter 

Huse forklarer at heisene kjører i grupper med hverandre for at 
brukerne kan få tilsendt ledig heis så raskt som mulig. 

– Når en AGV-robot trenger en heis blir den tatt ut av gruppen 
uten at publikum merker det. Heisen både sender og mottar 
signaler til AGV-robotene så systemene til enhver tid vet hvor 
de befinner seg. Når AGV-roboten har kommet til ankomst- 
etasjen går den tilbake i gruppefunksjon. 

Det samme gjelder for akutt-funksjon, forklarer Huse.
– Ved behov kan personell med eget kort tilkalle en heis ut av 

gruppen så de kan kjøre alene med for eksempel en hastepasient.

F R E M T I D E N 

Slik fungerer det

Teknologien er tatt ett steg lenger, ved å kople heisen på avanserte 
programmer som gjør det mulig å overvåke og overstyre heisene. 

– Hver heisgruppe har en fast IP-adresse til sykehusets nettverk. 
Der har vi installert avansert programvare, som det kan gis lese- eller 
lese- og skriverettigheter til. Her kan en til enhver tid se i hvilken 
etasje hver heis er, sende heis til valgfri etasje, sperre en heis, sperre 
en etasje, se om det har vært feil eller om dørene blokkes. Systemet  
registrerer også drift og sykluser/tid på heisens viktige kompo-
nenter, forteller Huse. 

Thyssenkrupp har tatt universell utforming ett steg videre enn 
det som er lovpålagt i dette prosjektet.

– Heisene tilfredsstiller ikke kun TEK10, men også NS 11001-1, 
som er universell utforming av arbeidsbygg. Dette betyr at elemen-
ter som belysning og kontraster også er ivaretatt, eksempelvis for å 
gjøre bruken lettere for de med en lettere synshemming.

Heisene har et avansert strømsparesystem innebygget i 
styringen.

– Dette gjør at heisene selv regulerer energi ved sove-modus 
samt hastighet i perioder medmindre bruk. Videre regenereres 
strøm tilbake til nettet, eksempelvis når heisene kjører fulle på vei 
ned eller tomme på vei opp.

Hvorfor skal vi la oss begeistre?

Det forenkler hverdagen til dem som jobber på sykehuset, det sør-
ger for at vi som leverandør kan være proaktive med service, for å 
ha maksimal oppetid på heisene og spare energi og miljø. 

Energieffektivitet og avanserte gruppestyringer er standard for 
Thyssenkrupps heiser, mens funksjoner som drift og overvåking 
mot nett, adgangskontroll og spesielle kjørefunksjoner leveres 
kundetilpasset, forklarer Huse.
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SUKSESS I ENDEN  
AV TUNNELEN

Eid Elektro trumfet nedgangstidene i oljebransjen ved å 
satse på samferdsel. Nå er suksessbedriften fra Nordfjordeid 
inne i flere av Norges største veiprosjekter.
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– Ordrene fra offshore forsvant helt for noen år  
siden. Da bestemte vi oss for å kjøre en ekstra satsing 
på samferdselsprosjekter. På denne måten klarte vi å 
opprettholde og i tillegg øke ordreboken vår, forteller 
daglig leder Ove Kjøllesdal.

I dag er Eid Elektro Norges ledende produsent av 
tavler og styreskap for veier og tunnelprosjekterer, med 
tavleverksted både i Nordfjordeid og i Bergen. De har 
levert tavler til flere store veiprosjekter, fra nord til sør 
i landet, og er med i kampen om leveranser til alle nye 
veiprosjekter i Norge.

Et krevende marked 

Referanselisten til Eid Elektro er svært lang og be-
står av prosjekter som Smestadtunnelen, Ringvei 
Vest i Bergen og Operatunnelen, som er Norges mest 
trafikkerte tunnel. De har også bygget tavlene til  
Norges og verdens lengste tunnel, Lærdalstunnelen.

Ordrene har ikke kommet av seg selv, og teknisk 
sjef Tore Hjelle forklarer at på grunn av strengere krav 
til tunnelbygging, blant annet som en følge av EUs 
tunneldirektiv, har teknologien innenfor samferdsel 
utviklet seg raskt de siste årene. Ifølge han kreves det 
både at man er nyskapende og innovativ for å gjøre det 
godt i dette markedet.

Vekst med tunnelsyn

På få år har Eid Elektro doblet både omsetningen og 
antall ansatte. De har vokst fra å være en liten bedrift 
med 9 ansatte og en omsetning på 1,8 millioner kroner  
i 1981 til en mellomstor bedrift med 67 ansatte og en 
beregnet omsetning på 90 millioner kroner i 2015.

– Veksten har i stor grad kommet som følge av at 
bedriften tilbyr en rekke tjenester som andre elektro-
installatører ikke tilbyr, mener Kjøllesdal. Produksjon 
av tavler til vei- og tunnelanlegg er en av nisjene som 
har bidratt til den sterke veksten. At staten planlegger 
å bruke milliardbeløp på tunnelsikkerhet gir også gode 
framtidsutsikter.

På spørsmål om hva som er oppskriften til suksess, 
svarer Kjøllesdal at det er flere faktorer som spiller 
inn, men det å skape en spennende arbeidsplass for å 
tiltrekke seg dyktige ansatte, har vært

viktig. Bedriften har stort fokus på opplæring og i 
2015 hadde de inne 69 lærlinger.

– Jeg tror at suksess handler om å bygge sten for sten, 
og ikke hoppe inn i ting. Det er selvsagt også viktig 
hele tiden å se muligheter og ikke problemer, avslutter 
Kjøllesdal.

Foto: 
Svein-Magne Tunli
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02 _
SMARTERE  
ENERGIBRUK



Energieffektivisering er et av de viktigste virkemidlene for å 
nå Norges klimamål. Nelfos medlemmer bidrar med fremtids-
rettede og innovative løsninger. Smartere energibruk er svaret 
på den største utfordringen verden står overfor.
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Nybyggerne i Nydalen

Eiendomsutviklerne i Avantor forvandlet det 
gamle industriområdet i Nydalen til et levende 
og fremtidsrettet bydelssentrum. Nå håper de 
at markedet vil gjøre det gunstig å investere i 
grønnere eiendommer i fremtiden. 

NATURBANT: Øystein Thorup og Terje Løvold i Avantor setter pris 
på at Nydalen både er urbant og nært naturen.
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Fra øverste etasje i hovedkontoret til  
Avantor står administrerende direktør 
Øystein Thorup og prosjektdirektør Terje 
Løvold og skuer fornøyd utover Nydalen. 
Moderne kontorbygg og leilighetskom-
plekser ruver i vinterdisen. Herfra er det 
bare noen få minutter med T-bane til Oslo- 
sentrum, men både Akerselva og de grønne 
lungene bidrar til et frodig nærmiljø. 

– Vi liker å omtale Nydalen som natur-
bant, smiler Løvold. 

Forsynt med fornybar energi 

Nydalen har i løpet av de siste 20 årene gjen-
nom gått en total forvandling, hvor Avan-
tor har spilt en avgjørende rolle. De har lagt 
ned store ressurser for å sikre de miljømess-
ige sidene ved utbyggingen. Blant annet har 
de bygget to energisentraler som leverer 
vannbåren jordvarme til både kjøling og 
oppvarming til hele området. Da den første 
energisentralen ble bygget i 2004, var det 
den største private energisentralen av sitt 
slag i Nord-Europa. Nå sørger sentralene for 
at Nydalen er forsynt med fornybar energi.

– Hele Nydalen i seg selv er jo et 
byutviklingsprosjekt, men vi har valgt å 
gjøre det slik at det også blir et miljøprosjekt. 
Vi jobbet med å få T-banen opp hit, og fikk 
ryddet opp restene fra den gamle industrien, 
forklarer Thorup. 

Smart bruk av IKT har også spilt en 
viktig rolle for energieffektiviseringen av 

utbyggingen. Ved hjelp av teknisk utstyr 
som baserer seg på tilstedeværelse, blir lys, 
luftmengde og temperatur regulert auto-
matisk i flere av nybyggene. I tillegg har 
de også sentral driftsovervåking som gjør 
det enklere å ha kontroll og se endringer i 
energiforbruk. 

Teknologi og gjenbruk  

Avansert teknologi og tekniske installasjo-
ner er gjerne det som forbindes med ener-
gieffektive hus. For at bygg- og anleggsek-
toren skal bli enda grønnere har Avantor 
begynt å tenke i motsatt retning, nemlig å 
ta vekk mye av de høytekniske elementene. 

– Datarom bruker for eksempel mye 
energi, og nedkjøling fører til store kost-
nader. Det er derfor mer lønnsomt å bygge 
lavteknologiske bygg, og heller lagre data 
eksternt, sier Løvold. 

Materialbruk er også et viktig element 
for å utvikle en mer miljøvennlig bygg-
sektor. Et viktig poeng for å redusere miljø-
belastningen og CO2-avtrykket er å ikke 
nødvendigvis alltid bygge nytt, men å ta 
vare på konstruksjonene som står der fra før. 

– Vår bransje kaster bort mye bra materi-
ale. Det er flott når leietakere er fleksible og 
lar oss bruke konstruksjonene som allerede 
står der fra før. Slik skåner vi miljøet på en 
effektiv måte, sier Thorup. 

For tiden holder Avantor på med et nytt 

og spennende forbilde-prosjekt i Nydalen 
i samarbeid med Futurebuilt. Dette blir 
et miljøbygg, hvor utbyggerne skal løse 
oppgavene med lavteknologi. Bygget skal 
ha naturlig ventilasjon, arkitektur og 
materialer. 

Lønnsom miljøsatsning  

I den sisten tiden har også bygg- og an-
leggssektoren begynt å merke det grønne 
skiftet. Regjeringen presenterte i 2014 nye 
klimamål for Norge. Klimagassutslippene 
skal kuttes med minst 40% innen 2030 og 
det skal gjøres i samarbeid med EU. EU-til-
knytningen betyr at spesielt transport- 
og byggsektoren må gjøre en stor del av 
kuttinnsatsen. Avantor er klar til å bli med 
i dugnaden. Thorup, som selv sitter som 
styremedlem i Norwegian Green Building 
Concil, forteller at interessen for grønne-
re og mer energi effektive bygg er økende 
blant eiendomsfirmaene. Han trekker frem 
at kommunale og statlige leietakere har 
vært flinke til å lede denne utviklingen ved 
å sette krav til utleier. Avantor står blant 
annet bak hovedkontoret til Statnett, som 
var det første kontorbygget med Energi-
klasse A. 

– For at vi skal merke et større skifte i 
denne bransjen må miljøengasjementet 
lønne seg. På sikt vil de dårlige byggene falle 
ut av markedet og bli dårlige investeringer, 
avslutter Thorup. 

MILJØ: - Miljøengasjement må lønne seg, sier Terje 
Løvold i eiendomsforvaltningsselskapet Avantor. 
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– Er fremtiden elektrisk?

– Selvsagt, det er ikke det som er det interessante spørsmålet. Vi er avhengig  
av energi og med flere mennesker og høyere levestandard øker behovet. Spørs-
målet er hvordan vi kan bruke energien mer effektivt. Vi må være smartere,  
både av hensyn til oss selv og planeten.

Selv har han byttet ut sine to dieselbiler med elektriske varianter og gleder 
seg til dagen han slipper å kjøre selv. 

– Om 15 år er alle biler elektriske og de kjører av seg selv. Da er vi kvitt køer 
og mange andre problemer. Da eier vi kanskje ikke bilene selv heller.

40 prosent av energibruken i Norge er knyttet til bygg. Ringås mener  
politikerne må tørre å sette tøffere krav til løpende energieffektivisering.

 – I Norge er vi vant til å bruke strøm som fulle sjømenn bruker penger. Det 
må vi åpenbart slutte med. Politikere bør starte med å sette krav til norske 
bedrifter om å redusere energiforbruket i bygg de eier og driver. Ikke bare krav 
til nybygg, men et regelverk som gjør at man løpende må jobbe med energi-
effektivisering. Å få ned klimautslippene fra kommer sielle bygg er kanskje det 
viktigste vi kan gjøre for miljøet.

En elektrisk fremtid forutsetter at flere utdanner seg til å bli elektrikere. 

– Vil du selv være støttende om et av barna  
en dag kommer hjem og sier de vil bli elektriker?

– Klart det! Kult spørsmål forresten. Vi trenger flere fagfolk og jeg er veldig 
fascinert av folk som har tung fagkompetanse. Når mine barn en dag skal gjøre 
sine karrierevalg, vil elektrikeren ha en helt annen rolle enn i dag. Han vil være 
en rådgiver like mye som en håndverker. Snart har alle dingser en liten data-
maskin som skal snakke med andre datamaskiner. Det er dette smartteknologi 
og the internet of things handler om. Fremtidens elektrikere vil ha en veldig 
spennende arbeidsdag, og vi trenger mange av dem.

Til slutt spør vi om bransjen gjør nok for å få omverdenen til å forstå bedre 
hva den faktiske bidra med.

– Vi er kanskje ikke så flinke til å huske på det. Vi må fortelle høyere, 
oftere og tydeligere hva vi gjør. Det er tross alt vi som har løsningen på klima-
utfordringen, verdens største problem. 

— Vi har løsningen på 
verdens største problem

Vi møter den nye sjefen i Schneider Electric, Dagfinn 
Ringås, en tidlig og iskald vintermorgen. Han har 
samlet ledergruppen til strategimøte på et hotell 
nord i Oslo. Selv har han vært i møterommet siden 
klokken fem. Mange ideer i hodet gjorde at han 
våknet flere timer før vekkerklokken.
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av energibruken i Norge er 
knyttet til bygg

40%
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Med avansert byggstyring kan Høgskolen i Bergen 
enkelt styre og overvåke energiforbruk og inneklima. 
Dette gir lavere driftskostnader og høyere komfort for 
ansatte og studenter.

Avansert byggstyring 
ved Høgskolen i Bergen
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Ved byggingen av det nye undervisningsbygget ved Høgskolen i Bergen 
var Statsbygg tidlig ute med planlegging av automatiseringsløsninger 
for styring av ventilasjon, varme, lys og solavskjerming. Problemer med 
høyt energiforbruk og dårlig inneklima er derfor en saga blott. Det nye 
bygget overvåkes kontinuerlig av flere hundre energimålere som sørger 
for riktig varme og kjøling.

Byggautomatiseringsløsningene fra Siemens er nøye utviklet og inte-
grert i byggets konstruksjon. Slik er løsningene optimalt tilpasset bygget 
og dets romløsninger for optimal utnyttelse.  Et felles styringssystem gjør 
systemene oversiktlige og bidrar til redusert energiforbruk og godt inne-
klima både for studenter og ansatte.  

Rapporterer avvik

Det overordnede styringsanlegget er levert av Siemens. Dette styrer 
ventilasjon, varme, lys og solavskjerming. Dataene fra over våkningen 
logges og lagres i Siemens sin energiovervåkingstjeneste Siemens  
Advantage Navigator (EMC). Denne digitaliseringen sørger for rappor-
ter med nyttig informasjon om energiforbruket i de forskjellige om-
rådene av bygget. På denne måten får driftspersonalet direkte meldinger 
om eventuelle avvik, og kan enkelt se hvor det er mest effektivt å gjøre 
tiltak for forbedring eller om skulle være områder som plutselig endrer 
energiforbruk. 

Individuell romstyring

Flere tusen motorspjeld, radiatorventiler, temperaturfølere og trykk-
føler styrer og regulerer de mange ulike romtypene, og alt kan spesial-
innstilles til hvert rom. Spjeldoptimalisering sørger for at rommene kun 
blir tilført den luftmengden som behøves og dermed spares energi. 

Siemens-systemet styrer også i overkant av 40 spesialavtrekk som 
suger luft fra kjemikalieskap, testlaboratorier, sponavsug i snekkerverk-
stedet og avsugsarmer i sveisehaller.

Lagrer overskuddsvarme

En egen energisentral sørger for at all overskuddsenergi lages for senere 
bruk. Om sommeren lagres overskuddsvarme i ti store energibrønner.  
Disse fungerer som en slags termos slik at varmen senere kan hentes opp 
igjen og brukes til oppvarming om vinteren. Motsatt, kan kulde lagres 
om vinteren og senere brukes til nedkjøling om sommeren. 

Kun ved ekstra kalde vinterdager og for oppvarming av forbruksvann, 
får bygget tilført fjernvarme fra Bergenshalvøens Kommunale 
Kraftselskap (BKK), ellers kommer all oppvarming og kjøling fra 
energisentralen.

Hindrer legionella

Det sentrale styringssystemet kontrollerer også utelys via lyssensor på 
taket, og sørger for automatisk snøsmelting utenfor bygget.

I tillegg sørger systemet for automatisk legionellaspyling som øker 
turtemperaturen på varmtvannet og samtidig starter alle dusjene. 
Tilførselstemperatur overvåkes slik at en er sikker på at det varme vannet 
nådde fram til dusjhodene.

Fakta om bygget

Brutto bygningsareal for det nye 
bygget er ca 51 000 m2. Byggestart 
var i 2011, og høgskolen ble tatt i 
bruk i august 2014. 

Bygget er også utstyrt med:

• Overvåking av trykk og status 
på kompressor til trykkluft og 
flere ulike gassflasker til bruk 
i høgskolens avanserte klasse-
rom. Styringsanlegget sikrer 
at det alltid er gass på flaskene 
ved å gi alarm når de nærmer 
seg tomme.

• Overvåking av sprinkleranlegg 
og ventiler som må stå åpne for 
drift av sprinkleranlegget.

• Styring av ulike varmekabler 
for å hindre frostsprenging av 
rør i sjakter og garasje.

• Overvåking av gasslukke-
anlegg i serverrom, UPS-rom 
og høyspentlab.

HER SKJER DET: Høgskolen i Bergen 
blir kjørt i gang og satt i drift.
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KRISTIN SKOGEN 
LUNDS ELEKTRISKE 

AMBISJONER 

Kristin Skogen Lund drømmer om 
en miljøvennlig fremtid, men også 
om roboter og apper som kan hjelpe 
henne i huset. 

22



– Det er teknologi som skal bringe oss til lavutslippssamfunnet. Både 
teknologien vi allerede har i dag, og den vi ikke har utviklet ennå, sier 
NHO-leder Kristin Skogen Lund. 

– Vi blir mer og mer elektrifisert. Vi har et overskudd av fornybar energi 
her i landet, og vi må klare å ta denne energien i bruk, sier hun. Er det noen 
som klarer dette, er det Nelfos medlemsbedrifter, mener NHO-lederen. 

Løsning og implementering

Energieffektivisering er et viktig virkemiddel for å nå både Norges og 
EUs klimamål. Nelfos medlemsbedrifter bidrar til å utvikle og imple-
mentere fremtidsrettede løsninger og tjenester for energieffektivisering.

– Nelfo er en viktig bransje i NHOs historie, og jeg vil påstå at de 
blir viktigere og viktigere. For oss i NHO representerer Nelfo og Ove 
Guttormsen nytenkning, og en sterk medlemsorientering som er veldig 
positiv, sier Skogen Lund.

– Det er medlemsbedriftene i Nelfo som først og fremst skal stå for 
implementeringen av løsningene som tar oss til en energieffektiv fremtid. 
Mange vil også være de som faktisk utvikler disse løsningene, sier hun. 
Men teknologien trenger spillerom, og dette prøver NHO å skape gjen-
nom å påvirke politikerne. 

– Vi er nødt til å jobbe mye med politisk påvirkning. Politikerne er de 
som bestemmer, og vi vet at press fungerer. 

Hun peker på el-biler som et godt eksempel.
– Når man lager incentivordninger fra politisk hold så kan man endre 

markedsadferd, og ikke minst speede opp utviklingen som vi ikke har tid 
til å vente på – og det er den grønne utviklingen det gjelder nå. Vi har ikke 
tid til å vente på klimavennlige løsninger, vi må presse det frem, sier hun.

– Digitalisering er smart

Skogen Lund tror digitalisering er en viktig faktor i fremtidens energi-
effektive teknologi. 

– Jeg tror vi kan få til mye smartere energisystemer, og at løsningen 
ligger i digitalisering. Vi kan få smartere nett, smartere bygninger, biler 
og skip. Det ligger til rette for en voldsom innovasjon her, sier hun.

Og den kommer – det er bare et spørsmål om tid, mener Skogen Lund.
– I dag tenker jeg at det er helse- og transportsektoren som har størst 

potensiale og behov for teknologisk nyvinning, men også byggenæringen. 
Rett valg av byggemateriale og teknologi for energistyring i bygg er et 
viktig bidrag, sier hun.

Vaske-robot og barnevakt-app

Kristin Skogen Lund er mor til to tvillingpar på 13 og 16. Dersom hun 
kunne velge blant all teknologi i verden, noe som kunne gjøre hennes liv 
litt lettere, er det ikke tvil: 

– Jeg hadde ikke hatt noe imot en robot som ryddet og vasket klær, 
slik at jeg slapp å bruke tid på dette. Jeg kunne også tenke meg en app 
som hadde oversikt over hva ungene mine drev med til enhver tid, sier 
Skogen Lund. 

NHO om energieffektivisering

Bærekraft gir konkurransekraft, heter det i NHOs 
politikkdokument for energi, klima og nærings-
utvikling «Norske energiressurser i det grønne 
kappløpet» fra 2014.

Arnstad-utvalget, som var nedsatt av kommunal-
ministeren for å komme med forslag til en hand-
lingsplan for energieffektivisering av bygg, anslo 
i 2010 at man kunne spare 10 TWh i bygg innen 
2020 om regjeringen satte inn virkemidler. 10 TWh 
er mer enn energibruken til hele Oslos befolkning. 
Av de 10 TWh må minst 8 TWh spares i eksisterende 
bygg, og her ble økonomiske insentiver etterlyst for 
å utløse potensialet. 

NHO går inn for at Norge setter et mål om å spare 
8 TWh gjennom energieffektivisering av eksis-
terende bygg de neste 10 årene. NHO støtter også 
innføring av skattefradrag for enøk-tiltak i boliger 
og å fase ut bruk av fossil energi i bygg. Nordmenn 
bruker hvert år nesten 70 milliarder kroner til ved-
likehold og oppgradering av sine boliger. En skatte-
fradragsordning for ENØK-tiltak vil vri en større 
andel av investeringene mot å gjøre norske hjem 
mer energismarte, mener NHO.

«Det er medlemsbedriftene i 
Nelfo som først og fremst skal 
stå for implementeringen av 
løsningene som tar oss til en 
energieffektiv fremtid. Mange 
vil også være de som faktisk 
utvikler disse løsningene,  
sier hun. »

Kristin Skogen Lund, NHO-leder
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mener Norge bør lede an når det 
gjelder energieffektivisering*

Mer enn halvparten av oss er villige til 
å gjøre en investering dersom det gjør 
boligen mer energieffektiv, men få har 
konkrete planer for de neste tre årene

7 av 10
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«Min drømmefremtid er en utslippsfri tilværelse 

samtidig som vi har en god økonomisk utvikling. 

I denne fremtiden har vi et næringsliv som blir 

verdsatt – vi erkjenner at næringslivet faktisk 

sitter på mange av de gode løsningene vi er 

avhengige av. På tross av ny teknologisk utvik-

ling har vi klart å skape nye arbeidsplasser, og 

vi har klart å løfte kompetansen til mange flere 

enn vi gjorde før. Færre mennesker faller utenfor 

arbeidslivet.»

Kristin Skogen Lund, leder i NHO

* Undersøkelse utført av Norstat på oppdrag fra Nelfo, desember 2015

25



03 _

VELFERDSTEKNOLOGI OG 

SMARTERE HJEM



VELFERDSTEKNOLOGI OG 

SMARTERE HJEM
Velferdsteknologi gir mennesker med 
nedsatt funksjonsevne mulighet til et 
verdig liv i egen bolig. Smartere hjem øker 
komforten og reduserer energibruken. 
Våre hjem står foran en digital revolusjon.
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Den splitter nye direktøren for det 
splitter nye Direktoratet for e-helse 
ønsker å få systemene i helse-
sektoren til å snakke sammen. 
Med 17 000 aktører er det et stort 
behov for konsolidering.

– Det er et behov for at aktørene i helse- 
Norge går i samme retning, og at informa-
sjonsflyten mellom dem er god. I tillegg 
må pasienter og pårørende få bedre over-
sikt over tjenestene som er tilgjengelige for 
dem, sier den nye direktøren for e-helse,  
Christine Bergland.

Direktoratet for E-helse ble etablert 
i januar 2016. Hensikten er å samkjøre 
IT-biten mellom de 17 000 aktørene i 
helsesektoren. 

En av de viktigste rollene for direktora-
tet blir nasjonal styring. Kommunene har 
nemlig skjønt at de «tunge» IKT-systemene 
ikke bør handles inn til hver enkelt 
kommune.

– Uten en solid infrastruktur på plass vil 
nemlig ikke den «lette» teknologien, som 
velferdsteknologiske apparater er et godt 
eksempel på, få full effekt, sier Bergland.

Enklere liv og  
smarte oppfinnelser

I tillegg vil direktoratet ha en myndighets-
rolle som innebærer å fastsette standarder, 
samt anskaffe og forvalte nasjonale løs-
ninger for eksempelvis e-resept og kjerne-
journal. Målet er at løsningene skal gjøre 
hverdagen enklere, både for innbyggere og 
helsepersonell. 

– Snart går vi i gang med et forprosjekt 
for kommunehelsetjenesten, som skal ha 
ett felles system. Dette betyr ikke at det bare 
skal være én leverandør, men at systemene 
skal snakke sammen. De skal inngå i én 
felles løsning, sier e-helsedirektøren.

– Hvordan skal direktoratet  
styrke leverandører og utviklere?

– Vi skal bygge opp en nasjonal infra-
struktur som øker effekten av smarte opp-
finnelser i helsesektoren. Og vi skal være 
tydelige på hva vi trenger og hvilke behov 
det er i sektoren. Dersom vi samler oss om 
noen krav, skaper det større forutsigbarhet 
for leverandørene, sier Bergland.

Nasjonal skalering

E-helsedirektøren har stor tro på velferds-
teknologi og mener vi burde bestemme 
oss for noen satsningsområder. Da kan 
løsningene prøves ut i enkelte kommuner.

– Det er viktig med nasjonal innsats og 
styring på området, slik at leverandørene 
får mulighet til å prøve ut løsninger som 
kan skaleres nasjonalt, og at kommunene 
får mest mulig ut av tjenestene. Da er infra-
strukturen essensiell, sier hun.

Hun er ikke redd for at den kalde tek-

Inviterer til 
samtale

nologien fører til færre varme hender i 
helsevesenet:

– Erfaringen viser at pasienter får mer 
kontakt med helsetjenestene gjennom 
teknologien. Kontakten blir mer struk-
turert og av høyere kvalitet. I tillegg øker 
kapasiteten for tjenestene, noe som skaper 
trygghet. Det er noe varmt ved at du har 
legen din lett tilgjengelig via nettet.

Trygg og forutsigbar

– Når du selv blir eldre, hva drømmer du om at 
teknologien kan gjøre for deg?

– Jeg regner med at jeg har lyst til å bo 
hjemme. Og jeg regner med at jeg har  
større innflytelse på hvordan tjenestene 
blir levert. I dag er det vanskelig å varsle 
pårørende og pasienter hvis hjemmetje-
nesten blir forsinket, eller for sykepleie-
ren å gi beskjeder til pårørende, avslutter  
Bergland.

Direktoratet jobber nå med prosjekter  
i Oslo og Bergen som skal se på slike 
løsninger.

– De skal gi syke og pårørende større 
forutsigbarhet og mer innsikt i hvordan 
tjenestene blir levert. En tryggere og mer 
forutsigbar tjeneste over hele landet er det 
jeg håper å se i fremtiden.

Foto:
Direktoratet for e-helse
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Bodø kommune har gjort det mange 
andre kommuner ikke har turt: De har 
innført velferdsteknologi i stor skala i 
hjemmetjenesten.

Det er ikke et lite arbeid for en kommune med over  
50 000 innbyggere. Rundt 1500 hjemmebesøk gjen-
nomføres nå hver dag med hjelp av denne teknologien.

– Hver hjemmesykepleier har i dag en smart telefon 
med en app hvor all nødvendig informasjon om  
brukerne ligger inne. Hvilken fastlege han eller hun 
har, sykdomshistorikk og status, loggføring av avvik og 
tidligere besøk, sier Terje Jørgensen som er fagleder ved 
IKT-kontoret i Bodø kommune.

Dersom pasienten er dårligere enn forventet kan 
hjemmesykepleieren prioritere å være der lengre.

– Da lyser sykepleieren ganske enkelt ut sitt neste 
oppdrag til noen andre. Slik forskyves ikke tiden, effek-
tiviteten økes og omsorgen forbedres, sier fagsjefen.

Investerer i e-låser

Sykepleiervakten som rykker ut på trygghetsalarmer 
har også merket endring. Når en slik alarm gikk av før, 
måtte vakten kjøre inn til den bestemte pasientens  
sonestasjon og hente nøkler og informasjon. Nå får 
de brukeren opp på telefonen automatisk og kan dra  
direkte.

Og dersom pasienten har en e-lås kan sykepleierne 
komme seg enkelt inn i leiligheten også.

– Bodø har begynt å investere i slike e-låser nå. 
Nøkkelen er tilknyttet pasientoppdraget og ligger 
automatisk inne på smarttelefonen. Vi bruker mye tid 
og penger på å lage nøkler og hente dem hver gang, så 
elektroniske låser vil på sikt være mer kostnadseffek-
tive, sier Jørgensen.

Pleier mobilt i nord

Måler effekt

Resultatene er klare: Effektiviteten har hatt en klar økning. Før måtte  
hjemmesykepleien bruke opp mot en time om morgenen med å  
notere ned medisinering og informasjon på hver pasient, i tillegg til 
å loggføre gjennom dagen. Nå ligger alt dette på telefonen deres.

– Vi regner med at dette «sparer» hver sykepleier for rundt 1,5 
time hver arbeidsdag. Den ledige kapasiteten kan benyttes på direkte 
pasient arbeid, sier Jørgensen.

Nordlandsforskning AS driver følgeforskning på det Bodø 
kommune har gjort så langt, støttet av fylkesmannen med 750 000 kr  
i skjønnsmidler.

– Slik ser vi hva som er gjort bra og dårlig, og hva som kan tas 
videre til andre kommuner i Nordland, avslutter fagsjefen.

Foto:
Trond Kristiansen

29



Energieffektivitet og strenge krav til 
miljøstandard skal gjøre Ullernturnet 
bo- og behandlingshjem best i klassen.

Bygger Norges 
mest miljøvennlige 
sykehjem

Å bygge bro mellom fagfelt er det unike som 
foregår på Ullerntunet. Elektro kobler el, venti-
lasjon og legger spredenett. Rør kobler det rør-
tekniske. Over hele linja er det automasjon som 
tar ansvar for alt som skal styres. Fagfeltet kalles 
integrerte tekniske bygginstallasjoner (ITB).

Gratech er en nøkkelspiller til ITB-rollen ved 
Ullerntunet, som innbefatter at det lille selskapet 
er leverandør av automasjon og sentral drifts-
overvåking. Entreprenøren er Reinertsen, som nå 
er en del av Veidekke.

– I denne typen prosjekter er det ikke størrelsen 
på selskapet som teller, men at man er innovativ, 
har kompetansen, er «lettbente» og sprenger 
grensene for hva man kan få til innen byggauto-
masjon, sier Inger-Lise Grabner i Gratech.

Gratechs systemer og tekniske løsninger gjør 
det mulig å styre bygget fra én plattform. Det er 
her sammenknyttingen av fagene skjer.

– Her styrer vi alt fra varme- og kjøleanlegg, til 
ventilasjon og snøsmelteanlegg, til lys og persi-
enner, for å nevne noe. Alt i bygget kommuni-
serer, sier Grabner.

Ullerntunet er nå under bygging og vil stå klart 
sommeren 2016. Det nye sykehjemmet får to nye 
fløyer rundt et restaurert hovedhus, med 144 syke-
hjemsplasser fordelt på 17 000 kvadratmeter. 
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«For å gjøre mitt hjem smartere, har det blitt tatt bort oljefyrt 

ovn og det har blitt tatt bort åpen peis. I stedet er det satt inn 

ny, rentbrennende og mer effektiv peisovn.» 

Oddvin Furnes, regionssjef Nelfo Møre og Romsdal

av nordmenn i alle aldre mener 
velferdsteknologien er viktig for 
å møte eldrebølgen.

Nordmenn er villige til å investere 
i teknologi for å kunne bo lengre 
hjemme – og mener at også det 
offentlige må bruke penger på dette.

69%

N E L F O  R U N D T
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LYS
Med smarthus har du kontroll over belysningen 
inne og ute med fjernkontroller eller ved app på 
mobil og nettbrett. Lysene kan settes på tids-
styring eller være styrt av bevegelsessensor. 
Belysning kan reguleres automatisk etter tiden 
på døgnet, og når man forlater huset kan man 
slå av alt lys med en bryter. Med en bryter på 
soverommet kan hele huset settes i nattmodus.

YTTERDØR
Lås opp ytterdøra fra sofaen eller åpne garasje-
porten fra bilen. Slipp inn elektrikeren fra kontoret 
gjennom en elektronisk lås. Slik kan også hjemme-
hjelpen komme enkelt hjem til deg – han eller hun 
kan identifisere seg med smarttelefonen sin eller 
fingeravtrykk. Døralarm og e-lås kan gjøre eldre 
trygge i sin egen bolig.

FJERNSTYRING
På et panel i huset kan alle se og styre sin del av huset. 
Velg et panel som er enkelt å betjene, for store og små. 
La barna styre teknologien på sine egne rom, eller la 
hybelboeren få tilgang til kjelleretasjen. 

VARME
Innetemperaturen i huset kan stilles inn og  
reguleres automatisk etter tiden på døgnet.  
Du kan stille inn varmepumpa slik at den styres 
etter temperaturen ute. Gulvtemperaturen kan 
kontrolleres slik at den aldri går over tempera-
turen man ønsker på parkettgulvet, eller under 
et visst nivå på badegulvet. Del inn huset i  
klimasoner: varmt i stue og kjøkken, kaldt på 
vaskerom og soverom. 

 S M A R T E  
H U S
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APPARATER
Elektriske apparater og varme kan føre til brann. I smarthus 
kan kaffemaskinen og strykejernet slå seg av automatisk 
og automatiske ventiler stenger vannet hvis den oppdager 
lekkasje. Komfyren kan kobles til en tidsbryter, og en kom-
fyrvakt sikrer utkobling dersom temperaturen blir for høy. 
Alt dette kan også vaktselskap, hjemmehjelpstjeneste og 
pårørende monitorere.

APP 
Overvåk strømforbruk og CO2-utslipp for huset ditt 
i sanntid. Sett på bortefunksjon for å sikre at alle 
elektriske apparater er slått av. Håndter alarm om 
brann eller vannlekkasje sporenstreks. 

ALARMFUNKSJONER 
Få melding på mobilen hvis bevegelsessensoren slår ut 
når ingen er hjemme, eller hvis temperaturen i kjelleren 
blir for lav. Med fjernstyrt kamera trenger du ikke lure på 
hvem som ringer på, eller hvor mye snø det er på hytte-
taket. Med digitalt tilsyn på soverommet kan pleietren-
gende føle seg trygge og får sove om natten uten å bli 
vekket av helsepersonell. Alarmer kan sendes direkte til 
den som skal hjelpe. 

VINDU 
Markiser kan styres etter vær- og vind-
forhold, og persienner kan åpnes til en 
fast tid hver morgen eller styres av solen. 
Få melding på mobilen hvis vinduer eller  
dører åpner seg når du er borte, eller send 
en alarm direkte til alarmselskap eller 
hjemmehjelptjeneste. Du kan skru av var-
men automatisk når det luftes, og stille 
inn frostsikring hvis du skulle glemme det.

SENSORER
Det smarte huset kan forhindre ulykker og varsle om 
unormale hendelser. En bevegelsesdetektorer kan skru på 
lyset automatisk om natten, og en sengesensor vil varsle 
pårørende og helsepersonell dersom en pleietrengende 
ikke kommer tilbake fra toalettbesøk, eller er borte fra 
sengen om natten. En sensor på døren gir beskjed dersom 
en person med demens går ut om natten.
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FRA VINTERLAND  
OG UT I VERDEN
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Landskapet er snødekt så langt øyet kan se. Nysnøen ligger 
i så tykke lag at tretoppene på granskogen knekker. Setter vi en  
passer på kartet vil den vise at vi er vi to og en halv time unna 
Oslo, det er to timer til Gardermoen, 55 minutter til Hamar, 40  
minutter til Gjøvik og 30 minutter til Lillehammer. Vi er innerst 
i Innlandet og stemningen er nesten for klisjéfylt til å være sann. 
OL skulle vært i morgen.

Torpa ligger i Nordre Land kommune, et kvarters kjøretur fra 
administrasjonssenteret Dokka. Totalt bor det nærmere 7 000 
mennesker i kommunen, og noe over 2 000 på Torpa. Spennende 
arbeidsplasser burde være et ikke-tema. Dette er et sted hvor du 
takker deg til en rolig, grå rutinejobb, gjerne i kommunen.

Det var likevel her oslogutten Thomas Wærner bestemte seg 
for å etablere firma i 2003, på siden av karrieren som hundekjører 
og oppdretter. Kompisen Kenneth Berge ble også med på ideen. 
Forretningsutvikleren Wærner og fagmannen Berge – eller en slags 
norsk versjon av Steve Jobs og Steve Wozniak. Hvis vi skal være 
svulstige.

– Det spiller ingen rolle hvor du etablerer bedriften din så lenge 
du har en bedriftsfiberlinje. Med den på plass kan du gjøre hva som 
helst, sier Wærner.

Torpa EL-installasjon skulle være et nisjefirma, hadde gründerne 
tenkt. Det var ikke akkurat kjelleren i California hvor Apple ble 
startet av Jobs og Wozniak i sin tid, men en slags norsk ekvivalent. 
Wærner og Berge ble raskt sugd inn i den vanlige elektrobransjen 
da gode venner og kontakter ba om elektrikerhjelper. Partnerne 
drev slik i noen år, men i 2010 gikk de lei. De ville spisse driften.

– Da begynte vi med energieffektivisering, styring og styrings-
systemer, automasjon og smarthus. Et tungt marked å operere i, 
med veldig mye jobb for å få salg. Men så kom vi borti velferds-
teknologi og ble inspirerte, sier Wærner, som i dag er faglig leder 
i bedriften.

– Med familie i helsevesenet og med vår erfaring fra elektro-
bransjen, følte vi at velferdsteknologi var noe vi kunne klare. Det 
er fremtiden i vår bransje, sier Berge, i dag avdelingsleder i Oslo.

De startet opp selskapet EveryCare AS, med mål om å lage den 
beste plattformen for velferdsteknologi i Norge. Med et internasjo-
nalt navn som levner håpet om noe mer. 

EveryCare på Torpa i Oppland vil levere 
en plattform for velferdsteknologi som er 
like enkel som Apples produkter. Målet 
er å bli klassens flinkeste i Norge. Så står 
verden for tur.
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MULIGHETER: Fagleder Thomas Wærner i EveryCare viser hvordan velferdsteknologi fungerer 
i praksis. Hovedkontoret på Torpa har en kopi av kontrollrommet som er installert på Landmo 

omsorgs- og rehabiliteringssenter. – Å få se og håndtere elektronikken selv istedenfor at jeg foreleser 
fra en Powerpoint er langt mer effektivt.
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Velferdsteknologi er et «buzzword» om dagen. I alle fall i 
helsesektoren.

Regjeringens stortingsmelding «Morgendagens omsorg» førte 
til at det nasjonale velferdsteknologiprogrammet ble opprettet. 
Først i Helsedirektoratet, nå overført til det nye Direktoratet for 
e-helse. Velferdsteknologi er et sentralt felt i direktoratet og helse- 
og omsorgsminister Bent Høie tar mer enn gjerne ordet i sin munn.

– Velferdsteknologi er viktig for regjeringen. Ny teknologi kan 
bidra til bedre helse- og omsorgstjenester og gi flere mulighet til å 
mestre egen hverdag. Vårt mål er at velferdsteknologi skal være en 
integrert del av tilbudet i helse- og omsorgstjenesten innen 2020, 
sier Høie.

Helseministeren ønsker samarbeid om utviklingen av velferds-
teknologi, eller omsorgsteknologi som det også kan kalles. Her må 
bedriftene kjenne sin besøkelsestid.

– Jeg er opptatt av at kommunene i samarbeid med brukere, 
fagmiljøer og næringsliv utvikler velferdsteknologi. Helsesektoren 
er et marked som vokser og byr på mange muligheter for norske 
bedrifter, sier Høie.

Akkurat dette var ideen da 
det nylig oppstartede EveryCare 
inngikk samarbeid med Landmo 
omsorgs- og rehabiliteringssenter 
på Dokka i 2014.

Fra Lillehammer stasjon tar det 
30 minutter å kjøre til Torpa. Et 
lokalt NRK-team har stoppet bilen, og fotografen sitter midt i veien 
med kamera og stativ for å ta landskapsbilder til dagens sending. 
Her i strøket driver folk med hundekjøring og jakt, og ordføreren 
er skytterkonge.

Rundt en sving åpenbarer det seg et moderne kontorbygg, alene 
ute i dette store intet. Det er her EveryCare har hovedkontoret 
sitt. Et stort og åpent resepsjonsområde er det første som møter 
oss. Steinflisene på gulvet føles ferske. En dunst av nye elektriske  
produkter trenger inn i neseborene.

– Du skal få litt «wow-følelse» når du kommer inn her. 
Midtpunktet i rommet er en skjerm hvor vi kan vise hvordan 
kontroll rommet på Landmo fungerer. Her inviterer vi interessen-
ter til workshops og foredrag om hva vi holder på med, sier fagleder 
Wærner.

For å lette på det administrative arbeidet, hentet Wærner inn 
Lene Økern som kontorsjef i 2010. Hun er nå daglig leder for  
selskapet med 15 ansatte.

– Egentlig er jeg fra Nordstrand, men så ble jeg sammen med 
en fra Dokka. Jeg er utdannet innen helse og har selv jobbet ved 
Landmo. Da passet det perfekt at vi begynte satsingen på velferds-
teknologi, sier Økern med innlandsschwung.

Alle ansatte er lokale, enten fra Torpa eller Dokka, de fleste med 
bachelor eller master fra den ferske NTNU-campusen på Gjøvik. 

Det er kjekt å ha et av Norges fremste IT-miljøer i nærheten. På 
nyåret ansatte selskapet to nye IT-konsulenter derifra. 

– Likevel er vanlige elektrotjenester bærebjelken for oss fortsatt, 
med montering i hytter og sportshotell. Slik finansierer vi sats-
ingen på velferdsteknologi, sier Økern.

Da EveryCare skulle skape et unikt produkt innen vel-
ferdsteknologi, bestemte de seg for å gå sammen med lokale 
krefter. Hjemkommunen ble samarbeidspartner. Oppdraget 
var å erstatte pasientvarslingssystemet på Landmo omsorgs- og 
rehabiliteringssenter.

– På en demensavdeling fungerer drasnoren veldig dårlig, fordi 
pasientene ofte ikke forstår hva den er til. Derfor satte vi oss ned 
med kommunen for å se hva vi kunne gjøre for å hjelpe de som 
jobber og bor der, sier Wærner.

Med én nattevakt på jobb kan det bli kaos på en demens-
avdeling. Dersom en pasient har dratt i snora, så er denne ene 

nattevakten opptatt. Da kan det 
bli rabalder om gamle Hansen i 
naborommet våkner opp og ikke 
greier å orientere seg, eller vil vite 
hva klokka er.

Dersom ikke Hansen blir roet 
ned kan han ende opp med å vekke 
hele avdelingen.

I dag får den ene nattevakten 
på jobb varsling om at Hansen er 

oppe og går, og kan følge ham tilbake til sengen. En enkel sensor i 
sengen kan varsle om dette. Nå kommer snart også smykker med 
GPS som kan fortelle hvor Hansen befinner seg, dersom han tar 
seg en tur ut av sykehjemmet.

– Å avdekke fall er også noe vi har jobbet mye med. Før ble disse 
oppdaget under vaktrunder, der pasientene kunne ha ligget på 
gulvet i timevis. Nå går det en alarm hvis pasientene har vært for 
lenge på toalettet om natten, sier Wærner.

Slike løsninger vil bli viktig i fremtidens helse-Norge. Når det 
evinnelige snakket om eldrebølgen ikke bare er snakk lenger, 
men bølgen faktisk slår inn. Da må vi være forberedt. I tillegg til 
å forenkle hverdagen på institusjoner, er det behov for at folk bor 
hjemme lengre i fremtiden.

– Hensikten med velferdsteknologi er å skape trygghet og  
mestring slik at brukere kan bo hjemme lengst mulig, ved hjelp av 
ulike teknologiske løsninger. Velferdsteknologi skal gjøre brukere 
og pårørende trygge, sier Kristin Mehre, direktør i avdelingen  
for omsorgstjenester i Helsedirektoratet.

Mehre peker på Oslo som et godt eksempel, hvor fire bydeler 
har begynt å bruke elektronisk medisineringsstøtte. Dette foregår 
gjennom en automatisk pilledispenser, som gir lyd- og lyssignal 

«Velferdsteknologi er viktig for regjeringen. 
Ny teknologi kan bidra til bedre helse- og 
omsorgstjenester og gi flere mulighet til å 
mestre egen hverdag.»

Bent Høie, Helse- og omsorgsminister (H)
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når tabletter skal tas. En spesiell lås sikrer at man ikke får dobbel dose.
– I Oslo har dette redusert antall besøk fra hjemmetjenesten med 18 prosent, og 

tiden brukt hjemme hos brukerne er redusert med 22 prosent. Noen brukere blir mer 
aktive og går mer ut, og flere er glade for å slippe å innrette dagen etter når hjemme-
sykepleien skal komme, sier Mehre.

Den velferdsteknologiske duppeditten som avdelingsdirektør Mehre snakker 
om er bare en av mange løsninger som kan tilbys i dag. En mulig løsning for pille-
taking i fremtiden er å bruke videosamtale mellom pasient og lege eller sykepleier. 
Mulighetene er mange.

El- og IT-bransjen forakter å sette produkter ut på markedet som er halvferdige. For 
å finne ut hva som fungerer, er bransjen nødt til å teste løsninger. Prøve og feile, til de 
får et perfekt produkt.

Tilbake på Torpa viser fagleder Wærner oss et nyinnredet rom i EveryCares lokaler. 
En gursegrønn og slitt sofa. Fasttelefon med nummerhjul. Porselen fra en svunnen tid. 
Vi er hjemme hos en gammel bestemor. Eller, det skal forestille at vi er det.

– Det er viktig å ufarliggjøre teknologien. Derfor må testrommet være så virke-
lighetstro som mulig, sier Wærner mens 
han flytter på en sengesensor i den fiktive 
leiligheten.

På overvåkningsskjermen ute i resep-
sjonen kan vi se at rommet blir rødt når 
fagsjefen flytter på sensoren. Et kamera 
på veggen kan aktiveres slik at sykepleier 
ikke behøver å komme inn og forstyrre. 
Eller man kan styrte til dersom pasienten 
har falt.

Det EveryCare jobber mest med er å lage en god plattform, slik at duppeditter kan 
kobles opp mot deres system. Å bruke systemet skal være så enkelt at det ikke behøves 
opplæring. Det er programvaren bak som er avansert. På mange måter høres det ut 
som Apples operativsystem.

– Tanken vår minner litt om Apples: vi skal være et levende system hvor alle  
brukerne har den samme versjonen av programvaren til enhver tid. I helse-Norge i dag 
er ikke dette regelen, dessverre. Der kan brukere av samme system ha ulike versjoner 
av programvaren, slik at de ikke snakker sammen, sier Wærner.

Men i motsetning til Apple, er EveryCares system åpent – akkurat slik det nye 
Direktoratet for e-helse ønsker når de skal lage en hub for alle helsesystemer i Norge. 
Systemene må kunne snakke sammen.

Vi reiser tilbake til Lillehammer og toget inn til Oslo. Fotografen må be sjåfør Wærner 
om å bremse helt ned – han må ut for å knipse bilder. Landskapet vi har sust forbi er 
nesten altfor vakkert. Vi forstår NRK-fotografen som stoppet opp tidligere på dagen.

Midt ute i dette intet finnes innovasjon og gründerånd. Når lokalområdet har 
trykket EveryCares system til sitt bryst, skal resten av landet få tilbud om det samme.

– Om 5 år er målet vårt å ha 20 prosent av markedet. Men vi er avhengige av en 
langsiktig investor. Får vi det er det ingen begrensninger. Da er det bare å bytte ut 
teksten til engelsk og tysk, så kan vi selge det i utlandet også. Utfordringen er å vokse, 
sier Wærner.

Tilbake til sivilisasjonen er det lett å tenke på hvor inspirerende det må være å bo 
midt i naturen. Der kan ideene få fritt utløp. Og kanskje klarer man å lage det beste 
systemet for velferdsteknologi i Norge. Ja, for den saks skyld i hele verden.

«Tanken vår minner litt om Apples: vi skal 
være et levende system hvor alle brukerne 
har den samme versjonen av programvaren 
til enhver tid.»

Thomas Wærner, fagsjef i EveryCare
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SAMARBEID: Lene Økern er daglig leder for EveryCare. – At bedriftene som 
jobber med elektro og IT innenfor helsesektoren kjenner til hverandre og kan dra 

nytte av hverandres kompetanse vil være viktig for å utvikle sikre, stabile og 
brukervennlige løsninger.
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For mange er det grønne skiftet 
en visjon. For Nelfos medlemmer 
er det den nye hverdagen.

41



Norge har inngått internasjonale for-
pliktelser på dette området, politikerne 
har vedtatt svært ambisiøse nasjonale mål, 
og har i realiteten sendt ballen over til 
næringslivet for å realisere disse målene. 
Det er næringslivet, bedriftene, som sitter 
på den teknologiske kompetansen og løs-
ningene som skal drive denne utviklingen 
videre. 

Det er vi som i praksis skal realisere 
de politiske mål som er vedtatt på dette 
området. Og her vil også elektrobransjen, 
og Nelfo, spille en viktig rolle. 

EU ser til Norge

– I Norge har vi et betydelig overskudd 
av ren og fornybar energi, først og fremst 
elektrisitet. Vi er faktisk så heldige at vi  
allerede er der EU ønsker å være i 2050, sier 
Tore Strandskog, næringspolitisk direktør 
i Nelfo.

 — Energi- og klimakrisen 
krever nye løsninger, 
tanker og ideer

Begrepet «det grønne skiftet» er et uttrykk for 
at Norge er helt nødt til å ta steget over i en 
mer fornybar og bærekraftig økonomisk og 
næringsmessig utvikling. 

– Utfordringen nå er å anvende elektrisi-
teten må flest mulig samfunnsområder, og 
på den måten bidra til å fase ut bruken av 
fossile brensler. Er vi flinke nok, og ambi-
siøse nok, vil Norge kunne være Europas 
fremtidslaboratorium på dette området, 
sier Tore.

Dette betyr at vi vil kunne utvikle løs-
ninger i anvendelsen av fornybar energi 
som kan danne mønster for resten av 
Europa. Dette er en kjempemulighet for 
norsk næringsliv generelt, og ikke minst 
for elektrotekniske aktørene. Bruk av elek-
trisitet er jo selve forutsetningen for hva 
svært mange av Nelfos medlemsbedrifter 
driver med. 

Energi - og klimakrisen er en av vår tids 
største utfordringer. Men det er samtidig 
en utfordring som kun kan løses gjennom 
teknologisk nyvinning og innovasjon, i 
kombinasjon med politisk vilje til å fatte 
fremtidsrettede og teknologinøytrale 

beslutninger. Evne til verdiskapning og 
lønnsomhet må her gå hånd i hånd med 
våre alles ambisjoner om en mer bærekraf-
tig og fornybar fremtid. 

Sysselsettingspolitikk

I overgangen fra en oljedominert økonomi 
til en mer fornybar økonomi, vil vi miste 
arbeidsplasser i oljerelaterte næringer. 
Det skjer allerede nå. På kort sikt er dette  
kritisk for de det gjelder. Samtidig, på  
mellomlang og lang sikt, frigjør dette 
kompe tent arbeidskraft som kan settes 
inn i nye næringer – grønne næringer. 
Også det er i ferd med å skje nå. 

– Bedrifter som i dag primært er leveran-
dører til oljenæringen, vil også kunne 
utnytte sin høyteknologiske kompetanse 
i andre næringer – mer fornybare nær-
inger. Det grønne skiftet vil være en viktig 
driver i arbeidet med å skape en ny og mer 

Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo
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Hva har eldrebølgen med saken å gjøre?

Den demografiske utfordringen som er eldrebølgen, kan delvis løses 
gjennom bruk av samme type teknologi som den vi bruker i effek-
tiv energiforvaltning. Basisteknologien, som installeres i bygg, kan 
også brukes til å installere velferdsteknologiske løsninger som gjør 
at eldre kan bo lenger hjemme, samt på institusjoner, og brukes til 
å avlaste og delvis kompensere for den økende mangelen på "varme 
hender". I tillegg vil dette være svært samfunnsøkonomisk lønn-
somt, i kombinasjon med økt velferd og omsorg. De eldre ønsker å 
bo hjemme lengst mulig. Og institusjonsplasser er svært dyre (Godt 
over 800.000 kroner per plass per år – eksempel Oslo).  

Elektrobransjen har alltid vært sentral i utviklingen av det 
moderne Norge. Det begynte med temmingen av vannkraften, og 
bruk av elektrisitet, som ble tilgjengelig for industri og folk flest 
ved det forrige århundreskiftet. Dette bidro til å modernisere og 
utvikle vår industri, vi økte graden av funksjonalitet i de tusen hjem 
og næringsbygg, vi har bidratt til å utvikle oljenæringen gjennom 
avanserte tekniske installasjoner og løsninger, samme innen skips-
bygging, og nå tar vi med oss denne kompetansen inn i en ny æra. Vi 
skal fortsette å utvikle et enda mer moderne Norge, samtidig som vi 
skal bidra til et mer fornybart og mer bærekraftig Norge. 

bærekraftig sysselsetting. Tyskland er et 
godt eksempel på dette. Etter Energiwände 
regner tyskerne med at tyske bedrifter har 
et potensielt marked frem mot 2020 på 
over 80 milliarder € innenfor fornybar-
markedet. Og tyskerne er allerede inn i det 
norske markedet med sine løsninger. Her 
gjelder det å henge med, sier Tore. 

– Med utgangspunkt i elektrobransjen 
vil effektiv energiforvaltning og fornybar 
energiforsyning stå sentralt. I tillegg ser vi 
et betydelig potensiale innenfor transport-
sektoren – både til lands og til vanns. En 
viktig fellesnevner her er å erstatte bruk av 
fossile brensler med fornybar energi, samt 
effektivere bruken av den samme energien. 
Den mest miljøvennlig energien er faktisk 
den du ikke bruker. 

Snøen smelter på Briksdalsbreen. For å bremse klimautslippene som øker 
temperaturen på jorden må vi tenke klima når vi utvikler teknologi.

Foto:
Svein-Magne Tunli
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– Vi valde solcellepanel og eigenprodusert straum fordi vi yn-
skjer at nybygget skal påverke det ytre miljøet minst mogleg, og 
fordi vi ynskjer å vise at elektrofagfeltet har alternative og betre 
løysingar både teknisk og økonomisk i motsetnad til eksempel-
vis dei mykje brukte vassborne systema, sier konsernsjef i Hareid 
Group, Ronald Dyrhol. 

– Vi har også valt ein del andre løysningar for å redusere 
påverknaden på det ytre miljøet, som Jets vakuumtoalett- 
system med lågt vassforbruk og lite utslepp, LED og lågenergi-lys, 
energisystem, energitårn med produksjon av straum til lading av 
elbilar, med meir, fortel Dyrhol. 

Meiner fleire bør følgje etter

1. januar 2016 blei det innført nye energireglar for nybygg, som 
gir byggherren meir fleksibilitet i valet av fornybare løysingar, 
som til dømes bruk av elektrisitet til oppvarming. 

– Etter mitt syn vil det vere merkeleg om ikkje solenergi etter 
kvart vil bli vurdert, og i særs mange tilfelle valt i planlegginga av 
alle nye bygg framover. Energi frå solcelleanlegg er fornybar og 
svært miljøvenleg. CO2-faktoren er låg, til dømes berre om lag 3 %  
av ei varmepumpeløysing. 

Passive tiltak/krav i nye byggjereglar gjer at oppvarmings-
behovet i tillegg er lågt. Tidlegare blei mesteparten av energibru-
ken i gamle bygg nytta til oppvarming. No er ikkje oppvarminga 
den største utfordringa i tette bygg, energimerka med A eller B. 
Ergo, tradisjonelle løysingar som utelukkande berre kan nyttast 
til oppvarming, er lite lønsame og attraktive. 

Eigenprodusert straum frå solcellepanel kan mellom anna 
nyttast både til lys, varme og datasystem. Den energien ein ikkje 
nyttar sjølv, leverast til nettet slik at andre kan nytte den.  

Det solcelledrivne 
hovudkvarteret

Eit 1700 kvadratmeter stort solcelleanlegg 
prydar taket av eit splitter nytt heilelektrisk 
hovudkvarter på Sunnmøre. Hareid Groups 
eige hovudkontor blir det største solcelle-
panel-prosjektet hittil for konsernet. 
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Same som sentral-Europa 

– Sunnmøre er ikkje akkurat kjend for å ha altfor lange summarar med 
mykje sol og høge temperaturar. Vil solceller vere effektive i eit sunn-
mørsk klima?

– Ja, det er dei. Ein er bortimot på same nivå som sentral-Europa. 
Solcelleanlegg produserer om lag 11 kWh/m2 årleg på Sunnmøre, 
det vil seie at på eit tak med 1000 kvadratmeter med solcellepanel 
får ein ut omkring 110.000 kWh årleg. Det er ikkje dårleg, seier han. 

– Vår erfaring basert på dette prosjektet er at investering i sol-
celleanlegget kombinert med el-varme som varmekjelde, kjem 
meget godt ut økonomisk i konkurranse med tradisjonelle system, 
held Dyrhol fram. 

Dyrhol er overtydd om at dette er vegen å gå. Framtida er lys  
– sola skin på ho.

– Energikjelder som kol, olje, gass, bio-uran og også vasskraft 
påverkar natur og miljø negativt i større eller mindre grad. Vi ser 
meir og meir at det blir naudsynt å avgrense dette. Kortreist og for-
nybar energi frå sol, vind og vatn blir særs viktig for å nå dei klima-
måla som er sett, og som vi alle har eit ansvar for å bidra til å nå. 

Klar Energy

Hareid Group reindyrkar satsinga på solenergi i etableringa av 
selskapet Klar Energy saman med Gjerde Invest. Selskapet tilbyr 
tenestar, løysingar og produkt i fornybar energi, energieffektivi-
sering og betringsprosessar innan energibruk.

Konsernet er ein av få tilbydarar som utviklar eigne løysingar 
og konsept i tillegg til å hjelpe kundar med å skaffe og montere 
solcellepanel. Hovudforretningsområdet til Hareid Group er 
elektromarknaden for land, industri og skip, samt handel innan 
forbrukar elektronikk og kvitevarer.

«Det aller viktigste bidraget politikerne kan 

gjøre er å fremskaffe ordninger som motiverer 

til en grønn utvikling. Da er f.eks. fradragsord-

ninger og subsidier ved investeringer i miljøtil-

tak i bygg og bygninger en sentral vei.»

Frode Johansen, styreleder Nelfo Sørlandet

«Norge har alle naturgitte muligheter til å 

kunne bli en stor leverandør av ren fornybar 

energi til hele Europa. Dette kan gjøres ved å 

investere i effektivisering av allerede bestå-

ende vannkraftanlegg, samt å bygge nye små-

kraftverk. Dette betyr at vi etter at oljen tar 

slutt kan være storleverandør av ren energi til 

Europa, dette vil skape mange nye spennende 

arbeidsplasser som bidrar til at AS Norge fort-

satt vil være det beste landet i verden å bo i.»

Finn Nilsen, regionssjef Nelfo Romerike

N E L F O  R U N D T
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– Den største problemstillingen vi står 
overfor er global oppvarming på grunn av 
klimautslipp. For å kunne ha en god leve-
standard og samtidig redusere utslippene, er 
grønn teknologi viktig, sier adm. dir Per H. 
Christensen i Proxll. 

Ambisjonene er høye. Fargen er grønn. 
Proxll ønsker å være med og bidra til en bedre 
verden ved hjelp av grønn teknologi.

– Vi må gi byen tilbake til menneskene. 
Vi må sykle, gå og bruke kollektivtransport, 
bruke fornybare energikilder, øke automa-
tisering og skape produkter som bruker 
lite energi. Vårt bidrag er produkter som 
øker fokus på funksjoner og energiforbruk, 
produktets levetid, servicekostnad og miljø-
prestasjon, sier Christensen. 

Ladestasjoner for elbil

Trygge og raske ladeløsninger er en av flere 
viktige pådrivere til at flere skaffer seg elbil, 
og når flere bensin- og dieseldrevne biler  
byttes ut med el biler blir luften vi puster inn 
bedre.

Bedre verden med 
grønn teknologi
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Marius Holm er daglig leder i den uavhengige,  
ideelle miljøstiftelsen ZERO. Organisasjonen jobber 
for å begrense de menneskeskapte klimaendringene 
og for å møte verdens voksende energietterspørsel 
uten å skade miljøet. 

Sol og vind er viktigst

Holm mener de alternative løsningene som ikke  
bidrar til utslipp er modne for å rulles ut i stor skala.

– Sol- og vindenergi er viktigst, fordi teknologien 
er godt utviklet og ikke vil ha noe som helst problem 
med å dekke strømbehovet i verden. Vi trenger bare at 
verdens ledere ber om det, så vil etterspørselen komme, 
sier Holm.

Han mener det grønne skiftet er en tilstands-
beskrivelse. Det er noe som skjer og er i gang, som i 
sum gir positive endringer. Summen betyr enden på 
den fossile æraen.

Grønt skifte

– Når det gjelder arbeidsplasser, må et grønt skifte av-
stedkomme en økonomisk omstilling i Norge. Jobben 
for oss blir mer krevende, fordi vi mister en inntekt 
med det grønne skiftet. For andre land er fossil tekno-
logi en stor kostnad, sier ZERO-sjefen.

Holm innser at vi derfor har store næringsmessige 
utfordringer foran oss. Derfor bør vi satse på de grønne 
klyngene som konkurrerer internasjonalt, samtidig 
som vi bygger grønne markeder nasjonalt. 

Når nullutslipp er målet

ZERO-sjefen gleder seg over ferden 
mot en fossilfri verden. – Bedrifter 
som satser på grønn teknologi må være 
fremoverlent og fortelle hva som skal 
til, sier han.

– I Norge har vi verdens beste grønne markeder. 
Vi er kommet langt hva angår nullutslippstrafikk til 
sjøs, i form av ferger som går på batterier og hydro-
gen. Etter hvert vil dette også omfatte godstransport 
på sjøen, sier han og legger til:

– Ved å skape grønne markeder skaper vi først etter-
spørsel, som gir industriutvikling. Elektrifisering av 
skipstransporten skaper arbeidsplasser og redder 
klima samtidig.

Pisk og gulrot

Holm mener politikerne har to muligheter for å få til 
et grønt skifte: pisk eller gulrot. Med ferger bruker vi 
pisk når vi krever at de er elektriske og ikke slipper 
ut CO2 for å få kjøre. Andre bransjer er vanskeligere 
å stille slike krav til, slik som innenfor veitransport.

– Når leverandører og industri skal bygges opp 
er en blanding av pisk og gulrot nødvendig, slik at 
markeder og etterspørsel bygges opp. Norsk elbil-
politikk må ikke måles på utslippskuttene som 
gjøres i Norge, heller at de konkurrer ut bensin- og 
dieselbiler globalt, sier han.

Der politikerne må skape insentiver slik at et 
marked oppstår, håper Holm at bransjen griper løs-
ningene og ikke er bremsekloss.

– Ingen er så høylytte som de som forsvarer det 
bestående, mens bedriftene som ser fremover ofte 
blir tonet ned. Bedrifter som satser på grønn tekno-
logi må være fremoverlent, og fortelle samfunnet 
og politikerne på en tydelig måte hva som skal til, 
avslutter han.
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Tilnavnet har bygget fått for den smaragdgrønne fasaden. 
Bygget er det første i sitt slag i Norge, konstaterer adm.dir. Trond 

Åsheim i Union Eiendom, til fagbladet Teknologica. Allerede før 
det er ferdigstilt, vekker det oppsikt. De ønsket å være innovative, 
og således matche Energiselskapet Buskerud som skal inn som 
leietaker.  Det ligger en lang og komplisert prosess bak den unike 
fasaden, forteller han.

– Det ble mer utfordrende enn vi hadde regnet med. Siden 
bygget er det første i sitt slag, fantes det ikke noe sted vi kunne gå 
for å få standard rådgivning, og det fantes ingen standardprodukter 
som passet inn i konseptet. Vi gikk noen runder blant europeiske 
selskaper før den belgiske solcelleutvikleren Issol kom opp med 
et produkt som passet inn i konseptet, og som også holdt et over-
kommelig prisnivå. Vi var faktisk klare for å avskrive dette selska-
pet som leverandør i det de kom opp med løsningen.

Høye ambisjoner

Enova støtter den teknologiske nyvinningen med 1,5 millioner 
kroner, og dialogen med Enova har gjort at eigendomsselskapet 
Union Eiendomsutvikling flere ganger underveis har økt energi-
ambisjonene for smaragden. Det var ikke gitt å få Enova-støtte  
i begynnelsen, da prosjektet ikke passet inn i noen standard  
søknadsmal. 

– Uten støtte fra Enova kunne vi ikke realisert dette prosjektet. 
Generelt kan vi slå fast at det er utfordrende å drive innovasjon i 
byggeprosjekter. Ikke minst var det en viktig utfordring å finne en 
solcelleprodusent som kunne levere noe vi hadde tro på.

Spennende installasjonsjobb

Det 1242 kvadratmeter store anlegget får en forventet årlig energi-
produksjon på 50 000 kWh, mot 56 000 kWh for det 420 kvadrat-

Solsmaragden:  
Den første i sitt slag

Drammen får sin egen solsmaragd når den 7 
etasjer høye kontorbygningen fullsatt med 
grønne solceller står ferdig. Solceller er bare 
en av flere energi- og klimavennlige løsninger 
som er valgt.

meter store standardanlegget på taket. Solsmaragden er det første 
bygget i Norge med en aktiv glassfasade, hvor solcellene ligger 
mellom to lag med glass. 

Drammensbedriften Powertech har innstallert solscellene, 
og solcelleleverandøren Fusen har vært rådgiver, leverandør og 
innkjøper. 

– Det har vært spennende og moro for oss å få gjøre disse 
solcelleinstallasjonene, sier prosjektleder Rune Gulbrandsen i 
Powertech. 

– Det er første gang vi installerer så store anlegg, og jobben 
med fasaden var ekstra spennende. Før dette hadde vi bare  
installert  mindre anlegg med standard solcellepaneler, sier han  
til Teknologica. 

– Distribusjon av strømmen videre har vi gjort i tett samarbeid 
med EB. Når man jobber på et solcelleanlegg, jobber man på et 
strømsatt anlegg. Så snart det kommer sol på solcellene, begynner 
de å produsere strøm. Det gjør et slik samarbeid ekstra viktig. I 
dette prosjektet har man for øvrig prøvd ut å produsere egen bygge-
strøm. Solcelleanlegget på taket leverer all byggestrøm via 13 store 
omformere. Det har også fungert godt, sier han, og legger til:

– Det har vært en litt spesiell følelse å jobbe på et bygg som 
kommer til å produsere over 100 000 kWh strøm årlig, og som 
allerede produserer strøm mens du jobber på det. Det reiser viktige 
sikkerhetsspørsmål, så det er svært viktig at man har seriøse part-
nere å samarbeide med i slike prosjekter.

Foto:
Laila Sandvold Macdonald
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Det grønne skiftet ble i 2015 kåret til årets nyord av 
Språkrådet. Et nytt, fast uttrykk i det norske språk som 
har preget nyhetsbildet gjennom hele 2015. Men hva 
betyr det egentlig? Hva skifter vi fra, og til? Og hvorfor 
grønt? 

Vi strør om oss med disse tre ordene som klinger så 
flott sammen. Det er ikke mange som vet helt hva det 
betyr, bortsett fra tapte oljeinntekter, men til dette har 
vi et annet nyord, «oljesmell».  For tapte inntekter er noe 
dritt, mens det grønne skiftet noe fint. Og da henger det 
liksom ikke helt sammen. Finnes det noe mer konkret?   

Dersom det bare er tapte oljeinntekter vi skifter til, 
burde det vel blitt kalt det blå skiftet. Ja, som i blå mandag. 
Men det er kanskje blått vi skifter fra? Blå partier setter 
jo pengene først. Det er i hvert fall noen som mener det. 
Eller skifter vi fra gult kanskje? Man kan hevde at solen 
har skint på oss lenge. Nei, fra svart må det være. Oljen 
er svart og forurensing er svart. Eller kanskje grått. Men 
hvit røyk kan også være farlig? Hm, det er neimen ikke 
lett å vite hvilken farge man skifter fra. 

Likevel, det viktigste er jo hva vi skifter til. Vi skal til 
fremtiden, og den er grønn. Men hvorfor? Det er naturens 
og miljøets farge. Skal vi da tilbake til naturalhushold-
ningen med hver mann med sin ku på en grønn slette? 
Skal vi kvitte oss med industrier og teknologier som ikke 
er grønne og gå tilbake til røttene, bokstavelig talt, eller 
skal vi forbedre og forgrønne den teknologien vi har, 
gjøre den mer miljøvennlig, energieffektiv? Vi mener 
det siste.   

Men så var det dette med å skifte. Når du skifter klær, 
så tar du av deg noe og på deg noe annet i et relativt høyt 
tempo. Du tar ikke gradvis av deg klærne i løpet av 20 
år, og så sklir det nye antrekket på deg igjen over nye 
20 år. Hadde man sagt «Den grønne transformasjonen» 
hadde dette kunne gått, men transformasjonen er jo et 
håpløst ord for den som vil vinne det offentlige ordskiftet 
(pling). Dreining? Evolusjon? Tilpasning? Gjesp, tenker 
du sikkert, og vi er enige. Vel er et skifte i den forstand 
ganske misvisende, men det fungerer liksom likevel. Vi 
ønsker jo at dette skal gå fort. Vi vil inn i en grønn fremtid 
så raskt vi kan. Da må vi bare kle av oss noe gammelt ræl, 
og tre på oss noe nytt.

Nei, dette ble forvirrende. Vi stikker og skifter. Vet 
ikke når vi er tilbake. Det er nok mange som bruker litt 
tid på å finne ut hvilken farge man skal ha på seg. Hvis 
noen gidder å skape noen nye arbeidsplasser mens skiftet 
pågår, hadde det vært kjempefint. No pressure.

Vi stikker og skifter.
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05 _
SAMFUNNSSIKKERHET 

OG TEKNOLOGI



Hva er nødvendig for å bygge et robust 
samfunn? Hvilke valg må vi ta, og 
hvordan endrer teknologien måten vi 
tenker samfunnssikkerhet på?
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Sover godt som 
sikkerhetssjef

– Jeg er opptatt av at folk ikke skal gå rundt og være 
engstelige, sier Cecilie Daae, direktør for Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
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Hun er utdannet lege, har vært assi-
sterende direktør i Helsedirektoratet og 
ledet Norges ebola-innsats i Sierra Leone. 
Nå er hun sjef for brann- og elsikkerhet, 
industri- og næringssikkerhet, produkt- og 
forbrukersikkerhet og Sivilforsvaret. I fire 
måneder har hun ledet DSB – og hittil står 
det godt til med nattesøvnen.

– Jeg kan ligge våken og tenke over 
hvordan jeg skal være en god nok sjef for 
Direktoratet, men mister ikke nattesøvnen 
på grunn av klimautfordringer, terrortrus-
ler eller andre hendelser som kan møte oss. 
Verden har alltid vært i forandring og selv 
om ting forandrer seg raskere nå – så går 
den rundt, sier Daae. 

Kommunikasjon er nøkkelen

Særlig på teknologifronten forandrer ver-
den seg raskere enn noen gang. Slik Daae 
ser det, er teknologi og kommunikasjon 
nøkkelen til god samfunnssikkerhet og 
beredskap.

– Det er svært viktig at vi har fått det 
nye nødnettet på plass. Nettet fører oss fra 
samband til samarbeid og skaper virtuelle  
samarbeidsstrukturer vi ikke har hatt 
før, både for nødetatene, frivillige og 
Sivilforsvaret. Det er en samfunnsbragd 
utført av nødetatene og Direktoratet for 
Nødkommunikasjon, påpeker Daae. 

– Noen har tidligere spurt meg hva som 
ville ha vært verst; bortfall av strøm, telefon 
eller internett. Det første som slo meg var 
strøm. Telefon ville også vært vanskelig, 

men å være uten internett kunne nesten 
vært litt deilig – men kun et par dager – for 
i våre dager får man jo ikke gjort noe uten 
internett.

Samfunnssikkerhet handler om 
hvordan et samfunn klarer å opprettholde 
de viktigste samfunnsfunksjonene, i tillegg 
til å ivareta borgernes liv, helse og grunn-
leggende behov under ulike former for 
påvirkninger. Beredskap er å ha gode planer 
for å håndtere kriser når disse inntreffer.

– Blir vi sårbare av å være så avhengige av 
teknologi? 

– Ja, det gjør oss sårbare. Hvordan skal det 
moderne samfunnet ruste seg mot uforut-
sette hendelser? Jeg håper at vi er mindre 
teknologiavhengige enn vi tror. Først og 
fremst er det menneskene som utgjør den 
viktigste ressursen i samfunnet vårt - og 
det er utrolig hva man klarer når man først 
må, sier Daae.

Endring stimulerer  
til nytenking

Daae trekker fram Lysneutvalget og Nasjo-
nal sikkerhetsmyndighets mange forslag 
til tiltak, på spørsmål om hvilke teknolo-
giske innovasjoner vi vil trenge for å føle 
oss tryggere i fremtiden.

– En god del av arbeidet deres er å 
lage systemer som kan overta når hoved-
systemene går ned for telling. Når det 
kommer til nødstrøm har både vassdrag 
-og energidirektoratet og vi en viktig rolle. 
Vi trenger å vite hvordan ulike systemer 
innenfor helse og andre sektorer tåler 
forskjellige hendelser og påkjenninger. 

Innenfor teknologi jobber vi med å utforme 
apper og andre informasjonsplattformer. I 
samarbeid med Nelfo har vi blant annet 
utviklet en strømulykke-app, sier Daae.

Daae påpeker at det lenge har vært frede-
lig og godt å være i Norge, noe som gjerne 
ikke stimulerer til nytenkning. Dagens 
situasjon med mange og raske endringer, 
tvinger frem teknologiske innovasjo-
ner, noe som gjør henne optimistisk for 
fremtiden.

– I dag må vi forholde oss til endringer i 
det politiske sikkerhetsbildet, den økono-
miske situasjonen og klimautfordringen, 
sier Daae, og legger til at dette er en mulig-
het, ikke et problem. 

– Det som skjer i Norge i dag gjør meg 
svært fremtidsoptimistisk. Det viser at 
dersom man legger press på systemer og 
oppmuntrer til innovasjon og nye ideer, 
finner man nye og klokere måter å bruke 
gamle systemer på. Det grønne skiftet vil 
blant annet kunne gi oss løsninger som 
gjør oss mindre sårbare enn vi er i dag. 

– Bør vi nordmenn bekymre oss for fremtiden? 

– Det nasjonale risikobildet er en viktig for 
oss. Her beskriver vi forskjellige hendel-
ser som vil kunne ha store konsekvenser 
for samfunnet dersom de inntreffer, og vi 
forbereder samfunnet på hvordan vi skal 
forholde oss dersom noe skjer. Jeg er opp-
tatt av at folk ikke skal gå rundt å være 
engstelige. Vi som jobber i DSB må finne 
en balanse der vi kommuniserer klokt om 
samfunnssikkerhet, men samtidig er tyde-
lig på at Norge er et godt land å leve i.

– Av all teknologi i verden, hva skulle du ønske 
du hadde akkurat nå? 

Jeg er ikke så veldig innovativ av meg 
når det gjelder teknologi og er kanskje litt 
for fornuftig – så jeg skulle ønske vi hadde 
en teknologi som gjorde at strømmen aldri 
ble borte – for da fungerer resten. 
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Lærdalbrannen

I januar 2014 var det eksplosjonsartet brann 
i Lærdal der også Telenors sentral brant ned.  
Under slike katastrofer er det helt avgjørende at 
det er gode samband til og mellom alle nød etater, 
men når det lokale kommunikasjonssentret blir 
satt ut av selve brannen, blir nødvendigvis det 
det ordinære redningsarbeidet vanskeligjort.

Straks brannvesenet ga klarsignal til at Telenor 
og deres ekom-entreprenører kunne få tilgang til 
branntomta, startet arbeidet med å reetablere 
sentralen. Både utstyr og kabling var ødelagt. Det 
ble relativt rask etablert en ny mobilsentral og 
antenneinstallasjon, mens telefonsentral kom i 
gang senere. Dette kunne gjøres ved at det både 
finnes beredskapsmateriell som kan transporte-
res ut og det er finnes tilgjengelig kompetente 
personell. 

Ekstremvær

Ekstremværet Dagmar i desember 2011 førte 
til at ekom- og energiforsyningen i store om-
råder i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 
ble satt ut av drift. Dette var omfattende øde-
leggelser av antenneinstallasjoner og trefall 
over energi-nett og telelinjer førte til at telenett 
ble satt langvarig ut av drift. I og med at øde-
leggelsene var over store geografiske områder, 
ble behovet for mye personell og tilgjengelig 
materiell. Beredskapsorganisasjonene ble satt 
kraftig på prøve.  

Det er i ettertid bevilget midler over stats-
budsjettet for å bygge opp regionale bered-
skapslagre, økt batterikapasitet i enkelte 
mobilstasjoner og sikre alternative linjetraser 
til infrastrukturpunkter. 
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Linjenettet

Det er store tekniske ferdselsårer som skal 
fungere når det smeller.

Et moderne samfunn er gjennomautoma-
tisert og digitalisert, og dersom nettverket 
vårt bryter sammen, kan det bli katastrofe. 
Vedlikehold og utvikling av linjenettet for 
å skape et sikkert samfunn i en digitalisert 
verden er viktig. 

Ekom-nettet

Vi er helt avhengige av et velfungerende 
ekom-nett. Dette holder samfunnsmaskine-
riet i gang og gir oss tilgang både til internett 
og kringkasting. Motorveien i dette systemet 
kalles kjernenettet og er den del av nettet 
som binder landsdelene eller byene sammen. 

En feil i dette nettet vil totalt lamme Norge.

Tunnelbranner

Tunneler må konstrueres med tanke på at 
branner kan oppstå. Dette gjelder styrings-
systemer for ventilasjonsanlegget (retnings-
styring), nødsambandsutstyr som må ha 
mating fra begge inngangene, og trafikk-
styringssystem som også holder oversikt på 
antall kjøretøy inne i tunnelen.

Når strømmen går på sykehus

AMS-sentralene er tilknyttet nødnettet i til-
legg til det ordinære telenettet. Prioriterte  
kurser for sykehusdriften er med i reserve-
strømforsyningen enten i form av UPS-er 
eller generatorer. I tillegg kan sykehuset ha 
alternativ trase på høyspenningsnivå for å 
bedre den generelle forsyningssikkerheten.
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UTDANNING OG 
REKRUTTERING
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Norge trenger flere mennesker 
med fagutdanning. Fagarbeiderne 
blir fremtidens helter. Samtidig 
vil fagarbeiderne ha en helt annet 
kompetanse enn de har i dag.
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Ambisiøse Nelfo-bedrifter

Vi jobber i en teknologisk bransje i stadig  
endring og utvikling. Dette krever god 
faglig basis og evne til fornyelse og om-
stilling. Vårt viktigste aktivum vil derfor 
alltid være gode medarbeidere i medlems-
bedriftene.  

Nelfo har alltid hatt en sterk ambisjon 
om å ha en kvalitativ rekruttering til vårt 
fag. Og det krever selvsagt en fagutdanning 
som ikke går på akkord med kvalitative 
faglige krav. I all beskjedenhet -her har 
Nelfo og våre medlemsbedrifter gjort en 
meget god jobb. 

Nelfos medlemsbedrifter holder sam-
funnsmaskineriet i gang. Uten disse 
stopper Norge. De har stor betydning for 
verdiskapingen i Norge og et smartere 
samfunn.

Vi er best på lærlinger 

I snitt er hver femte arbeidstager i våre 
bedrifter lærling. Ingen andre bransjer er 
i nærheten av et slikt nivå. Rekrutterin-
gen til faget er også upåklagelig. Vi er med  
andre ord i en unik situasjon, som i igjen 
gir seg utslag i en høykompetent og kom-
mersielt meget sterk bransje. 

Nelfo og El & IT Forbundet er blitt 
enige om en felles erklæring om viktige 
prinsipper for et seriøst arbeidsliv, og har 
spesielt valgt å ha fokus på betydningen av 
rekruttering og bruk av lærlinger. Partene 

er blitt enige om å ha et ambisjonsnivå 
om at mellom 15 – 25 % av arbeidstimer 
innen elektroentreprisekontrakter skal 
være utført av lærlinger under tilsyn av 
fagarbeidere med relevant fagbrev innenfor 
elektrofag. Detter er en ambisjon som retter 
seg mot den enkelte bedrift, og ikke mot det 
enkelte prosjekt. 

Dette er et viktig signal til myndig-
hetene om at vi som bransje er villig til å 
investere i kvalitativ rekruttering. Dette 
må derfor gjenspeiles i reglene for offent-
lige innkjøp. Det skal lønne seg å inves-
tere i kvalitet. Dette må få uttelling i en  
konkurransesituasjon. Her må det offent-
lige, sammen med næringslivet, evne å 
sette en kvalitativ standard. Det må lønne 
seg å ta samfunnsansvar.

Byggebransjen må bli bedre

En fersk Sintef-rapport viser at norske 
elektrikere i snitt bruker 61 prosent av 
arbeidstiden til monteringsarbeid. En ana-
lyse fra Statistisk Sentralbyrå for en tid til-
bake viste at byggenæringen har forverret 
produktiviteten siden årtusenskiftet. Der-
for er dette uventet gode tall. Men vi ser  
behovet for å øke produktiviteten i byg-
genæringen og ønsker at våre medlems-
bedrifter skal ta i bruk ny teknologi for å 
bli bedre og mer bærekraftig. 

Arbeids takersiden

Det er fornuftig å uttrykke enighet der 
man er enig. Vi må ikke glemme at både 
arbeidstakerne og arbeidsgiverne tross alt 
er i samme båt. Vi er begge parter avhengig 
av konkurransekraft og lønnsomhet. Noe 
av det viktigste i vår relasjon til vår mot-
part er dessuten å være klar på hva vi også 
er uenig om. Vi har hver vår rolle, og det 
må man respektere. 

De gangene Nelfo går sammen med El 
& IT Forbundet og fronter en felles politisk 
sak, blir vi ofte lyttet til på en helt annen 
måte enn når vi går hver for oss. Når det er 
sagt, er det andre ganger det er vel så viktig 
å være klar på hvor man prinsipielt og ide-
ologisk faktisk er uenig. Slik skal og må det 
være i et levende demokrati. 

Kun 10 PROSENT av nordmenn 
mener politikerne er flinke til å 
løfte frem behovet for yrkesfagene

Nordmenn mener yrkesfagene 
blir viktigere i fremtiden og få har 
betenkeligheter med å anbefale 
egne barn å bli elektriker

JOHN HARRY SIMONSTAD, styreleder i Nelfo
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«Nelfo skal være et kvalitetsstempel, slik at alle som 

engasjerer en elektriker som er medlem av Nelfo skal 

være sikker på at de får kvalitet, seriøsitet og utført 

arbeid etter gjeldende regler og forskrifter.»

Erik Backe Hansen, styreleder Nelfo Oslo og omegn

nordmenn mener yrkesfagene 
har for lav status

«Nelfo som organisasjon må arbeide aktivt for å kreve 

avlagt norsk fagprøve for å kunne arbeide som selv-

stendig elektriker i Norge, avlagt norsk installatørprøve 

for å kunne forestå elektriske arbeider i Norge, og 

søke samarbeid med arbeidstagerorganisasjonene.»

Knut Egil Hagen, styreleder Nelfo Romerike 

7 av 10

N E L F O  R U N D T
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— For meg var det aldri et spørsmål 
om jeg kunne. Flere jenter trenger 
å skjønne at de også kan,  sier Ellen 
Rasmussen.

J E N T A
S O M
V A L G T E
Y R K E S F A G
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For Rasmussen (28) var yrkesfag det mest naturlige  
valget i verden etter ungdomsskolen, og det kunne ikke 
falle henne inn at det var spesielt at hun som jente skulle 
velge å gå elektro. Så kom første skoledag.

– Jeg så rundt meg og innså at jeg var den eneste jenta 
i klassen. Før dette hadde det aldri slått meg at det skulle 
være så rart og spesielt å være jente her, sier hun. 

Rasmussen har vokst opp i en familie som har latt henne 
prøve og feile, bruke verktøy og maskiner. Etter lærling-
tiden i lærebedriften TT Elektro, tok hun en bachelorgrad 
i fornybar energi ved en ingeniørlinje på Universitetet 
i Agder, der hun fordypet seg i bygningsfysikk, energi-
effektive bygg og inneklima.   Nå jobber hun som ingeniør 
i bygningsfysikk, energi og miljø hos UnionConsult.  Hun 
er også medlem av Bygg21, et strategisk råd som skal repre-
sentere hele byggenæringen, som skal drøfte og prioritere 
strategiske grep og tiltak for å «bygge fremtiden».  

I 2014 ble Rasmussen kåret av NHO Agder til «Årets rolle-
modell» for sitt arbeid med å inspirere og motivere unge 
elever, da spesielt jenter, til å studere teknologifag og bli 
ingeniør. Hun har stilt opp på ungdomsarrangementer, 
utdanningsmesser og møter med karriererådgivere. 

– Jeg bryr meg om unge, og synes noe av det viktigste 
man kan gjøre for framtida er å skaffe flere lærlingplasser. 
Mange av de dyktigste byggelederne man ser opp til og 
lærer mye av, har gått yrkesfag. Å begrense mulighetene 
for at flere får praksiserfaring er ikke bærekraftig, og det 
blir færre flinke byggeledere av det, sier hun. 

Spesielt trengs det en innsats for å gi flere jenter sjansen 
til en praktisk karriereretning.

– Jeg føler ikke jeg er så unik, men jeg visste at jeg 
kunne. For meg var det aldri et spørsmål om jeg kunne 
velge en praktisk retning, men for mange jenter er det 
utenkelig.  Jenter vet ikke hva de går til om de ikke har 
fått prøvd seg på verktøy og praktiske oppgaver før tiden 
for karrierevalg kommer. 
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Rasmussen mener nøkkelen til å få flere jenter til å 
velge yrkesfag er å la dem få lov til å herje.

– Jeg elsker praktiske ting, som å snekre og å mekke 
på maskiner. Jeg var heldig, for jeg fikk alltid være 
med og prøve slike ting hjemme da jeg var yngre. Flere 
jenter trenger å få prøve seg, for da vil flere innse at 
yrkesfag kan være for dem, sier hun. 

Rasmussen klarer ikke å få understreke nok hvor 
nyttig yrkeserfaringen gjennom lærlingtiden har vært 
for henne. 

– For meg var det viktig å få erfaring fra arbeids-
livet før jeg studerte videre. I utdanningen og nå i jobb 
merker jeg at det er godt å ha erfaringen fra bygge-
plassen og arbeidslivet som jeg fikk da jeg var lærling. 

– Min kusine på 12 hadde riverbursdag tidligere 
i år. Da fikk alle jentene i bursdagsselskapet verktøy 
og oppdraget var å rive et dukkehus. Jentene synes 
selv følgelig det var kjempegøy, og slo seg løs. Det var 
utrolig moro å se på!

– Mange jenter får aldri sjansen til å prøve slike ting, 
å kjenne på hvordan det er å rive en konstruksjon eller 
å bruke kraft og verktøy. Det er så viktig å la jenter 
prøve, la dem herje og få kjenne på kroppen hva som er 
mulig, hvordan verktøy fungerer og hva man kan få til. 

Selv om det faktum at hun er kvinne ikke gjør henne  
noe mindre i stand til praktiske oppgaver, oppstod det 
situasjoner der hun måtte bevise det. 

– Det skjedde at folk ikke trodde det var jeg som var 
elektrikeren da jeg var ute på oppdrag. Jeg kunne dra 
på småjobber alene. Folk forventet en arbeidskar, så 
kommer det en ung jente i for store arbeidsbukser og 
banket på døra og ba om å få se i sikringsboksen. – Ja, 
det er jeg som er elektrikeren, måtte jeg si da, til små-
skeptiske blikk.  

Rasmussen jobber med energiberegning av bygg, 
og brenner for å lage gode, miljøvennlige løsninger. 
Hun lyser opp når hun snakker om byggteknologi, 
BREEAM-sertifiseringer, pustende løsninger og energi-
effektive materialvalg. Hun vil at flere skal oppleve 
denne gleden og entusiasmen for faget.

– Jeg ønsker å se at flere tør å velge yrkesfag, og at 
det finnes nok lærlingplasser til de som velger det. Man 

lærer så mye om arbeidslivet, om kundeservice og om 
seg selv. Man utvikler en stor respekt for arbeidet som 
ligger til grunn for utviklingen. Når du får erfaring fra 
byggeplassen får du en unik forståelse for hva som er lett 
og hva som er vanskelig, sier hun. 

– Nelfo gjorde at jeg følte meg trygg i lærlingtiden. De 
passet på. De er flinke til å dele spennende lesestoff og 
nyttig informasjon. Jeg er glad for at de var der. Jeg visste 
ikke om alle kravene til meg og hva jeg måtte kunne av 
variert arbeid, takket være Nelfo ble jeg bevisst på dette 
og fikk fulgt opp, avslutter Rasmussen.

«Nelfo gjorde at jeg følte meg trygg i 
lærlingtiden. De passet på.»

Ellen Rasmussen, ingeniør
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Dette jobber Rasmussen med

Rasmussen jobber med bygningsfysikk, som tar for seg varme-, 
luft- og fukttransport i bygninger. Bygningsfysisk prosjektering 
er å gjøre valg med hensyn til fuktsikkerhet, lufttetthet, varme-
isolering og material bruk, basert på bygningens ytre og indre 
klima påkjenninger. 
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– Vi har lange tradisjonar som lære-
bedrift. Så nær som alle våre tilsette har 
fått opplæring i eiga verksemd. Dette gjer 
det enklare å ta vare på ein god bedrifts-
kultur med høge krav til både kvalitet 
og utføring. Det gir oss høve til erfarings-
utveksling mellom garva montørar og dei 
unge lærlingane – ei utveksling som går 
begge vegar, seier Holen.  

L-merket – eit prov  
på samfunnsansvar

Lærebedrifta Holen Installasjon fekk i 
2014 L-merket av dåverande kunnskaps-
minister Torbjørn Røe Isaksen. L-merket er 
eit symbol som markerer at bedrifta bidreg 
positivt med samfunnsengasjement, og 
der med legg til rette for ein godt funger-
ande arbeidsmarknad i framtida. 

– L-merket er eit synleg prov på at me er 
med på å ta samfunnsansvar. Det gjer det 

Gallionsfiguren for rekruttering til yrkesfag

Holen Installasjon tullar ikkje når dei seier dei satsar på 
lærlingar. Å vere lærebedrift løftar ikkje berre lærlingane 
opp og fram, men bedrifta blir betre av det også, forklarar 
dagleg leiar Agnar Holen.

enklare å profilere oss som ei seriøs kompe-
tansebedrift, seier Holen.

– Ikkje eit alternativ 

Elektrobransjen er ein stor bidragsytar 
innan yrkesfag. Omlag 20 prosent av lær-
lingane høyrer til denne gruppa, men det 
er ikkje berre lett å skaffe fagfolk.

– Faget vårt treng dyktige fagfolk og 
desse er ikkje alltid lette å få tak i. For oss 
er det ikkje noko alternativ, me må bidra 
til at så mange som mogleg får teke fag-
utdanning i nærområdet. Dei me ikkje har 
utdanna sjølve, er det vanskelegare å få tak 
i når me treng fleire dyktige fagfolk.

– Kva får lærlingar gjere,  
og kva lærer dei hos dykk?

– Lærlingane våre er innom alt frå små 
service oppdrag til store prosjekt over 
lengre tid. Det er viktig at lærlingane får 
kjennskap til ulike arbeidsområde og ut-

fordringar. Like viktig er det at dei vekslar 
mellom ulike montørar med ulike erfar-
ingar og arbeidsmetodar. Me har eit mål 
om at læretida skal vera lærerik, variert, 
mangfaldig og spanande.

Alle har eit ansvar

Holen oppmodar andre i bransjen til å ta 
det same ansvaret dei har teke ved å vere 
lærebedrift.

– Alle har eit felles ansvar for å utdanne 
fagfolk til bransjen. Det er likevel ikkje 
alle verksemder som bør ta på seg dette  
ansvaret. Ein lærling er ein ressurs, ikkje 
berre rimeleg arbeidskraft. Det er det  
dessverre ikkje alle verksemder som har 
fått med seg.

– Korleis trur du framtida ser ut? 

– Framtida ser lys ut. Og det er vår opp-
gåve og ordne med dei lysa som skal til for 
at framtida vert enda lysare.
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PRØVING: Lærlingane får prøve seg på mykje spennande i Holen 
Installasjon. Prosjektleiar Geir Sveinung Alme held oversyn. 

Fotograf:
Christian Blom

Et fagbrev gir god kjennskap til faget, det 
fremmer selvstendighet og man får en helt 
egen kommunikasjonsevne og innsikt i 
arbeidslivet om man starter med fagbrev, 
og deretter går videre til å bli ingeniør el-
ler leder senere. Har du fagbrev er det en 
god plattform å stå på for å jobbe med 
elektrorelaterte ting. Man blir nærmest 

Hvorfor satse 
på yrkesfag? 

automatisk dyktig fagarbeider samtidig som man kan 
bli spesialist i egen bedrift og finne gode karriere veier 
for å utvikle egen kompetanse, programmere avansert 
styring innen automatisering og elektronisk kommu-
nikasjon, lys og belysningsutstyr, spesialist i produk-
ter og materiell, som grossist, lærer, saks behandler, 
gründer, innovatør, eller forsker.
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Annethvert år deltar yrkeslandslaget 
Wordskills Norway på Yrkes-VM og 
Yrkes-NM. I fjor stakk tre norske delta-
kere i Yrkes-VM i Sao Paulo av med to 
gull og såkalt Medal of Excellence. I alt 
1 189 unge deltakere fra over 60 land 
konkurrerte i 50 ulike fag. Fra Norge 
deltok 19 deltakere under 23 år i kon-
kurransen. Alle har tatt eller er i ferd 
med å ta fagprøve, og ble tatt ut til å del-
ta på Yrkeslandslaget basert på skole-
konkurranser, Yrkes-NM og Yrkes-EM. 

Det ble gullmedalje i helsefag til 
Jenny Marlen S. Fossan fra Oslo og 
Balsfjord, og gull til industri mekaniker 
Martin Østnor fra Sørli i Lierne. 

NM i yrkesfag har foregått siden 
1992, først for elektrikerfaget, senere 
også for telekommunikasjon.

WordSkills arbeider aktivt for å få 
skolekonkurranser (yrkeskonkurranser 
for elever i skolen) inn som en metode, 
spesielt i videregående skole. Gjennom 
de nevnte aktiviteter inspireres og moti-
veres ungdommer til å streve etter å nå 
yrkeskompetanse i verdensklasse.

Norges 
viktigste 
landslag

Gull til industrimekaniker Martin Østnor og 
helsefagarbeider Jenny-Marlen S. Foss

Utdanning i utvikling 
Nelfo jobber for blant annet mer praksis i kompetansemålene for 
grunnskoleelever, for å styrke rådgivingstjenestene, utvikle opplærings-
kontorstrukturen samt knytte arbeidslivet nærmere utdanningene i fag-
skole- og høyskole/universitetssektoren. Fordi elektrofagene er viktige i 
«det grønne skiftet» og fordi teknologien utvikler seg raskt, er Nelfo en 
naturlig aktør og inntar viktige posisjoner innen utdanningspolitikken. 

Nelfo har lange tradisjoner i å involvere seg direkte inn i norsk fag-
utdanning. Allerede på 70-tallet startet Nelfo arbeidet med å lage en fag-
utdanning som var bedre tilpasset for elektrobransjen. Resultat ser vi i 
dag med 2+2 modellen: to år i skole og to års læretid ser ut til å passe 
elektrobransjen godt. 

Svein Harald Larsen er fagsjef for utdanning i Nelfo. Han er i dag leder 
i Faglig råd for elektro som blant annet reviderer læreplanverket jevnlig 
for alle elektrofagene. 

– Vi vil følge teknologiutviklingen nøye og sørge for at arbeidet med 
tilbudsstruktur også fører til bedre utdanninger i elektrofagene og at fag-
utdanningen treffer virksomhetens behov for kompetanse, sier han.

Gjennom sentrale posisjoner er Nelfo sterkt involvert i arbeidet med 
å utvikle den «nye» fagskoleutdanningen og yrkesfaglærerutdanningen 
for elektrofag.
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Rekruttering av lærlinger 

– En av fem ansatte i våre medlemsbedrifter 
er lærlinger, og det er vi stolte av, sier Larsen. 
Han sier det finnes en viss turnover i bransjen, 
derfor er det viktig både å rekruttere og holde 
på de unge.

– Mange kommer inn i bransjen, men blir 
ikke så lenge. Enten utdanner de seg videre, 
eller går inn i andre bransjer.

Det rekrutteres også en god del til lærer-
yrket, noe Larsen ønsket særskilt velkommen. 
Nelfo jobber aktivt med læreplanverket for å 
rekruttere yrkesfaglærere, og for å gjøre utdan-
ningen så god som mulig. 

– Vi ønsker at lærerne i yrkesfag på videre-
gående har fagbrev selv. Yrkesfaglærerne er de 
viktigste personene de unge elevene møter, 
og da er det viktig at de er skikkelig gode, fort-
setter han. 

Han mener at gode rollemodeller er viktig 
for å få elevene interessert i fagene, for å få dem 
ut og prøve seg på praktiske oppgaver slik at 
de som egner seg får mersmak og tar rette valg. 

Kritisk at bedrifter er flinke til å 
ta inn lærlinger

– Det er viktig at bedrifter fortsetter å ta 
inn lærlinger, selv når det er dårlige tider. 
Skrekkscenariet er at bedrifter tar inn færre 
lærlinger i nedgangstider, så begynner fylkes-
kommunen å redusere klassene. Da blir det 
skrikende mangel på fagfolk når behovet  
stiger igjen, sier Larsen.

Jenter er som kjent ikke overrepresentert 
i elektrofagene. Nelfo var derfor sentral da 
prosjektet Jenter i bil og elektro ble gjennom-
ført for en tid tilbake. Prosjektet skal  
styrke rekrutteringen av jenter i elektro-
fag, og har som mål å øke jenteandelen i 
elektrobransjen til 20 prosent innen 2020. 

– Det krever faktisk litt omstilling der 
ute i kulturene på arbeidsplassene. Menn 
som har hatt det på en viss måte i femti 
år, trenger hjelp til å gjøre kulturen mot-

Jenter i bil og elektro

takelig for kvinner. Sånn er det faktisk, sier 
Svein Harald Larsen, fagsjef for utdanning 
i Nelfo.

– Vi ser at jentenes inntog i yrkesfagene 
gjør kulturen bedre der ute på arbeids-
plassene. Unge mennesker i dag har ikke 
de samme kjønnsrollemønsteret som de 
eldre. Det er ikke bare kvinnene som tar 
seg av barna hjemme, menn har også behov 
for permisjoner, og da er det akkurat like 
«lønnsomt» å ansette kvinner som menn, 

og bryte oppfatningene som kanskje eksi-
sterer der ute. Våre bedrifter er heldigvis 
interesserte i å ha inn jenter - for det tjener 
alle på, sier han.

– Men det må også jobbes i skoleverket 
og hjemme for å la jentene prøve ut sine 
ferdigheter i praktiske fag. Det vil stimu-
lere til at flere jenter tar dette valget, for det 
er der det må starte, sier han.
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07 _
REINDUSTRIALISERINGEN 

AV NORGE



Står vi foran en ny industriell revolusjon i 
Norge? Ny teknologi gjør at høykostlandet 
Norge kan ta tilbake arbeidsplasser som er 
flyttet ut. Men det krever en kraftsamling.
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Digitalisering, automatisering og robotisering: Disse tre stikk ordene 
uttrykker den fremtidsutvikling vi nå står ovenfor, og allerede er  
langt inne i. Flere og flere digitale løsninger og plattformer, en enda 
mer rasjonell og kostnadseffektiv industriproduksjon, og flere og flere 
oppgaver, som i dag utføres av mennesker, blir overtatt av maskiner. 

Henter arbeidskraft tilbake til Norge

I praksis betyr dette at Norge, som høykostnadsland, kan få ny fart på 
sin industrielle utvikling. Mange snakker allerede om en reindustria-
lisering av Norge. Disse løsningene vil kompensere for høye kostnader  
og lønninger. Vi kan rett og slett hente tilbake mange av de industri-
elle bransjene vi mistet til lavkostnadsland, med billig arbeidskraft. 

Fagarbeidere og ingeniører smelter sammen 

Norge er allerede ett av de mest digitaliserte samfunnene i verden, 
inklusive forbrukerne, og vi har allerede klart å automatisere en bety-
delig del av vår industri. Innslaget av maskiner og roboter øker i pro-
duksjonen. I tillegg har vi høy kompetanse, relativt billige ingeniører, 
men dyre (og kompetente) fagarbeidere. Vi ser at i moderne industri-
produksjon smelter fagarbeiderkompetanse og ingeniørkompetanse 
mer og mer sammen. Krisen i oljebransjen har frigjort mange dyktige 
ingeniører/fagarbeidere, som vil bli brukt i ny og mer fremtidsrettet 
industriproduksjon. Her er det mange kreative og dyktige hjerner 
som ikke vil gå lenge arbeidsløse. 

Denne utviklingen skaper nye arbeidsplasser – arbeidsplasser vi 
for kort tid siden ikke tenkte ville eksistere. Dette har vi sett mange 
eksempler på tidligere i historien. Tenk bare på overgangen fra heste-
transport til bil!

Maskinene tar over

«Nelfo Salten har flere store elektroinstallatører som medlemmer og 

er derfor en viktig samfunnsaktør i regionen. En stor utfordring er å 

få tak tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft – både på ingeniør- og 

montørnivå. En annen er økt lønnsomhet innenfor totalentrepriser.»

Tom Erlend Kristiansen, styreleder Nelfo Salten

N E L F O  R U N D T

I 1910 var det dampmaskinen med 
dynamo som tok over på elektrisitetsverket i 

Rozenkrantzgaden 14 i Kristiania.
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– Automatisering er helt klart fremtiden. For 
at norske produksjonsbedrifter skal klare å være  
konkurransedyktige internasjonalt, må de klare 
å produsere mer effektivt enn land med betydelig  
lavere kostnadsnivå, sier Langdal.  

– En automatisert produksjon har mulighet til å 
gjøre det samme hver gang og produsere riktig med 
en gang. Det vil føre til færre tilfeller av tunge løft, 
forebygge dårlig arbeidsmiljø på grunn av f.eks støv 
og annen forurensing, fortetter han, og legger til at 
miljøet også drar nytte av automatisering. 

– De fleste er enige om at miljøet må spares; auto-
matiserte løsninger kan sørge for bedre miljøprofil 
ved å effektivisere energiforbuk, dokumentere og 
minimalisere bruk av uønskede kjemikalier, mini-
mere utslipp, i tillegg til å effektivisere produksjonen. 

Langdal mener mange industrier har potensiale for 
mer automatisering og energieffektivisering.  

– I metallsektoren er energiforbruket enormt, i 
næringsmiddelproduksjonen kjøles eller varmes et 
produkt uten god regulering og dermed mye ekstra 
energiforbruk. De fleste industribedrifter som har 
litt eldre styresystemer vil for eksempel kunne spare 
energi ved å modernisere ut- og innkobling av kraft-
krevende forbrukere.

En bedre,  
automatisert 
verden

Goodtech ønsker å skape en bedre verden 
gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger. 
Energieffektive løsninger og moderne tekno-
logi utgjør krydderet: Automatisering er hoved-
ingrediensen, forteller regionsleder i Goodtech, 
Håkon Langdal. 

På Fresenius Kabis fabrikk i Halden pro-
duseres vannbaserte legemidler til infu-
sjon, injeksjon, skylling og desinfeksjon 
for eksport til hele verden. De trengte å 
automatisere produksjon og emballering. 
Goodtech har levert komplette pakkelin-
jer og automatisk høylager til fabrikken. 
Ved å optimalisere produktinnpakning, 
dynamisk merking, automatisk testing, 
kvalitetskontroll, sporbarhet og automa-
tiske forflytninger ble fabrikken mye mer 
produktiv.

Hydro Aluminium på Karmøy gikk fra 
eget spesialutviklet styresystem til å bruke  
hyllevare. Goodtech har levert 288 elek-
troskap og automasjonsskap der systemet 
overvåkes av et topp system som samler 
inn data, viser status og alarmer for hele 
fabrikken, og kommuniserer med Hydros 
ERP-system. Den nye løsningen har med-
ført en enklere hverdag for operatøren, 
større fleksibilitet til å gjøre endringer, 
og muligheten til å styre produksjonen  
mer nøyaktig. 
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Walter Qvam er sjef for Norges ledende teknologi-
konsern, Kongsberg Gruppen. Konsernet har omkring 
7800 ansatte i mer enn 25 land og omsetter for over 
16 milliarder kroner årlig. De lager høyteknologiske 
produkter til olje- og gassindustrien, handels flåten, 
forsvar og romfart. Vi har snakket med ham om  
reindustrialiseringen av Norge, og hvilke muligheter 
digitaliseringen gir oss.

– Norge trenger et 
toppindustrisenter

– Vi har en næringsstruktur i Norge med noen få veldig store 
bedrifter og mange små- og mellomstore bedrifter. Derfor må vi 
finne en løsning som er tilpasset den norske modellen. Vi fore-
slår derfor å etablere et toppindustrisenter, på samme måte som 
toppidrettssenteret, som kan utvikle og tilgjengeliggjøre kompe-
tanse innenfor blant annet big data, kunstig intelligens og 3D 
printing til næringslivet over hele landet.

Qvam mener at den omstillingen som nå skjer i næring-
slivet verden over gir flere muligheter enn nedsider for Norge. 
Han mener det gir muligheter til å gjøre norsk næringsliv mer  
konkurransedyktig, til å utvikle nye virksomheter og til å hente 
hjem næringsvirksomhet som tidligere har blitt outsourcet til lav-
kostland. Vi utfordrer ham på hvem som i så fall skal ta ansvaret 
for hva.

– Næringslivet må selv rette seg opp i ryggen og ta et ansvar 
for egen utvikling, slik at et slikt initiativ må være næringsdrevet. 
Samtidig mener jeg at et slikt toppindustrisenter kan anses som 
en type statlig infrastruktur, og at det er naturlig at staten bidrar i 
investeringene i de fysiske fasilitetene. 

– Hva skal dette senteret gjøre?

– Det skal utvikle kompetanse, teknologi og tilby testfasiliteter og 
tilgjengeliggjøre dette for små og store virksomheter. Det er ingen 
i dag som kan spå utfallet av den industrielle digitaliseringen vi 
nå står foran. Vi går derfor nå inn i en fase med mye eksperimen-
tering. Akkurat som for toppidretten trenger vi å samle kritisk 
kompetanse på en måte som er effektiv og kan deles.

– Men har vi kompetansen?

– Nei, vi har ikke det. Problemet er at vi tror vi har det fordi vi nord-
menn er raske til å ta i bruk ny teknologi. Men det er på konsu-
mentsiden. Når det gjelder software teknologer og mennesker med 
bakgrunn fra automatisering, robotteknologi, kunstig intelligens 
og «big data» er det tynnere, og miljøene vi har er små og veldig 
spredd. Tanken med et nasjonalt toppindustrisenter er å binde  
disse lommene av kompetanse og fasiliteter sammen, og samtidig 
utvikle et sentralt miljø der dette er mest effektivt.

Mange har påpekt utfordringen i at digitaliseringen fører til at 
arbeidsplasser forsvinner som vi ikke klarer å erstatte. Qvam er enig 
om man ser det i et globalt perspektiv. Han mener likevel at Norge 
kan komme ut av digitaliseringen med fortsatt lav arbeidsledighet.

– I et norsk perspektiv er jeg optimist. Vi har forutsetninger for 
å skape flere arbeidsplasser enn de som forsvinner. Men det krever 
at vi handler samlet og raskt. Hele verden ser de samme utfordring-
ene som oss. Vi må bli best på de områdene vi bestemmer oss for å 
vinne. Vi må lære fra toppidretten og lage et tilsvarende senter for 
næringslivet.
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Prosjekt borerobot

For første gang kan roboter erstatte manuelt arbeid på 
byggeplassen. Dette er historien om da Vintervoll AS og 
nLink gikk sammen for å utvikle en borerobot for boring 
i betongdekker.

 Det hele startet med at Vintervoll ved installatør Jan Kjelmo 
deltok på et seminar hos NTNU i 2012 der unge entre prenører 
fikk møte det etablerte næringslivet. På seminaret deltok 
nLink AS, som har arbeidet med en prototyp for en flislegger- 
robot. De er en del av et høyteknologisk utviklingsmiljø i 
Sogndal. 

Sammen startet Vintervoll og nLink en prosess med å 
beskrive utviklingen av en robot for boring av hull i betongtak. 
Høsten 2013 ble kontrakten underskrevet.

Nyvinnende robotprosjekt

nLink står for den tekniske utviklingen, mens Vintervoll  
bidrar med innspill til konkrete praktiske problemstillinger 
på byggeplassen.  Dette er et nyskapende prosjekt fordi det 
er første gang roboter blir tatt i bruk for å erstatte manuelt  
arbeid på en byggeplass. 

– Dette er i realiteten et kvantesprang fra tradisjonelle 
arbeidsmåter. Vi får både litt robotisering av bygge bransjen, 
samtidig som dette er digitalisering på sitt beste, sier  
administrerende direktør i Vintervoll As, Otto Østerlie.

Han forteller at prosjektet i starten ble møtt av en god  
blanding av skepsis og entusiasme i organisasjonen.

– Det var motforestillinger, men de ble overvunnet etter 
hvert som vi utviklet og testet roboten. Ved å sammenligne 
robotboring av hull i betongtak med montører som gjør den 
samme arbeidsoperasjonen, så kommer entusiasmen raskt 
frem, sier Østerlie.

Mindre sykefravær, mer effektivt

Prosjektets tilblivelse var basert på boring av hull i betongtak 
for fester til kabler, kabelbroer og armaturer. 

For Vintervoll er dette det aktuelle anvendelsesområdet. 
Men i alle næringsbygg og offentlige bygg er det også mange 
andre fag som borer hull i de samme takene. Dette kan være 
for fester til vann- og avløpsrør, ventilasjonsrør og ikke minst 
for å feste ulike himlingsløsninger. En robot kan bore hull til 
alle disse.

–  Ved å bruke robot til slike arbeidsoperasjoner får man om 
ikke eliminert, så i hvert fall redusert belastningene mange 
montører blir utsatt for. Dette gjelder spesielt belastninger i 
skuldre, som er en kjent årsak til lidelser eller senskader for 
elektrikere, sier Østerlie.

–  Resultatet vil da være redusert sykefravær og at man kan 
stå i slike jobber lengre. Effektiviseringsgevinsten vil også i 
mange tilfeller være betydelig. Dette avhenger av areal og 
antall hull som skal bores, men tidsstudier så langt viser at 
tidsforbruket for de beskrevne arbeidsoperasjonene kan redu-
seres med i hvertfall 75%. Ved redusert tidsforbruk vil man i 
prinsippet erstatte arbeidsplasser, som er belastende og som i 
det lange løp kan være helseskadelige, fortsetter han.

Samspill mellom menneske og robot

En robot vil kunne ta bort arbeidsoperasjoner som av de  
fleste betraktes som svært lite interessante. Det er også viktig 
å understreke at det må være et samspill mellom menneske 
og robot. Dette gjelder både prosjektering i BIM og styringen 
av roboten ute på byggeplass.

– Bruk av borerobot er automatisering av en belastende, 
lite produktiv og kjedelig arbeidsoperasjon. Slik sett er den 
veldig fremtidsrettet fordi det i fremtiden vil stilles krav til 
automatisering både av prosesser og produksjon for å bedre 
byggebransjens produktivitet og verdiskapning, avslutter 
Østerlie.
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En elektrisk utvikling
AV TERJE HANSSEN, teknisk direktør i Nelfo

Det er 150 år siden det ble lagt en kabel fra Europa 
til USA for å forbedre kommunikasjonen. Bare de siste 
10-15 årene har verden endret seg drastisk for elektro-
faget. I fremtiden vil vi få utstyr som bruker strøm og 
kommuniserer på en helt annen måte enn tidligere. 

Internet of things er kommet – men vi har bare sett 
begynnelsen. Forbrukerne vil forvente å styre energi, 
komfort, media og kom munikasjon via trådløse 
enheter mye mer enn i dag. Alle produkter som bruker 
strøm vil være koblet til internett, og mulighetene for 
informasjonsutveksling, styring og regulering vil nå 
uante høyder. Vent og se. 

Store internasjonale selskaper investerer milliarder 
av dollar i styringssystemer. Smarte algoritmer basert 
på big data gir mat til alle tenkelige tekniske styrings-
systemer, og gir grobunn for informasjonsutveksling 
og nye salgskanaler. Også her har vi bare sett begynnel-
sen. Nye markeder og aktører vil vokse fram. 

Den norske industrien opp i alt dette? Vi vil ikke 
kunne konkurrere med lave lønninger – men vi kan 
konkurrere med unik kunnskap. Vi har nemlig blitt 
forsynt med strøm fra miljøvennlig vannkraft siden 
Norge ble elektrifisert. Dette kan vi. Det har vært en 
forutsetning for byggingen av industrien her i landet. 
Mange land i Europa har begynt å forberede over-
gangen fra fossile kraftverk til miljøvennlige energi-

kilder. Utviklingen av lokalt produksjonsutstyr trer 
frem. Land som Danmark og Tyskland er for eksempel 
langt fremme når det gjelder solenergi og vindmøller.

Norge stiller først i klassen i elektrifiseringen av 
bilparken, grunnet gode rammebetingelser og incen-
tiver fra staten. En elbilpark av denne størrelsen krever 
god håndtering av ladesystemer – og dette har vi langt 
på vei lykkes med her i landet. Vi har et godt utbygd 
hurtigladenettverk sammenlignet med våre nabo-
land. Forbrukere, myndigheter og teknikere viser stor 
interesse for valg av ladeløsninger og ladeplugger.

En ting som ligger, og som alltid har ligget som 
grunnlag i Nelfos arbeid, er sikkerhet og trygghet. Det 
brenner ikke mer som følge av feil bruk av el i Norge en 
de andre nordiske land, men konsekvensene hos oss er 
større. Elektrisitet er en farlig vare, og vår bransje er en 
av de mest regulerte i Norge. Dette krever kompetanse, 
og det har vi. 

Hvor går så utviklingen? At markedet for elektro-
entrepenører vil endre seg raskere og raskere er 
hevet over enhver tvil. Skal vi henge med, trenger vi 
endringsvilje og kompetansepåfyll. Kunder blir stadig 
mer krevende og forventer nye løsninger, de forventer 
kvalitet og pålitelighet. Installasjonene som samfunnet 
er totalt avhengig av, er det Nelfos medlemsbedrifter 
som står for. Vi er klare for fremtiden. 
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1 Utvidet sammendrag 

 
Fremtidens arbeidsliv vil bli preget av økende grad av digitalisering og automatisering. Denne rapporten gir 
en bred tilnærming til hvordan teknologiske endringer/nyvinninger bidrar til å endre digitale og fysiske 
produksjonsprosesser for varer og tjenester, samt en kort analyse av hvordan dette påvirker norsk nærings- 
og arbeidsliv.  
 
Vi beskriver noen av de viktigste teknologitrendene, markedsdriverne og til en viss grad samfunns-
utfordringene som i et norsk perspektiv vil ha en innvirkning på dette. Teknologitrendene bygger på noen 
definerte nøkkelteknologier innen avanserte materialer, mikro- og nanoelektronikk, nanoteknologi, fotonikk 
(lys/optikk), industriell bioteknologi, programvare og avanserte produksjonsmetoder. Det er en stor satsning i 
Europa innen nøkkelteknologiene. Denne rapporten er ikke uttømmende ved at den beskriver alle 
teknologitrender som kommer, men vi har kort beskrevet robotikk og automatisering, tingenes internett, 
cyberfysiske systemer, virtuell virkelighet og big data, fremtidens fabrikker, 3D printing og lagvis 
produksjon, samt satt dette inn i en kontekst med økt vekt på digitale varer og tjenester, tjenebaserte 
virksomheter, behovet for velferdsteknologi, smarte byer, samfunn, transport og energiforsyning.  
 
SINTEF utfører hvert år 9.000 forskningsoppdrag for mer enn 3.000 kunder, og er blant de fire største 
uavhengige oppdragsforskningsinstituttene i Europa. SINTEF deltar også tungt i EUs strategiske plattformer 
for fremtidig teknologi. Vi har bygget på SINTEFs omfattende kunnskap om de teknologitrendene som 
kommer gjennom vårt tette samarbeid med industrielle aktører både nasjonalt og internasjonalt, på tvers av 
mange bransjer, men samtidig søkt å holde fremstillingen på et kort og konsists nivå. 
 
Hovedkonklusjonen er at digitalisering av varer og tjenester fører til nye og disruptive forretningsmodeller 
som vil ha stor påvirkning på og vil transformere nesten alle sektorer i nærings- og arbeidslivet. Vi tror at de 
fleste sektorer blir berørt, men at takten på hvor raskt teknologi innføres er avhengig konkurransesituasjonen 
og av den realkompetansen som arbeidsstyrken innehar og den viljen aktørene selv har til å omfavne de 
mulighetene som ligger i teknologien og evnen de har til å forstå hvordan man kan utnytte teknologi. Selv 
fysiske produkter og produksjonsmodeller påvirkes sterkt av denne digitaliseringen og automatiseringen som 
skjer nå. Der det er mulig har vi pekt på de norske fortrinnene og mulighetene som kan utnyttes.  
 
Mens en del andre rapporter har pekt på spesifikke yrkesgrupper og sektorer som særlig vil bli påvirket eller 
transformert av digitalisering og automatisering, har vi lagt vekt på hvilke teknologitrender vi må forholde 
oss til og beskrevet hvordan de kan endre næringslivet og arbeidslivet. Vi har gjort dette kvalitativt og ikke 
kvantitativt. Denne rapporten er ingen dyptgripende arbeidslivsanalyse. Vi mener det er vel så viktig å forstå 
hvilken utvikling som kommer for å kunne gripe mulighetene og møte de utfordringene både næringsliv og 
arbeidsliv står overfor. 
 
Vi mener at teknologiutviklingen beskrevet i denne rapporten legger et godt grunnlag for industriell vekst i 
Norge, forutsatt en vilje til finansiering og industriell utvikling av nye satsninger. Vi har et kompetanse-
basert næringsliv med betydelig digital kunnskap og konkurransekraft, en god digital infrastruktur og sterke 
næringsklynger vi kan bygge på. I det offentlige og innen helse og sosialsektoren er det fortsatt et ubenyttet 
potensiale for effektivisering slik at vi kan bære den byrden et aldrende samfunn innebærer.  
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2 Bakgrunn og målsetting 

Sysselsetting er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende demokrati. Få ting påvirker 
sysselsettingen i det lange løpet mer enn ny teknologi.  
 
NHO ønsker i forbindelse med årskonferansen 2016 en analyse som gir en bred tilnærming til hvordan 
teknologiske endringer/nyvinninger bidrar til å endre digitale og fysiske produksjonsprosesser for varer og 
tjenester, samt en analyse av hvordan dette påvirker norsk nærings- og arbeidsliv.  
 
Med denne rapporten ønsker SINTEF å svare på denne utfordringen ved: 

 Å beskrive de viktigste teknologitrendene og deres potensiale til å endre verdikjeder og skape 
nye forretningsmuligheter.  

 Med denne bakgrunnen belyser vi noen effekter dette kan på nærings- og arbeidslivet.  
 
Norsk økonomi har lang tradisjon for å være produktiv og omstillingsdyktig; Norge har hatt et stabilt og 
forutsigbart politisk og demokratisk styresett på alle nivå, partene i arbeidslivet har evnet å samarbeide når 
tidene har vært utfordrerne.  Og til tross for et høyt kostnadsnivå, har vi på flere områder evnet å være 
konkurransedyktige blant annet på grunn av tidlig og omfattende bruk av ny teknologi. Både offentlig sektor 
og næringslivet har  investert i ny teknologi for å innovere og effektivisere sine virksomheter, men det finnes 
fortsatt et stort potensial for forbedring. Samlet sett har dette ført til økonomisk trygghet og vekst i hele 
etterkrigstiden.  
 
Fremover vil en slik effektiv og omstillingsdyktig økonomi være en enda klarerer forutsetning for en fortsatt 
høy verdiskaping i Norge. Det er mange faktorer og teknologiske drivere som spiller inn for at omstillinger 
skjer, og bare for å nevne noen tydelige trender som i stor grad vil prege vår fremtid:  

 Vi vil se ytterligere globalisering av markeder og virksomheter, noe som medfører at nasjonale 
aktører, lover/reguleringer og spilleregler blir utfordret på helt nye måter;  

 Mange har i løpet av bare noen får år etablert helt nye mønstre for kommunikasjon og samhandling, 
og dette vil forsterke seg i fremtidige endringer i sosiale mønstre i våre private og profesjonelle liv;  

 En ny bølge av disruptiv digitalisering gjennom automatisering, instrumentering, autonomitet og 
kommunikasjon. Dette medfører at mennesker, prosesser, IKT og fysiske omgivelser blir 
sammenkoblet og kan samhandle på helt nye måter. Det åpner for store muligheter for innovasjon 
innen de fleste sektorer, som for eksempel helse, offentlig sektor, samferdsel, energiproduksjon, 
distribusjon og konsumpsjon, vareproduserende industri, tjenesteyting og mat/marin.  

 
SINTEF jobber daglig med virksomheter der denne typen endringer og omstillinger allerede skjer og står 
sentralt i utviklingen av fremtidig teknologi. Vi erfarer at teknologien spiller en nøkkelrolle for å hanskes 
med disse utfordringene og mulighetene. Vår analyse er basert på disse erfaringene sammen med vårt 
internasjonale og nasjonale engasjement på teknologifronten og spesielt vår deltakelse i utformingen av EUs 
teknologiplattformer og store samarbeidsprosjekter innen anvendt teknologisk forskning og innovasjon. 
 
Det har de siste årene kommet en rekke rapporter som beskriver en fremtid hvor arbeidsplasser og 
sysselsettingen er under press fra økende grad av digitalisering og automatisering [Frey2013] 1, [Fölster2014] 
2. Det grunnleggende spørsmålet i disse studiene er om teknologi frigjør arbeidskraft så raskt at det er 
utfordrende å finne nye arbeidsoppgaver for denne arbeidskraften. Det er et teknologisk, politisk og 
samfunnsmessig spørsmål hvordan vi organiserer oss for å kunne utnytte disse frigjorte ressursene. Det 
finnes også rapporter som adresserer dette aspektet [Fölster2015] 3.  
 
Historien viser at vi har vært gjennom mange slike transformasjoner tidligere, for eksempel da landbruket ble 
automatisert og folk flyttet fra landet til byene, industrialiseringsbølgene som har gjort produksjon stadig mer 
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effektiv, samt automatiseringen av hjemmene med husholdningsmaskiner som frigjorde kvinnene fra å være 
bundet i hjemmet. Norsk økonomi har i stor utstrekning evnet å utnytte disse frigjorte ressursene på en 
verdiskapende måte. Det store spørsmålet nå er hva som skjer med inntoget av ny teknologi i en mye større 
skala enn tidligere med blant annet digital samhandling, roboter til mange nye formål og "intelligente" 
produksjonssystemer [Brynjolfsson2014] 4.  
 
Selv om det er sannsynlig at mange arbeidsplasser vil gå tapt gjennom anvendelse av ny teknologi, ligger det 
også store muligheter til ny verdiskapning og nye arbeidsplasser i disse endringene. I denne rapporten ønsker 
vi først og fremst å peke på hvor mulighetene innen de nye teknologiene ligger og hvor Norge kan ha et 
fortrinn i forhold til å lede denne utviklingen videre.   

2.1 Overordnet rammeverk for studien 

SINTEF har tatt utgangspunkt i noen av de nøkkelteknologier (Key Enabling Technologies) som er viktige i 
et internasjonalt perspektiv. Vi ønsker å vise -sammenhenger mellom teknologiutvikling, markeds-trender og 
samfunnsbehov, samt hvilke paradigmeskifter som vil ha en stor påvirkning på norsk arbeidsliv og 
næringsliv i årene fremover.  
 
Nøkkelteknologiene omfatter mikro- og nanoelektronikk, avanserte materialer, nanoteknologi, bioteknologi, 
fotonikk, avanserte produksjonssystemer og programvare. Viktig informasjon om teknologitrender er hentet 
fra internasjonale veikart innen ulike teknologiområder og bransjer. 

2.2 Verdiskapningspotensiale 
Driveren bak teknologiutviklingen og paradigmeskiftene, er de markedstrender og det potensialet for 
verdiskapning som teknologien gir. Potensialet er drevet av to viktige faktorer; den besparing teknologien gir 
når den blir anvendt på de store samfunnsutfordringene og den merverdi teknologien representerer 
kommersielt, miljømessig eller samfunnsmessig, samt de muligheter for nye arbeidsplasser teknologien også 
skaper. Verdiskapningen og mulighetene for nye arbeidsplasser ligger i vår vilje og evne til å utnytte 
skjæringspunktet mellom ny teknologi, utvikling av nye forretningsmodeller og den realkunnskap og 
kompetanse arbeidsstyrken har. 
 
I vår analyse legger vi der vi kan vekt på områder hvor Norge har et særskilt fortrinn fremfor andre land i 
verden. Slike fortrinn er delvis basert på de industrielle klyngene og den næringsstrukturen vi har i Norge i 
dag, men vi har særlig forsøkt å ta hensyn til de særnorske forholdene vår geografi og det høye utdannings-, 
kostnads- og lønnsnivået vi har. Noen ganger er dette et konkurransefortrinn, da vi i Norge vil ha en driver 
for å innføre automatisering på et tidligere tidspunkt enn et lavkostland for fortsatt å være konkurranse-
dyktige. Det vil da være viktig å ligge i den teknologiske fronten både innen forskning og innovasjon for å 
dra nytten av det industrielt.   
 
Det er viktig å være klar over at de endringene som kommer til å skje i stor grad vil være drevet av de store 
samfunnsutfordringene, her gjengitt slik EU har definert dem 5: 

 Helse og demografisk endring 
 Matsikkerhet, marin og maritim industri, bærekraftig landbruk og bioøkonomi 
 Sikker, ren og effektiv energi 
 Smarte, grønne og integrerte transportløsninger 
 Klima, ressurseffektivitet og tilgang til råmaterialer 
 Inkluderende og innovative samfunn 
 Sikrere samfunn 
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Vi har i rapporten ikke gjort noen analyse av de store samfunnsutfordringene, men belyser i enkelte 
eksempler hvordan disse kan være drivere for teknologitrender. Da må utfordringene settes inn i en norsk 
sammenheng, der Norge er en europeisk stormakt innen energiforsyning, har en lang kyst og tradisjonsrik 
marin og maritim industri, stor utbredelse av IKT og med en spredt bosetning og generelt et høyt lønnsnivå.  

2.3 Forutsetninger og begrensninger 
Det er viktig å forstå at denne rapporten på ingen måte er uttømmende, den er dannet på grunnlag av en 
tidsbegrenset og ressursbegrenset studie utført over fire arbeidsmåneder. Det er heller ikke mulig å dekke 
alle teknologier som kommer til å prege fremtiden da det skjer stadig raskere endringer i enkelte teknologier 
og det vil oppstå ny teknologi som vi ikke er i stand til å forutse. Det er også et åpent spørsmål hvor raskt 
endringene kommer og om de er et resultat av små steg eller store sprang. Men vi kan dog peke på noen 
viktige teknologitrender og hvordan disse har et stort potensiale til å endre verdikjedene og sysselsettingen.  
 
Studien tar ikke for seg endringer som skyldes utenforliggende politiske og økonomiske forhold som 
endringer i politikk, makroøkonomi eller lignende. Studien er skrevet næringsnøytralt, og vi har ikke gått inn 
på særskilte næringer som olje og gass eller fiske og havbruk, selv om dette er viktige næringer for Norge.  
 

Vi har illustrert teksten med en del eksempler. De er skrevet i slike rammer for å tydeliggjøre at de er 
eksempler.  
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3 Teknologidrevne trender 
I dette kapittelet har vi behandlet noen av de teknologidrevne trendene vi mener vil få størst påvirkning på 
fremtidig næringsliv og arbeidsliv i Norge.  
 
Et kjennetegn ved disse nye teknologiene er at de muliggjør svært billige produkter med meget rask produkt 
og prosessutvikling, Dette har igjen ført til at mange nye teknologier hurtig kommer ned på et kostnadsnivå 
tilpasset forbrukermarkedet, med stort rom for prøving, testing, feiling og læring. Vi ser derfor en trend der 
forbrukerproduktmarkedet representerer en sterk driver for produktutvikling i tillegg til mer tradisjonelle 
høyteknologisegmenter som forsvar og romfart, som tidligere har vært den viktigste kilden til industriell 
innovasjon. Fremstillingen i det følgende preges derfor både av eksempler fra forbrukersiden og mer 
tradisjonelle teknologitunge industrier.  
 
I kapittel 3.1 beskriver vi kort nøkkelteknologiene slik EU har definert disse med noen utvalgte eksempler. I 
kapittel 3.2 utdyper vi noen avanserte produksjonsmetoder som bygger på nøkkelteknologiene, mens vi i 
kapittel 3.3 ser på nye produkter, tjenester og forretningsmodeller som muliggjøres. 

3.1 Nøkkelteknologier 
EU har definert følgende muliggjørende nøkkelteknologier for fremtidens industri i Europa [KET2011] 6, 
[KET2015] 7 : 

 Avanserte materialer 
 Mikro- og nanoelektronikk 
 Nanoteknologi 
 Fotonikk 
 Industriell bioteknologi 
 Avanserte produksjonsmetoder 
 Programvare [ISTAG2012] 8 

 
Figur 1 Nøkkelteknologier [KET2015] 
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Disse nøkkelteknologiene er kunnskaps- og kapitalintensive teknologier som gjennomsyrer prosess-, 
produkt- og tjenesteinnovasjon i hele vår økonomi. De krever tung satsning på forskning og utvikling på 
grunn av de raske innovasjonssyklusene som disse teknologiene går gjennom og har relevans på systemnivå 
da de er generiske teknologier som kan anvendes på tvers av mange sektorer.  
 
Nøkkelteknologiene 

 Er selve kjernen i avanserte innovative produkter 
 Er en del av mange strategiske viktige verdikjeder 
 Gir mange produkter stor merverdi 
 Danner selve grunnlaget for konkurransekraft i fremtiden  

3.1.1 Avanserte materialer 

Avanserte materialer er en nøkkelteknologi for all produksjon, å ha kunnskap om nye materialer og deres 
bruksområder er avgjørende for prosess- og produktinnovasjon. I Norge har vi gode kunnskaps- og 
produksjonsmiljøer innen metallurgi, polymerer og komposittmaterialer. I Europa er avanserte 
materialteknologier viktige for å redusere ressursavhengigheten og miljøutfordringene med produksjon. 
Prosessindustrien er i en særstilling i Europa og her har vi sterke aktører også i Norge. Nye avanserte 
materialer endrer ofte egenskapene til produktet, bygger inn flere egenskaper i produktet, øker levetiden eller 
senker kostnaden og kan radikalt endre verdikjeder og produksjonsformer. Et eksempel på dette er de mange 
komposittproduktene som har erstattet andre produkter på grunn av bedre egenskaper. 
 

Grafen [grafén] er et eksempel på et materiale det forskes mye på over hele verden. Grafen består av et 
enkelt lag med karbonatomer som har helt uventede fysiske egenskaper med mye høyere ledningsevne og 
lavere motstand enn noe annet kjent materiale, samtidig som det har meget høy styrke. Utfordringen med 
grafen er produksjonsmetoder og produksjonskostnad. For at det skal bli en "game changer" må det kunne 
produseres i større arealer til lavere kostnad enn i dag. Dersom man får til dette gjennombruddet kan det føre 
til mye raskere elektronikk, nye sensorer, antenner og batterier, samt en rekke andre anvendelsesområder vi i 
dag ikke kjenner.  

3.1.2 Mikro‐ og nanoelektroniske systemer 

Mikro- og nanoelektroniske systemer og komponenter er viktige byggeklosser innen all automatisering og 
halvlederteknologi, og er fundamentet i datamaskiner, roboter, mobiltelefoner og verdensveven. I Norge har 
vi sterke kunnskaps- og designmiljøer innen halvlederindustri som kanskje ikke er så synlig utad fordi selve 
produksjonen skjer utenlands, men med komponenter som finnes innebygd i produkter verden over. I EU 
sysselsettes 2,5 million mennesker tilknyttet hele verdikjeden rundt mikro- og nanoelektronikk og denne 
sektoren anslås å bidra med 10% av globalt BNP [KET2015]. Det er av strategisk viktighet å opprettholde en 
posisjon innen denne nøkkelteknologien. 
 
Antall transistorer på et gitt areal i en integrert krets dobles cirka annethvert år. Denne observasjonen kalles 
Moore's lov. Det er denne observasjonen som på mange måter har vært driveren i den helt fantastiske 
utviklingen vi har sett i prosessorkraft siden transistorens barndom for over 50 år siden. Det er viktig å forstå 
at dette er en observasjon og ikke en fysisk lov. Det vil derfor være naturlig å anta at man en gang i 
fremtiden vil nå en metning i antall transistorer som er fysisk mulig å få ned på et areal, men det er 
sannsynligvis ennå et godt stykke frem dit. 
 

 Et eksempel på en mikro- og  nanoteknologisk komponent som inngår i mange anvendelser er miniatyriserte 
trykksensorer. De inngår i høydemålerne på fly, dekktrykksmålere i biler, kan brukes for å måle trykket i 
urinblæren eller sjekke at ventiler under vann er tette.     
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3.1.3 Nanoteknologi 
Nanoteknologi er teknologi som bruker de fysiske egenskapene til partikler eller strukturer på 
nanometerskala, som er mindre enn en titusendels millimeter, gjerne på atom- eller molekylnivå. 
Nanoteknologi inngår som en viktig komponent i stadig flere produkter. Grunnen er at fysikken i et materiale 
eller en sensor på nanometer skala er slik at man i stor grad kan skreddersy egenskaper ved et produkt som 
tidligere ikke ville vært mulig. Norge har en nasjonal satsning innen mikro- og nanoteknologi, men det 
koster å holde følge internasjonalt innen denne sektoren, slik at man er nødt til å spisse seg på noen utvalgte 
områder. Dette er den nøkkelteknologien som har høyest økonomisk vekstrate de siste årene. Det globale 
markedet for nanomaterialer er estimert til 11 millioner tonn med en verdi på 20 milliarder € [KET2015]. 
 

Et eksempel på anvendelse av nanoteknologi er bruk i belegg som beskytter metall, glass og andre overflater 
mot korrosjon, riper og væsker. Slike belegg benyttes blant annet i bilindustrien hvor det er utviklet 
produkter som beskytter frontruten mot riper og dugg. En annen anvendelse er lakk forsterket med 
nanomaterialer som beskytter karosseriet mot korrosjon ved å danne et beskyttende og vanntett belegg. 
Nanomaterialer har den fordelen at det kan bidra til å unngå mange av de skadelige løsemidlene som finnes i 
lakk uten å gå på bekostning av de gode egenskapene. 

3.1.4 Fotonikk 
Fotonikk består i å bruke lys til ulike formål fra måling og kommunikasjon til energikonvertering. Fotonikk 
omfatter optisk måleteknikk, sensorer, solceller, optisk kommunikasjon og belysning/display-formål. 
Fotonikk er avgjørende for både autonomitet og robotisering fordi den muliggjør berøringsfrie målinger, det 
å sanse omgivelsene på avstand. Fotonikk er også avgjørende for å formidle visuell informasjon til 
mennesker. Det finnes over 5.000 selskaper innen denne industrien i EU med 300.000 ansatte og den 
forventes å nå en omsetning på 615 milliarder € i 2020 [KET2015]. I tillegg er nesten 2 millioner ansatte i 
produksjonsindustrien direkte avhengige av fotonikkprodukter [KET2011]. 
 

Ryggraden i internett og raske bredbåndsløsninger er i dag bygget på fotonikk i form av fiberoptiske 
komponenter og lasere. Fotonikk benyttes også til for eksempel effektiv sortering av pantegods og søppel. 

3.1.5 Industriell bioteknologi 
Industriell bioteknologi hvor man bruker biologiske systemer og levende organismer til produksjon har et 
stort potensiale for å erstatte tradisjonelle kjemiske produkter innen mange felt. Dette omfatter for eksempel 
alge-, enzym- og bakteriebaserte prosesser hvor man omvandler et råstoff til ett annet. Ved å konvertere 
fornybare ressurser som biomasse til drivstoff, energi og kjemikalier kan man spare betydelig med ressurser 
og energi. Industriell bioteknologi forventes å nå en markedsstørrelse på 125 milliarder $ i 2015 [KET2011]. 
 

Bioproteiner som er proteiner produsert gjennom fermentering av metan, er et godt eksempel på hvordan 
bioteknologi kan bidra til å utvikle høyverdiprodukter med høy utnyttelsesgrad. Bioproteiner kan for 
eksempel erstatte fiskemel i fiskefor og dermed bli et substitutt for en allerede begrenset ressurs.  

3.1.6 Programvare 

Programvare blir omtalt som den glemte nøkkelteknologien. Uten programvare hadde det ikke vært mulig å 
realisere digitale produkter og tjenester. Nesten alle høyteknologiske produkter i dag inneholder programvare 
eller krever avansert programvare for å kunne produseres. Programvare er også kjernen i mange av de største 
innovasjonene i dag; verdensveven, tingenes internett, mobiltelefoner, big data, skytjenester osv. Det 
Europeiske programvaremarkedet er verdens neststørste med 2,75 millioner ansatte og en omsetning på 230 
milliarder € (2008) [ISTAG2012]. Den norske IKT-næringen sysselsetter mer enn 100 000 ansatte og står for 
om lag fem prosent av Norges fastlands-BNP [Menon2015] 9 og en betydelig andel av dette er programvare.  
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Programvare produseres ikke kun av IKT-næringen. Det er et verktøy i all industri for å kunne realisere 
funksjoner på toppen av de mer underliggende teknologier som er omtalt ovenfor. Det kan være i alt fra 
avanserte roboter, intelligente instrumenter for kikkhulls kirurgi til sikrere biler som assisterer sjåføren. 
Programvare er også det teknologiske verktøy som virkeliggjør logikken og funksjonene for de produksjons-
metodene som presenteres i de neste seksjonene. Engelske myndigheter har innsett betydningen av 
programvare i et moderne samfunn, og har innført programmering fra barneskolen av 10. Selv om norske 
myndigheter er på glid 11, så er Norge på etterskudd med sine planer for IKT i skolen – hvordan får vi best og 
bredest mulig IKT opplæring i skolen utover dagens planer med en langt snevrere form for digital 
kompetanse? 
 

Det er programvare kombinert med kunnskap som har gjort det mulig å tolke geologiske strukturer fra 
seismiske data på en måte som har gjort det mulig å hente ut store mengder olje og gass fra 
kontinentalsokkelen.  
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3.2 Avanserte produksjonsmetoder  

Avanserte produksjonsmetoder er den siste nøkkelteknologien som EUs high level group har identifisert. 
Avanserte produksjonsmetoder bygger på de andre nøkkelteknologiene, men er likevel fremhevet som en 
nøkkelteknologi i seg selv på systemnivå. Avanserte produksjonsmetoder er nødvendige for dagens 
kompliserte teknologiske vareproduksjon og bygger på de andre nøkkelteknologiene på systemnivå. Med 
avanserte produksjonsmetoder mener vi produksjonsmetoder og prosesser som til stor grad benytter 
høyteknologiske komponenter og nøkkelteknologier. Produksjon er selve ryggraden i et velfungerende 
moderne samfunn, da produksjon er hoveddriveren innen økonomi, sysselsetting og innovasjon.  
 

Vi vil beskrive noen avanserte produksjonsmetoder som kan endre hvordan man tenker seg fremtidens 
produksjon. Dette omfatter 3D printing og lagvis produksjon, robotisering og automatisering, samt internet 
of things og cyber-physical systems. 

3.2.1 Robotikk og automatisering 

Robot-teknologi har et stort potensiale for å påvirke våre liv i fremtiden ved å øke produktiviteten, øke 
servicenivået og skape nye arbeidsplasser i interaksjon med roboter [SPARC2014] 12. Det er roboter utenfor 
det man i dag ser av industrielle roboter som kommer til å drive frem denne utviklingen. 
 
Markedsdriverne for fremtidens robotikk er identifisert som industrimarkedet, det profesjonelle 
servicemarkedet, hjemmemarkedet, sikkerhetsmarkedet og romvirksomhet. Disse markedene vil bli betjent 
av ulike typer roboter som arbeidsroboter, samarbeidsroboter, logistikkroboter, sikkerhetsroboter, 
inspeksjonsroboter og spill- og underholdningsroboter [EUROP2009] 13. 
 
I 2014 ble det solgt 200.000 nye industriroboter og det er nå installert 1.5 millioner slike roboter i verden. I 
snitt var det 58 industriroboter per 10.000 ansatte, mens Norge har kun 43 industriroboter per 10.000 ansatte 
[IFR2013] 14. Det skyldes nok i hovedsak at vi har liten grad av bilindustri og elektronikkproduksjon i 
Norge, som er de mest robotintensive industrisektorene. I bilindustrien et det et snitt på over 1.100 roboter 
per 10.000 ansatte på verdensbasis. I Norge har antall industriroboter stagnert på litt over 1.000 installerte 
enheter og antallet har vært stabilt i perioden 2006-2012 [IFR2013]. Det er med andre ord ingen trend som 
tilsier at dagens tradisjonelle roboter erstatter industriarbeidsplasser. 
 
Nøkkelfaktorer for dagens industrielle robotikk er presisjon, repeterbarhet, pålitelighet, styrke, rekkevidde og 
slitestyrke. Dagens industriroboter er store, robuste, tunge og kapitalintensive. De er egnet for 
masseproduksjon av faste komponenter. Takt-tid er avgjørende for effektiviteten. Sikkerheten gjør at de må 
bures inn for å kunne brukes sikkert og mennesker har bare adgang til roboten når den er avslått. Dette 
fungerer bra for repetitive oppgaver på mekaniske deler. Dette er typisk en «statisk» tilstand der arbeid 
utføres på en spesifikk lokasjon og kun for noen få repetive oppgaver. Det krever lang omstillingstid å lære 
roboten nye oppgaver fordi disse må omprogrammeres og det er liten grad av autonomitet.  
 

Tradisjonelle industriroboter blir i hovedsak brukt til mekanisk håndtering, sveising, sammenstilling, maling, 
pakking og palletering. Med en takt-tid som måles i sekunder tilsier det at disse i stor grad brukes til 
masseproduksjon, siden de brukes til operasjoner som kan gjentas millionvis av ganger.    

 
Det kommer nå en ny generasjon industriroboter som skal kunne være mer mobile og samarbeide med 
mennesker for mer komplekse oppgaver, blant annet ved at de har lette fleksible armer. Tanken er at 
mennesker skal gjøre det de er best på, mens arbeidet gjøres i samarbeid med roboter som har litt andre 
egenskaper i forhold til for eksempel repetitive oppgaver, hurtighet og farlige oppgaver. Sensorer integreres i 
roboten slik at interaksjon kan gjøres fleksibel og presis. Dette er et nytt tankesett med menneskesentrert 
automatisering hvor man bygger produksjonen rundt det mennesket kan bidra best med. 
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Nøkkelfaktorer for den nye generasjonen industriell robotikk er presisjon, mobilitet, kort omstillingstid, 
autonomi, pålitelighet, fleksibilitet og tilgang. Det er også et mål om å håndtere variasjon og fleksible 
materialer. Prisen på denne typen roboter synker fort slik at de blir stadig mindre kapitalintensive. Kunnskap 
om den nye generasjonen industriroboter er en viktig faktor for å sikre fremtidens konkurransekraft innen 
produksjon, konstruksjon og vedlikehold i Norge og Europa. Det er her mange av de nye arbeidsplassene 
sikres og skapes.  
 

 
Figur 2. Forventede anvendelser av ulike typer roboter i ulike typer bransjer [EUROP2009] 

En ny generasjon hjemmeroboter er kommet på markedet. I hovedsak er det enkle roboter som støvsugere 
og gressklippere, men også vindusvaskere, bassengrensere, sportsroboter, selskapsroboter, kjæledyrhjelpere 
og menneskehjelpere. Kun fantasien setter grenser! Også robotleker spiller en rolle for å utvikle sosiale 
roboter. Det ble solgt over 3 millioner hjemmeroboter i 2012 [IFR2013]. Dette er i dag enkle roboter uten 
store krav til effektivitet, men neste generasjon er ikke langt unna, og disse vil ha langt større påvirkning på 
arbeidslivet. 
 
Neste trinn i utviklingen er serviceroboter som også har relativt enkle oppgaver, men innenfor det 
profesjonelle markedet. Dette kan være for eksempel transport og logistikk i kontor- eller korridormiljøer 
(som sykehus, arbeidsplasser og hoteller), boring/drilling, enkle inspeksjonsoppgaver på større anlegg, 
vedlikeholdsoppgaver, rehabiliteringsroboter på sykehjem/ sykehus og personlige hjelpere. Det var installert 
omtrent 125.000 profesjonelle serviceroboter i verden i 2012, men dette markedet er i sterk vekst [IFR2013]. 
Det er her robotene utfordrer arbeidslivet fordi man ennå ikke har tatt ut det samme potensialet innen 
automatisering og robotisering i andre bransjer enn industrien.  
 

Serviceroboter brukes innenfor helt andre felt enn bare i industrien. I landbruket bruker man for eksempel 
stadig flere roboter, til alt fra automatisk melking av kuer til planting av radkulturer. Slike serviceroboter er 
en del av presisjonslandbruk hvor robotene også bruker GPS og satelittdata. 

 
Robotiserte proteser utgjør et meget raskt voksende marked hvor man gir fysisk handikappede tilbake 
muligheten for naturlige bevegelser. Denne teknologien kan også brukes til å gjøre oss i stand til nye 
oppgaver som vi ikke ville klart uten robotisering. Man vil også se helt andre typer roboter som 
rehabiliteringsroboter. 
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Figur 3. Et utvalg hjemmeroboter som kan kjøpes i dag [Kilde : www.robotshop.com] 
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3.2.2 Internet of Things 
Det er tre viktige drivere bak utviklingen av IoT; De siste 10 år har kostnaden på sensorer blitt halvert, vi 
har fått 40 ganger så mye båndbredde og 60 ganger så mye prosesseringskraft til samme kostnad 15.   
 
I dag er det vanlig at IoT-systemene er sammensatt av såkalte innvevde systemer (embedded systems). Et 
innvevd system er et datasystem med en bestemt eller dedikert funksjon som er innvevd i et mekanisk eller 
elektrisk system og utgjør en integrert del av dette. Og det er veldig vanlig å koble slike innvevde systemer 
sammen i et nett.  
 

Typiske innvevde systemer vi omgir oss med daglig er kontrollsystemer i produkter, som for eksempel 
programstyring i en oppvaskmaskin, alarm i et sikringssystem eller antiskrenssystem (Electronic Stability 
Programme - ESP) i bilen. 

 
En verdiøkende variant av IoT er Cyber-Physical Systems (CPS), der målet er å koble den fysiske verden 
og den digitale verden, der innvevde systemer, sensorer, aktuatorer og nettverksteknologi er integrert, og gjør 
det mulig å styre og overvåke fysiske prosesser. Det åpner også for smart interaksjon mellom den fysiske og 
digitale verden, slik at for eksempel sensor data fra den fysiske prosessen i neste omgang brukes til å 
forbedre simulerings- og styringsfunksjonen av den samme fysiske prosessen. CPS utnytter IoT som 
underliggende infrastruktur, og kobler i tillegg til denne infrastrukturen og den fysiske verden sammen med 
ulike applikasjoner [Vermesan2015] 16, det kan for eksempel være digital og fysisk materialstyring i 
produksjonsbedrifter eller flåtestyring i spedisjonsbransjen. 
 

Et eksempel på en anvendelse av CPS er å utstyre verktøy og maskiner i en fabrikk med sensorer som 
forteller hvilke arbeidsoperasjoner som er utført på hvilke deler av produktet, inkludert innsamling av data 
for angivelse om for eksempel belastning. Dette gir større kvalitet i produksjonen fordi man kan spore og 
sertifisere at alle nødvendige operasjoner er utført. Samtidig kan man også merke hvert enkelt produkt med 
informasjon om hvordan det skal sammenstilles slik at man får fleksibel individualisert produksjon. 
Produktet kan ha instruksjoner om rekkefølgen på arbeidsoperasjoner, hvilke deler som skal brukes i denne 
varianten av produktet osv. Instruksjonene for sammenstilling av hvert enkelt produkt kan lastes opp til 
verktøy, maskiner og robot eller gjøres tilgjengelig for en arbeider for hver enkelt produserte enhet. 

 
Det er bare fantasien som begrenser hva vi kan koble sammen eller koble oss til. Eksempler kan være å 
avlese eller styre posisjon og bevegelsen til et objekt, måle temperatur og andre tilstandsparametere i et 
prosessanlegg, registrere lyd og vibrasjoner i et fly, overvåke gass og andre miljøfaktorer på en plattform, 
avdekke lekkasjer i rørsystemer. Denne typen løsninger er allerede godt integrert i enkelte av dagens 
systemer, og vi ser at denne typen løsninger også blir mer vanlig for alle varer og produkter.  
 

En bil er allerede i dag et eksempel på et lokalt sensornettverk. Den inneholder mange nye sensorer, som 
akselerasjonssensorer (sikkerhet), trykksensorer (sikkerhet), temperatursensorer (setekomfort, 
motorfunksjon) og avstandssensorer (rygging, lukeparkering), koblet i nett sammen med funksjonalitet 
materialisert i form av ulike innvevde systemer. Bilen din er med andre ord et intelligent datanettverk med 
hjul og karosseri (og noe til). Kobler vi bilen til internett kan den også betraktes som et delsystem av et større 
IoT eller et CPS. Og det er helt naturlig at bilen er tilknyttet internett og det er ingen futuristisk virkelighet; 
verkstedet ditt kan for eksempel analysere feil på stedet når du har trøbbel, bilen kan laste ned informasjon 
som du behøver når du kjører, om alt fra trafikale forhold og fremkommelighet, til overnatting, mat, 
severdigheter og opplevelser. Du kan også spore bilen om den blir stjålet. 

 
IoT vil om få år være primærkilden for Big Data. Vi vil overalt være omgitt av sensorer og aktuatorer, og 
sensordataene vil bli digitalisert og delt med andre produkter/tjenester i nettet. Dermed kan man også 
kapitalisere og gjøre forretning av data som er samlet inn med IoT så lenge man har eierskap til data og man 
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tar hensyn til de reguleringer om personvern og datasikkerhet som finnes. IoT vil være en nødvendig og 
viktig driver for en fremtidig data økonomi 17.  
 
Både fysiske og virtuelle "ting" vil ha identitet med henholdsvis fysiske egenskaper og virtuelle 
representasjoner. Datafangst vil være del av livsløpet til den enkelte ting, blant annet for å kunne gjengi 
historikk eller data som kan aggregeres på et høyere nivå for å lære noe på tvers av tusentalls av enheter og 
være til nytte for mange. I store prosessanlegg vil IoT-applikasjoner ha sanntidstilgang til informasjon om 
virtuelle og fysiske prosesser og hendelser ved hjelp av smarte og koblede data. 
 

Med IoT kan man tenke seg å fjernstyre flere prosess- eller produksjonsanlegg fra én sentral fordi man har 
tilgang til alle produksjons- og styredata fra og for de viktige prosessene hele tiden. Snøhvitfeltet i 
Barentshavet er et eksempel på et produksjonsanlegg som er installert på havbunnen og er fjernstyrt fra 
land18.  

 
IoT egner seg særlig godt i kombinasjon med andre teknologier som Big Data og skytjenester for å skape 
kreative løsninger som igjen driver frem nye og mer bærekraftige forretningsmodeller. Vi sikter spesielt til 
transformasjoner som gir muligheter for vekst gjennom skifte fra investeringskostnader (CAPEX) til 
driftskostnader (OPEX) ved å leie og ikke kjøpe. Men det kan også være å øke produksjonen med samme 
antall ansatte og investering, eller å bedre reaksjonsevnen i skiftende markeder. 
 
Denne typen løsninger har og vil påvirke hvordan virksomheter og vi som ansatte kan organisere oss, for 
eksempel for å gi raskere og bedre respons på vedlikeholdsoppgaver overfor kunder, inkludert å samle 
verdifulle data gjennom kundekontakt, selvorganisering med spredte medarbeidere for å optimalisere 
prosesser og skape best mulig resultater.  Gjennom å utnytte teknologi og data på denne måten kan vi oppnå 
langt mer fleksible og selv-navigerende organisasjoner til det beste for både ansatte og virksomheten.  
 

Avanserte produkter eller installasjoner har gjerne digitale manualer og livsløpshistorikk over 
tilstandsutviklingen. Ved vedlikehold eller reparasjon av et slikt produkt eller installasjon hos en kunde får 
man lett tilgang til produktets konstruksjon, eventuelt hvilke feil som er oppstått hvor og hvilke belastninger 
produktet har vært utsatt for, og ikke minst hvilke verktøy som skal benyttes for å utføre de nødvendige 
vedlikeholdsoppgavene. Digitalisering og delvis automatisering av denne typen oppgaver for både å 
effektivisere og møte kundens forventninger er viktige for å gjøre oss i stand til å konkurrere i markedet. 

 
Det er mange som har forsøkt å estimere det totale potensialet som ligger i IoT og illustrert ovenfor med 
noen eksempler, som f.eks. at IoT vil bidra med 1,7 billioner $ til den globale økonomien i 2019 [Business 
Insider2014] 19. Dette inkluderer maskin- og programvare, installasjonskostnader, samt tjenester rundt IoT-
løsninger. Det er store forretningsmuligheter for industrien om den lykkes i å skape IoT-infrastruktur og 
økosystemer som er attraktive for aktørene, og som skaper forretning for industrien og merverdi for 
brukerne.  
 
Det særegne med IoT er at det kobler alle ytternodene eller tingene sammen i et nettverk. Nodene er typisk 
sensor, ting, aktuatorer eller databehandlingsenheter, eller en kombinasjon av disse. Hver node har en unik 
identitet for at andre noder eller andre deler av systemet entydig kan adressere den enkelte noden. Nettverket 
kan tilby funksjonalitet for å kunne kommunisere med eller på annen måte bruke disse nodene. Den logikken 
eller intelligensen som bygges inn i nodene sammen med regnekraft omtales ofte som edge eller fog 
computing.  
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Et eksempel på edge/fog computing er sportselektronikk for å sikre at en utøver ikke går over en 
ytelsesterskel og stivner. Alle som følger Tour de France på TV2 vet at hver syklist er utstyrt med sensorer 
for å måle deres ytelse (for eksempel i watt) og sammenstille dette med en modell og maksimal grense. 
Dermed kan rytteren varsles om eller når han eller hun går over i rød sone, det vil si terskelverdiene som gir 
melkesyre. Dette er et eksempel på edge eller fog computing fordi noen data prosesseres allerede i sensoren 
(edge computing) for å gi umiddelbar tilbakemelding til sykkelrytteren, mens andre sensordata og beregnede 
data overføres til lagledelsen i følgebilen eller i lagbussen i målområdet (fog computing) for å vurdere 
tilstanden for laget som helhet.  

 
Vi kan også bruke IoT til å gå fra sentralt styrte systemer til systemer med langt mer distribuert kontroll. 
Dette skaper både muligheter og utfordringer. Muligheter ved at delsystemer og noder kan bli mer autonome, 
og at en feil et sted ikke nødvendigvis propagerer til andre deler av systemet slik vi ser ved mer sentralisert 
systemkontroll. Desentralisering kan være en egnet metode for å skape mindre sårbarhet for hele systemet. 
Men i den ligger også utfordringen ved at autonome delsystemer med desentralisert kontroll er krevende for i 
vare ta helheten, for eksempel overvåking av tilstanden i en hel verdikjede og sikre at verdikjeden er både 
pålitelig og robust der slike egenskaper er kritiske. Men for en bruker vil slike forskjeller i sentralisert eller 
desentralisert kontroll kunne utviskes gjennom denne typen løsninger.  
 

I intelligente transport systemer (ITS), med kjøretøy-til-kjøretøy (V2V) kommunikasjon og 
kollisjonskontroll er det best at kjøretøyene samhandler seg i mellom for å unngå ulykker. Tilsvarende ser vi 
for moderne stor-skala distribuerte kontroll-systemer for jernbane så sikres pålitelighet og robusthet i sann 
tid lokalt. I begge eksemplene vil det være livstruende om det er forsinkelse i dataoverføringene, noe 
sentraliserte systemer ofte lide under. Både for sjåførene av kjøretøyene og lokførere på togene, er det 
påliteligheten og robustheten av systemet som er viktig og ikke hvor kontrollen utøves.  

 
Forsyningskjedene i tradisjonell industri fokuserer på effektiv logistikk av varer. Nye IoT aktører vil i 
økende grad endre etablerte strukturer og relasjoner ved å utnytte potensialet som ligger i teknologien til 
digitalisering. For å konkurrere effektivt, må bedriftene transformere sin praksis og dermed sine 
forretningsmodeller og begynne å tenke i form av verdiskapende økosystemer. 
 

Et eksempel er energiselskaper som ekspanderer fra kun å levere elektrisitet til også å levere 
bredbåndstjenester og aggressivt søker å penetrere markedet for smarte hus og smarte samfunn. De 
transformerer virksomheten og forretningsmodell for å kunne ta del i verdikjeder som de tidligere ikke har 
deltatt i – antagelig i konkurranse eller samarbeid med aktører fra andre verdikjeder, for eksempel 
alarmselskaper, utstyrsleverandører og online underholdningstjenester. 

 
Få selskaper er i en posisjon hvor de alene kan eie nye digitale verdikjeder. Trenden er å skape egne 
økosystemer for å lykkes med å forbedre økonomien der teknologier som IoT, Big Data og skytjenester 
inngår som underliggende løsninger for å lykkes. For å realisere disse økosystemene må man tenke på 
systemnivå, ikke fokusere alene på det enkelte produkt eller løsning, men hvordan man etablerer felles 
økosystemer der deltakende bedrifter spesialiserer seg på sin kjernekompetanse og arbeider sammen for raskt 
å tilpasse seg endringer i eksterne miljøer. 
 

Fra eksempelet over betyr det at energiselskapet også kan åpne opp økosystemet for smarthus slik at andre 
aktører kan tilby produkter og tjenester for å utnytte den posisjonen energiselskapet har skaffet seg slik at 
totaltilbudet blir bedre. Innenfor bredbåndsegmentet er det allerede skjedd. 

 
Man skaper en digital nettverksøkonomi i stedet for å konsentrere seg utelukkende om enkelte verdikjeder. 
I en slik økonomi vil man lettere kunne jobbe på tvers av grenser. Det er dette EU kommisjonen ønsker å 
oppnå gjennom sitt initiativ for å få til et Digital Single Market 20. Systemintegrasjon og interoperabilitet er 
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avgjørende for å skape en digital nettverksøkonomi hvor man kan utnytte de sterke sidene til hver enkelt 
aktør som inngår i denne nettverksøkonomien uten tanke på om den vi samarbeider med eller har som kunde 
er lokalisert i et annet land eller ikke. I et Digital Single Market er alle underlagt de samme 
rammebetingelsene.  
 
Hvis vi igjen utesker eksempelet ovenfor, så er det mer enn realistisk om noen år at norske energiselskaper, 
fra Norge kan innta en sentral rolle som leverandør i økosystem for smarte hus og samfunn også i andre land.   
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3.2.3 Virtuell eller forsterket virkelighet 
"Virtual reality" (virtuell virkelighet) har vært et buzzword siden 1990-tallet. Virtuell virkelighet er bygget 
opp av digitale modeller, og mennesket kan til dels sanse sine virtuelle omgivelser ved å se, høre, lukte og ta 
på digitale gjenstander ved hjelp av ulike elektroniske hjelpemidler. Slike systemer brukes i dag i hovedsak 
som brukergrensesnitt ved analyse av avanserte 3D modeller (for eksempel geologiske struktur) eller som 
rene simulatorer for eksempel til opplæring av vedlikeholdspersonell på avanserte installasjoner eller 
underholdning og spill.  
 

Fremtidens komplekse arbeidsoperasjoner vil kreve at man lærer seg å samvirke med roboter og annet 
komplisert produksjonsutstyr. Her kan virtuell virkelighet og simulatorer spille en avgjørende rolle for at 
man i virkelighetstro omgivelser kan trene på de komplekse arbeidsoppgavene og lære av sine feil uten at det 
får fatale konsekvenser. Norge har allerede i dag flere slike simulatorsentre for eksempel for trening i 
krevende maritime operasjoner.  

 
Man kan forestille seg at hele fabrikker finnes representert i en virtuell verden hvor man på forhånd kan 
simulere hele produksjonen og faktisk inspisere hvordan den skal foregå uten at man faktisk har startet den 
fysiske produksjonen. Dette vil være særlig nyttig dersom man hyppig må omstille seg til nye 
produksjonsserier. 
 
En avart av virtuell virkelighet er "Augmented reality" (forsterket virkelighet) der formålet er å berike den 
faktiske virkelige verden, for eksempel ved å legge på informasjon som er relevant for omgivelsene man 
beveger seg i.  
 

Et enkelt eksempel på en slik virkelighet er audioturer på museum, hvor man hører historiske lyder fra en 
svunnen tid. Et mer avansert eksempel er fjernstyrte flytårn, der tårnet gjennom å motta signaler fra kamera, 
radar og andre sensorer får et totalbilde av luftrommet og flyplassen, der flygelederne kan legge inn 
automatisk sporing og utheving av objekter som beveger seg på bakken og i luften gjennom avansert 
visualisering. 

 
Sterke markedskrefter som Facebook, Google og Sony jobber nå med å virkeliggjøre denne teknologien for 
forbrukermarkedet. Utfordringen i dag er knyttet til det å lage naturlige overganger mellom virkelighet og 
det forsterkende laget slik at dette ikke virker forstyrrende. Dessuten har det til nå vært vanskelig å bevege 
seg naturlig i en virtuell virkelighet uten at det virker forstyrrende på sansene, for eksempel har 
brilleteknologien til nå hatt for dårlig oppløsning og krever at man fokuserer på nær avstand, noe som er 
meget slitsomt og gjør at tiden man bruker denne typen løsninger er relativt kort. Det er også en utfordring å 
få til naturlig navigasjon i en virtuell verden.  
 
En tredje utfordring med forsterket virkelighet er å få til en naturlig interaksjon med virtuelle gjenstander. 
Den virkelige verden må være meget godt synkronisert og kalibrert med den virtuelle delen av den 
forsterkede virkeligheten. På det nåværende stadiet er det vanskelig å forutse når vi vil få de første 
kvalitetsproduktene i forbruker/prosumer-markedet, men dersom de kommer og fungerer bra vil de ha en stor 
påvirkning på mange verdikjeder.  
 

Du velger å gå en tur i den virtuelle butikken for å se på klær. Du har allerede scannet inn en 3D modell av 
deg selv og kan nå prøve ulike klær på denne modellen av deg selv som butikken får tilgang til. Du kan 
dermed se hvordan klærne passer fra alle sider. Hvis buksene du prøvde var litt for korte for din smak, kan 
du lett be om en modell med litt lengre benlengde. Noen dager senere får du klærne som en pakke i posten. 
Hele verdikjeden rundt den fysiske butikken er endret. Nettbutikken har også etter hvert mye data om hvilke 
klær som selger og hvilke størrelser de skal produseres i og kan henvende seg direkte til forbruker med 
"skreddersydde" tilbud til som passer denne forbrukerens virtuelle passform og preferanser. 
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3.2.4 Big Data 
 
Både økonomiske og sosiale aktiviteter har lenge vært avhengig av data for å kunne gi verdi. På de fleste 
områder blir nå disse aktivitetene digitalisert og lagret via internett. Dette skiftet medfører drastisk økning i 
datamengden, endringstakten av data er ofte i sann tid, svært mange dataformater og datakilder skal 
håndteres og ikke minst er det krevende å estimere usikkerheten i eller påliteligheten av data. Derfor vil 
tradisjonelle teknikker for datahåndtering, analyse og visualisering hverken skalere eller strekke til. Det er 
disse utfordringen som Big Data forsøker å adressere for å skape verdi fra virkelig store mengder digitale 
data. OECD påpeker i rapporten Data-Driven Innovation, Big Data for Growth and Well-Being 21 at både 
offentlige så vel som private virksomheter må ta innover seg mulighetene som data gir for endring til det 
bedre. EU kommisjonen ser for seg at vi er på vei over i en datadrevet økonomi 22.  
  
Mange bedrifter vet lite om eller mangler helt kompetanse for hvordan denne typen data skal håndteres og 
bearbeides. Ofte kan behovet være å finne sammenhenger i dataene som det ikke ville vært mulig eller lett å 
finne i små statiske datamengder. Med kompetanse og egnede verktøy kan bedrifter endre hvordan oppgaver 
og prosesser utføres. Det kan være å gå fra en mer tradisjonell prosess til å arbeide mer inkrementelt og 
iterativt fordi en har raske tilbakeføringssløyfer av data. I prosesser som er kritiske på tid, kost og kvalitet 
kan det være å foretrekke for å redusere risiko. Data kan også brukes langt mer aktivt og interaktivt i 
konstruksjon, for eksempel tilstandsdata fra maskiner som levetid, bruk, slitasje og vedlikeholdsbehov gir 
direkte kunnskap som kan benyttes i design av neste generasjon maskiner.   
 
Big Data handler om å gjøre datafangst langs hele verdikjeden og livsløpet for et produkt eller system slik at 
dataene er til nytte for andre. En slik tilnærming gir produsentene og leverandørene av produkter og systemer 
adgang til en større del av verdikjeden og de får kunnskap om bruken av produktet og miljøet det er plassert 
i. Denne kunnskapen vil kunne benyttes for å utvikle virksomheten og oppnå konkurransefortrinn gjennom 
følgende eksempler på transformasjoner: 

 Kontinuerlig læring gjennom hele produktets levetid 
 Nye måter for å samle inn forretningskritisk informasjon 
 Bygge nye tjenester basert på data til nytte for kunden og brukeren 
 Dra nytte av å kunne oppdatere programvare uten eller med sterkt redusert antall produksjonsstans 
 Innføre sømløst vedlikehold basert på tilstandsdata i sann tid 
 Kan gå fra å være produsent presset på pris og marginer, til systemleverandør av en tjeneste. 

 

Et enkelt eksempel på en slik transformasjon er Nike Fuelband, som er et armbånd for registering av 
treningsaktivitet som brukes sammen med en iPhone. Den samler inn data når brukeren jogger eller er i 
annen fysisk aktivitet og tillater lagring via skytjenester. Siden de treningsaktive er en spesifikk målgruppe 
for Nike som brand, kan Nike ut i fra metadata om denne gruppen sørge for produktplassering og spesifikk 
reklame rettet mot akkurat denne målgruppen. 

 
Utnyttelse av Big Data representerer meget betydelige verdiskapningsmuligheter, noe som kommer fram fra 
ulike analysemiljøers anslag i tabellen på neste side. 
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Kilde : European Big Data Value Partnership Strategic Research and Innovation Agenda 
 
Big Data kan karakteriseres langs fire ortogonale akser: datamengde (volume), endringstakt (velocity), 
mangfold av formater (variety) og pålitelighet (veracity). Siden mange virksomheter nå satser på Big Data 
teknologier er det også viktig at data gir verdi (value). Dette er de fem Vene som er karakteristiske for å 
forstå feltet og hvilke utfordringer Big Data utgjør for den enkelte bruker eller virksomhet:  

 Volume; Big Data er tradisjonelt store lagrede datamengder (data in rest), og i dag snakker vi 
om terabytes, petabytes, exabytes, osv som er størrelser vi har vanskelig for å fatte omfanget av. 

 Velocity; Endringstakten er viktig for mange nyere anvendelser, og omtales gjerne som data in 
motion, med betydelige datamengder per tidsenhet, ikke nødvendig bare i totalvolum.   

 Variety; Big Data kommer i mange varianter og kan være heterogene av natur både i form av 
kilde, format og nødvendige transformasjoner av metadata. Det er relativt komplekst og 
utfordrende å harmonisere data av ulik opprinnelse og på ulikt format.  

 Veracity; Big Data hviler også på det faktum at for å kunne gi verdi må man kunne fastslå i 
hvilken grad dataene er pålitelige; korrekte og presise, fullstendige og inngi tillit. 

 Value; Big Data skal gi verdi for brukerne, og det er det viktigste overordnede målet med 
forskning og innovasjon på Big Data både på prosesser (verdikjeder) og teknologi.  

 
Det krever relativt omfattende innsats for å kunne dra nytte av de voksende datamengdene i ulike formater 
og med usikker pålitelighet. Det er derfor et stort marked for metoder og verktøy som klarer å organisere 
dataene og trekke ut de viktigste delene av disse slik at de blir tilgjengelig i kompakt form, slik at man kan 
kjøre analyser på dataene for å trekke ut verdien, og ikke minst presentere eller visualisere denne verdien på 
en brukervennlig måte. 
 
Kjernen i det å kunne hente ut verdien av dataene ligger i å ha metoder og verktøy for å analysere og 
visualisere, det som omtales som deep data analytics. Dette omfatter metoder for semantisk analyse av data, 
validering pålitelighet og troverdighet av innhold, data og kilder, analyse av rammeverk og bedre statistiske 
og matematiske metoder og algoritmer for prosessering av data med skalering av regnekraft for optimale 
beregninger og forretningsanalyse 23. Deep learning teknikker og graph mining teknikker anvendt på store 
grafer med heterogene data og datastrømmer (data in motion) åpner opp for helt nye muligheter for 
prediktive og preskriptive analyser.  
 
Vi skal ikke gå i dybden her, men ønsker å gå noe mer i detalj på en gruppe av analyseteknikkene som kalles 
deep machine learning som er utbredt og vil bli mer utbredt i tiden fremover. Dette er i hovedsak et sett 
med matematiske metoder som er gyldige så lenge de er "opplært" med de riktige dataene. Disse metodene er 
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blitt betydelig bedre de siste årene, og i hovedsak på grunn av to ting; de brukes på stadig større datamengder 
og man er blitt flinkere til å organisere modellene slik at de definerer ulike abstraksjonsnivåer. Man kan også 
i stor grad programmere inn forhåndskunnskap i modellene. Modellene kan nå håndtere mye større 
datamengder enn et menneske kan håndtere på grunn av den predefinerte programmerte intelligensen. 
Modellene kan gradvis tilpasse seg definerte prosesser etter hvert som mer data blir tilgjengelig, men det er 
viktig å være klar over at de fortsatt ikke kan håndtere helt uforutsette hendelser utenfor det domenet de er 
tilpasset for. 
 
Det viktigste med disse analysemetodene er at de er meget kraftfulle verktøy for den som forstår å utnytte 
dem til å organisere og håndtere store mengder data. Det vil gi muligheter og fortrinn for de i næringslivet og 
arbeidslivet som klarer å trekke ut kunnskapen fra Big Data og forvandle kunnskapen til reell innsikt i 
hvordan forretningsmodeller, tjenester og verdikjeder kan organiseres.  
 

Apple's talebaserte personlige assistent SIRI er bygget på tilgang til store datamengder som prosesseres med 
nettopp deep machine learning 24.  

 
Frivillig deling av data mellom brukere kan også støtte opp under nye måter å fremskaffe ny kunnskap – 
såkalt "citizen science". Her går brukerne sammen om å skaffe til veie informasjon som kan utnyttes til 
felles forskning.  
 

Et eksempel på "citizen science" er artsdatabanken (www.artsobservasjoner.no) hvor hvem som helst kan 
dokumentere observasjoner av ulike arter i naturen slik at man kan få en mer fullstendig oversikt over for 
eksempel rødlistede arters utbredelse. Til nå er det registrert 13 millioner observasjoner i denne databanken. 
 

Et annet eksempel på "citizen science" er National Geographics prosjekt Genographics 
(https://genographic.nationalgeographic.com/) hvor mer enn 700.000 brukere over hele verden har bidratt 
med DNA-prøver for å finne ut mer om menneskenes forhistorie og utvikling som art. Innen dette feltet er 
forskningsfronten til en viss grad faktisk drevet av amatører som på grunn av tilgangen til store mengder 
frivillig deler data og ligger foran forskerne innen feltet.   
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fleksibiliteten som er nødvendig i fremtidig produksjon hvor endringshastigheten og omstillingsevnen må 
øke. 

  
Figur 5 Industrie 4.0 [Industrie2014] 

Også USA, EU og land som Nederland (Smart Industry 26) og Sverige (Made in Sweden 2030 27) har 
utarbeidet sine manufacturing-strategier som setter tydelig retning og gir klare anbefalinger.  Felles for disse 
satsingene og strategiene er at de i høy grad er knyttet til sterke globale endringer og trender. 
 
Vi står overfor en ny bølge med industri - Hvordan ser fremtidens fabrikk ut?  

 Adaptiv og smart produksjon  
 Avanserte produksjonsprosesser 
 Digitale virtuelle fabrikker – modeller for hele fabrikken og vareflyten 
 Ressurseffektivitet og materialutnyttelse i fokus 
 Nettverk med fleksible produksjonsenheter 
 Miljøvennlig produksjon 
 Menneskeorientert produksjon 
 Kundefokusert produksjon 
 Distribuert produksjon 

 
Til tross for avanserte tekniske beskrivelser av produkter, prosesser og planer for økonomisk verdiskaping, er 
utfordringen ofte at høyteknologiske bedrifter legger for lite vekt på den konkurransekraften som 
arbeidsstyrken og organiseringen utgjør. Bedriftene står fortsatt overfor store utfordringer i sine anstrengelser 
med gjensidig å utvikle det teknologiske systemet og de menneskelige ressursene i organisasjonen. De nye 
operatørrollene og deres samhandling vil kreve nye former for interaksjon mellom mennesker og maskiner.  
 
Evnen til å betjene komplekse produksjonssystemer er i dag ikke proporsjonal med mengden tilgjengelig 
informasjon. En mindre arbeidsintensiv produksjon er en forutsetning for lønnsom vareproduksjon i 
høykostland. Det er derfor viktig å tilgjengeliggjøre informasjon for arbeideren slik at denne er i stand til å 
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tilpasse seg stadig nye produkter, oppgaver og prosesser, samt innhente informasjon fra arbeideren og 
prosesser slik at man kontinuerlig forbedrer seg. 
 
Gjennom avansert fabrikasjon og evnen til å utnytte muliggjørende teknologier vil fremtiden ligge i det vi 
betegner som smart fabrikk. I et integrert samspill må elementene i smart fabrikk ha evne til kontinuerlig 
utvikling og omstilling, og i tillegg skape tverrfaglige rom som øker innovasjonstakten. 
 
Et meget godt eksempel på en vellykket transformasjon er Siemens fabrikk for elektronikkproduksjon i 
Amberg, der det produseres "Programmable logic controls (PLCer)", som er styringssystemer for alt fra 
fabrikkprosesser til skiheiser og cruiseskip 28. Gjennom å utnytte mulighetene til avansert kommunikasjon 
mellom produkt, produksjonsutstyr og kontrollsystemer i fabrikken er nå 75 % av verdikjeden håndtert av 
maskiner og datamaskiner. Produksjonen er åttedoblet og produksjonskvaliteten er 99,9988 %. Denne 
transformasjonen er gjennomført uten tap av arbeidskraft. Antallet ansatte det samme som før endringen, 
men arbeidstakernes rolle er nå i hovedsak knyttet til løpende forbedring og kontroll av prosessen, fremfor å 
utføre produksjonsoppgaver. 
 

 
 
Figur 6 Tradisjonelle industriroboter er buret inn for sikkerhet, mens de nye industrirobotene tillater 
samarbeid med mennesker (Foto: Shutterstock & SINTEF)   
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3.2.6 3D printing & lagvis produksjon 
 
3D printing er en datastyrt prosess hvor man fra en råvare i form av tråd, pulver eller væske lagvis skriver ut 
et 3-dimensjonalt produkt. 3D printing var tidligere i hovedsak et verktøy for rask design og "rapid 
prototyping" for produktdesignere, men gjør nå sitt inntog i fleksibel, distribuert produksjonsform. Man har 
til nå byttet bort mekaniske egenskaper ved det endelige produktet mot å kunne gjøre raske iterasjoner på 
form/design. 

 
Figur 7 Med 3D printing bygger man opp et produkt lagvis fra bunnen av [Foto: Shutterstock]. 

Sterke kommersielle krefter jobber i dag med å utvikle 3D printere for forbrukere og allerede i dag kan man 
kjøpe en 3D printer til under 10.000 kroner i elektrobutikken. På samme måte som blekk- eller laserskrivere 
tillater brukeren å skrive ut sin egen tekst i stedet for å sende den til et trykkeri, produserer 3D printere 
fysiske deler (i dag stort sett i plast) hos eller nær den enkelte forbruker, og ikke i en fabrikk langt unna. 
Målet på sikt er at slikt utstyr skal gi bedre kvalitet og mer fleksibel produksjon til en lavere initialkostnad 
enn hva man tradisjonelt får til. Produksjonen kan flyttes fra store sentrale fabrikker til lokale verksteder og 
videre inn i de tusen hjem. Dette endrer vareflyten ved at produksjon flyttes nærmere konsumentene og åpner 
et stort marked for tjenester rundt produksjon. 
 
En mulig forretningsmodell rundt 3D printere kan være bygget på samme prinsipp som for laserskrivere, 
med billige 3D printere og relativt dyre materialpatroner til bruk i 3D printerne slik at den som lager selve 
3D printeren får faste fremtidige inntekter fra salg av materialene. En slik forretningsmodell endrer 
verdikjeden ved å ta kontroll over materialkjeden. Denne forretningsmodellen er avhengig av at forbruker 
faktisk har bruk for produktene som blir printet på 3D printeren. Ved å legge til 3D scanning med høy 
nøyaktighet vil man også kunne lage 3D kopimaskiner. 
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Dersom en bedrift i dag trenger en spesialtilpasset plastdel til småserieproduksjon, så kan de lete i en katalog 
etter en del som passer deres spesifikasjoner og må sannsynligvis akseptere at denne ikke helt stemmer med 
de formfaktorene de skulle ønsket. Det kan være lang bestillingstid på delen fra et lager. Alternativet er å 
lage en dyr støpeform og produsere en spesialtilpasset plastdel som har akkurat den formfaktoren bedriften 
ønsket. Dette er ofte både tid- og kapitalkrevende, men delen kan tilpasses perfekt til produktet.  
 
Med 3D printing kan bedriften selv tegne en nøyaktig 3D modell av delen. De kan printe det antallet deler de 
trenger til sin produksjon på en 3D printer hos en tjenesteyter i nærheten. De kan teste ut formfaktor og 
brukervennlighet hos sine sluttbrukere og gjøre raske iterasjoner på design. Hvis det senere viser seg at de 
må tilpasse samme produkt til en ny kunde som har litt andre krav til formfaktor, er det gjort i løpet av noen 
få timer å få frem en ny del. Bedriften slipper nye kapitalkostnader til et nytt støpeverktøy og kunden blir 
fornøyd. Det eneste som skal til for at dette scenarioet er gyldig er at kvaliteten på 3D printing blir god nok. 
Verdikjeden har nesten helt gått fra å være fysisk til å bli digital.  
 

Det vil sannsynligvis oppstå digitale tjenester rundt 3D printere hvor man kan kjøpe og laste ned 3D 
modeller av ulike produkter. Her finnes det muligheter for å skape digitale distribusjonskjeder for digitale 
produkter med de kostnadsreduksjoner dette medfører for forbrukerne. I Norden har man vært tidlig ute med 
slike digitale distribusjonsmodeller, for eksempel for musikk. Det vil også være mulig å bygge sosiale 
nettverk og apper rundt denne produksjonsformen. 3D printing muliggjør kundetilpasset masseproduksjon.  
 

Bedriften som eier 3D printeren har mange krevende kunder som sender inn sine 3D modeller for printing. 
Bedriften foreslår for kundene å tilby tjenester basert på disse 3D modellene til alle sine kunder mot en 
lisensavgift til den kunden som opprinnelig lagde 3D modellen. Som et eksempel kan tjenestene innebære at 
3D modellene endres mot en kostnad. Et slikt økosystem kan for den enkelte bedrift gi mer effektive 
prosesser og lavere kostnader ved å redusere konstruksjonstid på generelle deler og rette oppmerksomheten 
mot verdiøkningen i egen bedrift og sine spesialtilpassede behov. Det er bygget et tjenestebasert 
økosystem på toppen av en digital verdikjede.   

 
3D printere for plastmaterialer er en teknologi for lagvis produksjon. Lagvis produksjon skjer ved at man 
legger lag på lag av et eller flere materialer for å bygge opp et produkt fra bunnen av. Dette gjøres allerede i 
dag med keramer, kompositter og metaller med mange ulike produksjonsmetoder. Dette er et 
paradigmeskifte da man ikke fjerner materiale for å bygge produktet, slik som for eksempel ved tradisjonell 
fresing. Hovedfordelen med lagvis produksjon av metaller er igjen den fleksibiliteten man har med 
produksjonsutstyret, man har generelt produksjonsutstyr for mange geometrisk ulike produkter på samme 
måte som med CNC-maskiner 1, men med en mye høyere materialutnyttelsesgrad. Dermed oppnår man mer 
miljøvennlig produksjon. 
 
I dag tar mange bilprodusenter ut en ekstra gevinst i ettermarkedet ved at de har kontroll på originaldeler 
som trengs som reservedeler til bilen. Verkstedet er derfor prisgitt deler fra produsenten. Deler som ikke er 
sikkerhetskritiske vil nok ganske snart bli produsert on-demand ved at verkstedet har en 3D-printer som 
produserer disse delene on-demand. Slik kan man spare store kostnader på lagerhold og frakt da delene kan 
produseres på stedet. Kunden får en raskere reparasjon siden man ikke må forhåndsbestille deler.   

 
Lagvis produksjon åpner også for produksjon av mer kompliserte geometrier for å gjøre produkter lettere 
eller for å gi produktet andre egenskapet som for eksempel bedre støtabsorpsjon eller kjøleledningsevne. I 
tillegg åpner lagvis produksjon for at man legger inn ny funksjonalitet for eksempel i kompositt-materialer 
eller ved integrasjon av sensorer. Dette er spesialisert produksjon hvor kunden kan være villig til å betale 

                                                      
1 Datamaskin styrtproduksjonsutstyr, som brukes for eksempel til fresing, boring eller sveising, typisk i mekaniske 
verksteder.  
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mer for produktet på grunn av ekstra funksjonalitet. Her har Norge et fortrinn med sin gode kompetanse på 
både komposittmaterialer og metallurgi. Det er trolig kostbare metaller som titan og/eller formbare metaller 
som aluminium som berøres først. Et viktig argument kan være redusert lagerhold av store og tunge verktøy, 
samt den fleksibiliteten som tilbys i produksjonen. 
 

Et eksempel på kompliserte geometrier er ortopediske deler som med lagvis produksjon kan lages med en 
struktur av hulrom som tillater beinet å gro bedre fast i protesen. Bedre proteser vil spare samfunnet for store 
kostnader ved et bedre resultat ved operasjoner hvor man setter inn kunstige ledd.    

 
Det er viktig å forstå at lagvis produksjon ikke vil erstatte storskala automatisert masseproduksjon da man 
ikke kan konkurrere på pris og kvalitet i massemarked.  

 Lagvis produksjon tillater fleksibel småskalaproduksjon til en lavere kapitalkostnad. 
 Rask omstillingstakt tillater fleksibel produksjon. 
 Kan produsere mange flere varianter av et produkt med samme maskin. 
 Produkter med større kompleksitet og ny funksjonalitet. 

 
Teknologiske endringer Verdikjedebetraktninger 

 Materialeffektiv produksjon 
 Energieffektiv produksjon 
 Mer miljøvennlig produksjon 
 Fleksibel produksjon 
 Rask omstillingstid 
 Verktøyløs produksjon 
 Mer komplisert geometri 
 Ny funksjonalitet 

 Potensielt lav kapitalkostnad  
 Egnet for små produksjonsserier 
 Kundetilpassede produkter 
 Produksjon etter behov 
 Redusert logistikk/lagerhold (reservedeler) 
 Endret materialflyt 
 Digitale produkter (3D modeller) 
 Digitale tjenester 
 Nye distribusjonsmodeller 

 
Noen utfordringer ved lagvis produksjon som må løses er overflatekvaliteten som er for dårlig sammenliknet 
med sprøytestøping og for å få innpass i forbrukerprodukter så må de kunne leveres med en høyglanset 
"finish" og utvalget av farger må utvides29. Det er forventninger til at lagvis produksjon kan åpne nye 
anvendelsesområder i tiden fremover men det er særlig i kombinasjon med maskinering hvor man ser for seg 
at 3-D printing og lagvis produksjon kan ta steget fra nisjeapplikasjoner til innpass på massemarkeder.  
 

Et eksempel er Alcoa som har investert 60 M$ i et senter dedikert til lagvis produksjon og hvor en hybrid 
prosess som kombinerer additive og tradisjonelle metoder er en sentral del av satsingen30. En slik hybrid 
prosess starter med en del som først produseres ved hjelp av 3-D printer og senere benytter tradisjonelle 
metoder som fresing, etsing eller temperaturbehandling for å forsterke egenskapene til komponenten.  
Dermed kombinerer man designfrihet og sparer materiale gjennom å 3-D printe nesten hele komponenten 
men samtidig kan man gjøre komponenten robust gjennom å fullføre den med tradisjonelle metoder 

 
Europa ligger i front når det gjelder anvendelser av lagvis produksjon i industrielle prosesser, men USA 
investerer 70 M$ på NAMII initiativet for å ta inn forspranget. Lagvis produksjon brukes i dag i begrenset 
grad i industrien, men for noen anvendelsesområder vokser markedet raskt. Fokus er mer på 
tilpasningsdyktighet og smidighet, snarere enn hurtighet. Lagvis produksjon vil ikke passe for alle områder, 
men er spesielt egnet for små serier med komplekse og tilpassede komponenter. Det er viktig å ikke 
overselge mulighetene ved lagvis produksjon, men ha et realistisk syn på potensialet for norsk næringsliv. 
 
 
 



 

PROSJEKTNR 
102010943 

RAPPORTNR 
SINTEF A27222 

VERSJON 
1.0 

29 av 52

 

Lagvis produksjon kan gi en rekke fordeler [AMSRA2014] 31: 
 CAD-til-komponent: Direkte konvertering av en 3D tegning til en fysisk komponent 
 Design for tilpasning: Komponenter kan skreddersys i større grad enn ved konvensjonell 

produksjon, uten ekstra produksjonskostnader (for eks. verktøy) 
 Design for funksjon: Komponenter får ny funksjonalitet da man står friere med hensyn på design. 
 Design for lettvektstrukturer: Nyskapende design og fleksibel produksjon muliggjør produksjon 

av lettvektstrukturer. For eks. komponenter med innebygde hulrom eller gitterstrukturer som 
beholder strukturell styrke men med redusert vekt 

 (Nær) Netto form produksjon: Direkte produksjon av komponenter med minimalt behov for 
ytterligere behandling 

 Materialutnyttelse: Man har potensiale for å nærme seg full materialutnyttelse. Restråmateriale kan 
også konverteres tilbake til råmateriale, klart for gjenbruk  

 Mindre forurensning: Teknikker som ikke bruker giftige kjemikaler direkte i prosessen. Dette er en 
direkte fordel sammenliknet med tradisjonell maskinering 

 Redusert tid til marked: Muligheten til å konsolidere flere maskineringstrinn til en integrert 
prosess, vil redusere den samlede produksjonstiden 

 

3D-printing muliggjør rask og kostnadseffektiv produksjon av testprodukter som kan avdekke kunde-
preferanser, feil og forbedringsbehov underveis i en design og produktutviklingsprosess.   

 
Det er to hovedmarkeder som nå vokser. Det ene er industri/produksjonsmarkedet; som innbefatter helse 
(ortopediske implantater), tannhelse, romfart, bilindustri og kraftgenerering. Det andre er forbrukermarkedet; 
forbruksartikler, mote og underholdning [AMSRA2014]. Det er det førstnevnte markedet som vi tror vil ha 
størst effekt for Norge. Det er liten produksjon av husholdningsartikler, sportsutstyr, leker og spill i Norge. 
Kunst og håndverk kan være en nisjebransje som påvirkes (positivt) ved muligheten av å lage små serier til 
lavere kostnad (skreddersøm).  
 
  



 

PROSJEKTNR 
102010943 

RAPPORTNR 
SINTEF A27222 

VERSJON 
1.0 

30 av 52

 

3.3 Nye produkter og forretningsmodeller 

3.3.1 Digitale varer og tjenester 
Digital distribusjon av digitale varer er et paradigmeskifte som allerede har slått inn på en rekke områder. 
Når et produkt kan digitaliseres, så er det svært liten kostnad for å distribuere den. Det gjelder i dag 
produkter som musikk, filmer, informasjon, kart, lovverk, leksikon, tegninger, fakturaer, apper, programvare, 
spill, sosiale nettverk og bøker.  
 

Musikk er det tydeligste eksempelet på en verdikjede som er endret fra det tradisjonelle fysiske produktet 
LP- eller DVD-plate som ble produsert og distribuert av et plateselskap og solgt i en butikk til en digital fil 
som artisten selv kan produsere og distribuere via en strømmetjeneste til forbruker, som kun leier musikken. 
Den tradisjonelle platebutikken er snart historie og det er et åpent spørsmål om plateselskapene vil overleve 
de nye innovasjonene som kommer. Strømmetjenestene har gjort det enklere for alle artister å nå ut til et stort 
publikum, men utfordrer også hele fortjenestemodellen for artisten. Til gjengjeld kan artistene i prinsippet få 
sanntids informasjon om hvor sangene de har laget er populære og spilles for øyeblikket og dermed tilpasse 
konserter etter sin popularitet i ulike markedssegmenter 32. Artisten med de digitale verktøyene har en fordel 
fremfor andre artister.  

 
Det finnes en del utfordringer med digitale varer. Spesielt innen det profesjonelle markedet der de digitale 
varene er komplekse. 3D modeller er et av disse områdene. Her er det utfordringer med at for eksempel 3D 
modeller kan ha mange ulike representasjoner avhengig av hvilken bruk 3D modellen har. Det finnes ofte en 
designmodell, en beregningsmodell, en scannet modell osv. Det er viktig å finne representasjoner som kan 
fungere gjennom hele denne verdikjeden for å gjøre den til en velegnet digital handelsvare.  
 
Digitale tjenester åpner også for en delingsøkonomi hvor man kan dele på ressurser, som ledige rom, hytter, 
biler, spesialverktøy og lignende gjennom en digital tjeneste.  
 

Et eksempel er at under fotball VM i Brasil i 2014 sto formidlingstjenesten Airbnb for utleie av rom til 
120.000 personer, og de brasilianske utleierne tjente rundt $ 38 millioner 33.   
 
Digitale tjenester basert på digitalisert informasjon spiller en stor rolle innen mange profesjonelle bransjer. 
Det å utnytte informasjonen på en hensiktsmessig måte for å tilby nye tjenester eller kvalitet på tjenestene. 
Enhver bedriftsleder med digital kompetanse bør tenke på hvordan de kan utnytte digital informasjon til nye 
og forbedre tjenester. Tjenestebaserte virksomheter er beskrevet grundigere i neste seksjon. 
 

Lovdata og kartdata er eksempler på datasamlinger som gir store muligheter for å utvikle tjenester. Det er 
helt åpenlyst at en advokat med digital tilgang til lover, forskrifter og tidligere dommer kan gjøre en bedre og 
mer effektiv jobb for sin klient enn en advokat som må lete manuelt etter tilsvarende informasjon. Neste 
trinn på stigen er å forbedre søkeverktøyene og automatisere så mye som mulig av prosessen for å forberede 
seg til en rettssak. Det vil åpenlyst endre hverdagen for både advokatsekretærer og advokater, men også 
muliggjøre større grad av selvhjelp blant klienter, dersom leverandører legger informasjonen til rette for 
dem. 

 
En fundamental utfordring for en del industrier er hvordan man kan gjøre reelle fysiske produkter om til 
digitale handelsvarer eller digitale tjenester. Det er nettopp dette man prøver å oppnå innen for eksempel 
3D printing eller transformasjoner til tjenestebasert virksomhet. For 3D printing er det kun råmaterialet og 
produksjonsmiddelet som må distribueres fysisk, ikke selve det fysiske produktet. Det tillater distribuert 
produksjon. For tjenestebaserte virksomheter endrer man også forretningsmodell og verdikjeden, ved å 
handle med produktet som en tjeneste og ikke et produkt. Det er i begge tilfeller tjenestene rundt produktet 
som digitaliseres og man kan rasjonalisere bort ledd i verdikjeden.  
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I dag består mange verdikjeder av produsent – importør – distributør – detaljhandel. Avhengig av hva slags 
produkter vi snakker om, kan vi fjerne et eller flere av de tre siste leddene. Netthandel utgjør allerede en stor 
utfordring for detaljhandelen. Man kan ha effektivt lagerhold hos distributør og logistikk direkte fra 
distributørleddet til kunden uten å gå via det fordyrende detaljistleddet.   
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3.3.2 Tjenestebaserte virksomheter 

Transformasjon til mer tjenestebaserte virksomheter handler delvis om ikke å se på et produkt som 
utelukkende en vare, men også utvikle tjenester rundt produktet, slik vi ser det med våre mobiltelefoner og 
tilhørende tjenester i app-butikken.  
 
Med tjenestebaserte virksomheter kan vi inkludere alle virksomheter der forretningsmodellen er basert på at 
virksomhetene enten  

- produserer og leverer tjenester som den primære varen  
- har gått fra å være produktsentrert til å bli tjenestebasert  
- kombinerer en produkt- og tjenestetilnærming  

 
En av de vanligste transformasjonene vi ser i dag er å koble produkttilbud med mulighet for verdiøkende 
tjenester, gjerne inkludert i prisen. I konsumentmarkedet er Apples iTunes et kroneksempel, og slike 
løsninger er blitt svært utbredt. Produktet kobles med tjenester, men forretningsmodellen er primært at det er 
produktet som selges, mens tjenestene er en "add on". Et annet eksempel er armbåndsur fra Garmin34 med en 
enkel og lett design kombinert med tjenester som skritteller, notifikasjoner for epost, sms, avtaler, 
kaloriforbruk og monitorering av søvn. Dette produktet er koblet til internett og med andre tjenester (typisk 
apper), som for eksempel datalagring og datadeling i skyen, kobling til "likesinnede" nettsamfunn og 
visualisering av siste natts søvnrytme.  

 
I eksisterende tjenesteytende næringer som helse og velvære, transport og logistikk, telekom, underholdning, 
bank, finans, er digitalisering og automatisering sterkt økende. Enkelte av disse næringene har allerede vært 
teknologisk avanserte i årtier, mens for andre er det nye og relativt enkle, men effektfulle løsninger som gir 
gevinst, for eksempel å bestille en legetime på nettet og få automatisk bekreftet bestillingen. Neste 
generasjon av endringer innen tjenesteytende næringer er å sette kunden i sentrum og tilby løsninger for god 
samhandling. Tjenesteinnovasjon vil da handle om kundens brukeropplevelser gjennom å evne å 
transformere virksomheten til å bli mer kundesentrisk. Flere norske selskaper som Telenor35, Posten36 og 
DNB37 har allerede med i sine overordnede føringer og strategier at dette er mål for virksomheten. 

 
Et eksempel på en mer fundamental transformasjon er Rolls-Royce som har endret hele forretningsmodellen 
for flymotorer og selger ikke lengre disse som produkter, men de selger langtidskontrakter i form av utleie av 
flymotorer og tjenester for reparasjon og vedlikehold av disse, også kjent som Power by the hour 38 Dette er 
et kjent eksempel av såkalt servitization 39.   
 
Denne typen transformasjoner vil fortsette i enda større grad ved hjelp av programvare-baserte tjenester og 
digitalisering over internett 40 og når industrielle beslutningstakere ser det potensiale som ligger i 
muliggjørende teknologi for å transformere på denne måten. Mens varer tenderer til å bli generiske over tid 
synes tjenester å være et område hvor bedrifter kan differensiere seg og ta bedre betalt, og bevege seg 
oppover i verdikjeden. Dessuten har vi allerede i dag en stor tjenesteytende sektor som også må innovere og 
digitalisere sin virksomhet. 
 
Teknologi er en vesentlig driver av innovasjon, og spesielt økt automatisering og digitalisering gir i sum 
grunnlag for en eksplosjon i data knyttet til kunders liv og hverdag. En vesentlig forutsetning for å utnytte 
denne informasjonen for å utvikle nye tjenester er at bedriftene klarer å kapre og gjøre bruk av dataene for å 
skape innsiktsbaserte og fremtidige innovasjoner innen det totale tjenestetilbudet i verdikjeden. 
Digitalisering gir en kraftig vekst i data om kundene – data som har stor betydning for bedriftenes 
innovasjoner. 
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En tendens blant bedrifter er å erstatte mennesker med maskiner, teknologi, algoritmer, eller roboter. Men 
det er data som er grunnlaget for informasjon, kunnskap og innsikt, og dermed legger grunnlaget for mange 
innovasjoner. Det er innsikt om kunders nåværende og fremtidige behov og markeders utviklingstrekk og 
endringer som er viktig. Et konkurransefortrinn er i hvilken grad bedrifter har evnen til å omsette store 
datamengder til relevant innsikt, og dernest til innovasjonsprosesser som skaper økt kundeverdi. Et annet 
fortrinn er bedrifters evne til å overvåke hvordan teknologien utvikler og endrer seg som grunnlag for ulike 
datafangster, for eksempel ved hjelp av Internet of Things.  
 
Forskning ved Center for Service Innovation (CSI2) ledet av Norges Handelshøyskole, har vist at bedriftene 
må fokusere på 

 Innovasjon i forretningsmodeller 
 Ledelse av transformasjon 
 Service design og kundeopplevelser 
 Innovasjonsøkonomi 

 
Før vi går enkeltvis inn på disse fire områdene er det interessant å bemerke at teknologien er helt essensiell 
for å få til slike endringer. I for eksempel banksektoren, som fra kundens ståsted har endret seg fundamentalt 
over de siste 10-20 årene, har det mer eller mindre vært teknologi-drevne transformasjoner:  

 Forretningsmodellen er nå å betjene kunder 24-7 over nett. 
 Ledelsen har sett mulighetene i å effektivisere og kutte kostnader - kundene gjør jobben hvor og når 

de selv vil. 
 Tjenestene som lages må være enkle og brukervennlige for å gi et konkurransefortrinn. 
 Det må skapes en endrings- og innovasjonsvilje for hele tiden å tilfredsstille kundenes behov. 
 Banken i seg selv har ikke lenger fysiske penger, de finner du i en minibankautomat. 

 
Innovasjon i forretningsmodeller innebærer en endret tankegang rundt tilgang til og bruk av informasjon, 
fysiske produkter eller tjenester.  I motsetning til Rolls-Royce-eksempelet ovenfor, er nye bedrifter som 
Facebook, Uber og Airbnb basert utelukkende på teknologi, programvare og data om kundene. Disse 
virksomhetene er basert på helt andre premisser enn å eie aktiva selv. De er langt på vei virtuelle 
organisasjoner som sammen med andre i et økosystem skaper verdier for kundene. Man trenger med andre 
ord ikke å eie alle ressurser for å skape verdier for kundene. Gjennom samarbeid kan bedriftene også bli 
tilført innovasjonskraft.  
 
Ledelse av transformasjon til mer tjenestebaserte virksomheter krever økt oppmerksomhet på den 
kundesentriske innovative organisasjonskulturen. Målet er ofte at virksomheten skal bli mindre 
produktorientert og mer kunde- og tjenesteorienterte. Dersom vi introduserer økt digitalisering (ofte gjennom 
økt automatisering og selv-betjening), økt informasjon om kundene og markedet samt samarbeid med andre 
bedrifter i et økosystem, kan en rekke nye organisatoriske muligheter oppstå med hensyn til innovasjon. En 
mulighet og dermed en utfordring også, kan være betydningen av organisasjons-kultur og hvordan man kan 
utnytte denne på best mulig måte i et digitalisert og virtuelt økosystem. Tilsvarende muligheter og 
utfordringer er det når bedrifter blir sterkt automatisert. For at virksomheten ikke skal forvitre, krever det 
mye av ledelsen for at transformasjoner skal skape gode resultater.  
 
En omstilling til mer service design og kundeopplevelser er nødvendig for over tid å få til en dynamisk 
tilpasning av tilbudet til den enkelte kunde. Dynamisk tilpasning kan åpne opp for nye vinklinger på hva en 
tjeneste i bred forstand er, og videre hvordan denne tjenesten skal designes og utformes for å gi økt 
kundeverdi. Med økt kunnskap om kundenes atferd, også i sanntid, kan man i større grad eksperimentere 

                                                      
2 CSI er et såkalt Senter for forskningsbasert innovasjon under programmet med samme navn i Forskningsrådet, og har 
nærmere 20 partnere, deriblant SINTEF.  
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med ulike design av tjenestetilbud. Personalisert kundebetjening fordrer tilpassede leveranser og 
leveransemodeller – man må utvikle de beste relasjonsbaserte betjeningsmodeller for å gi økt opplevd 
kundeverdi og lønnsomhet for bedriften. 
 
Innovasjonsøkonomien krever at all innsikt om kundene skal omsettes i løsninger som øker kundetilførte 
verdier. For bedriften vil dette i praksis merkes på kundenes kjøpsfrekvens, den andel av kundens kjøpekraft 
man har tilgang til og kundens gjenkjøpsrate. Gjenkjøpsraten har i en rekke studier vist seg svært sentral for 
ulike kunde-investeringers lønnsomhet [Gupta2005] 41. Økt kundeinnsikt og kunnskap om hvordan endringer 
i ulike aspekter ved tjenesten oppleves av kunder i ulike bransjer og segmenter, vil gi nyttig informasjon om 
ulike innovasjoners effekt på gjenkjøpsraten for ulike segmenter før man gjør den faktiske 
innovasjonsinvesteringen.  
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3.3.3 Velferdsteknologi 
Velferdsteknologi er et nytt forretningssegment der man ved å utnytte ulike nye teknologier kan hjelpe den 
enkelte til å mestre sin egen hverdag lenger, og dermed utsette behovet for hjelp fra det offentlige42. Ved 
hjelp av teknologi skal den enkelte bruker og deres pårørende oppleve trygghet i hverdagen.  
 
Velferdsteknologi deles gjerne i fire hovedgrupper av løsninger i form av produkter og tjeneseter 43. 

 Trygghetsskapende teknologier som kan skape trygghet og føre til at den enkelte kan bo lenger 
hjemme og legge til rette for sosial deltakelse og motvirke ensomhet.  

 Mestringsteknologier som bidrar til at den enkelte kan mestre sin egen helse, spesielt i forbindelse 
med kroniske sykdommer og lidelser, rehabilitering og opptrening, og vedlikehold av mobilitet.  

 Helseteknologier som kan gi avansert medisinsk utredning og behandling i hjemmet.  
 Velværeteknologier som gir økt bevissthet på egen helse og som bistår i praktiske gjøremål i det 

daglige uten at nedsatt helsetilstand er årsaken til bruk av teknologien.  
 

Fremtidens trygghetsalarm vil bestå av en individuelt tilpasset pakkeløsning av trygghets-, sensor-, smarthus- 
og varslingsløsninger hvor den manuelt utløste trygghetsalarmen bare er en av mange type sensorer og 
trygghetsløsninger i pakken, alt kommunisert over internett. Dette legger til rette for sentralisert tilsyn av et 
stort antall brukere med potensielt færre ressurser. Dette kan være spesielt relevant i grisgrendte strøk i 
Norge hvor det er lang vei til brukerne og hjemmebesøk er spesielt ressurskrevende. Hjelpebehov kan være 
trigget av intelligente og kontekststyrte varsler og alarmer. 

 
Velferdsteknologi har kimen i seg til å anvende alle de teknologi- og systemområdene vi har presentert i de 
foregående seksjonene i denne rapporten. Utfordringen ligger i å skape industri- og næringsvirksomhet som 
virkelig kan penetrere dette markedet. 
 
Målsetningen er at velferdsteknologien bidrar til innovasjon i helse- og omsorgstjenestene, blant annet ved å: 

 muliggjøre nye, mer effektive måter å organisere tjenestene på 
 gi nye verktøy for å utføre tjenestene 
 forbedre samhandling mellom tjenesteyterne   
 lede til bortfall av behov for tjenester som kan dekkes av teknologi 

 
Velferdsteknologi omfatter dermed mye mer enn hver av enkeltteknologiene hjemme hos sluttbruker. Den 
omhandler systemløsningene i helse og omsorg inkludert pasientdokumentasjon, eksisterende systemer for 
turnusplanlegging og administrasjon av tjenestene, løsningene for samhandling og informasjonsflyt med 
andre tjenesteytere i sektoren som er involvert i pasientbehandlingen samt den grunnleggende IKT-
infrastrukturen. 
 
Velferdsteknologien har klare nytteeffekter i form av: 

 Reduksjon av tilsynsbehovet hjemme ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. 
 Redusere sykehusinnleggelser for kronisk syke ved egenoppfølging hjemme. 
 Forebyggende tjenester for å beholde funksjonsfriske eldre. 

 
Det som sannsynligvis har aller størst potensiale til å endre arbeidslivet i helse- og omsorgssektoren er 
teknologi som kan forbedre samhandling og informasjonstilgang. I dag går en stor del av arbeidsdagen til 
de ansatte med til å lete etter informasjon fra et antall forskjellige kilder, journalnotater, permer, gule lapper, 
mottatte elektroniske meldinger, telefoner, perm etc. Teknologi kan gi sanntids oppgavestøtte og muliggjøre 
sømløs samhandling mellom ulike helse-aktører. Bedre informasjonsdeling og intelligent kontekst-avhengig 
presentasjon betinger at pasientinformasjon struktureres. Slik strukturert informasjon gir bedre kvalitet på 
informasjonen og er i mindre grad avhengig av korrekt fremstilling i fritekst.  
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Strukturerte elektroniske pasientjournaler som gir sanntids støtte til arbeidsprosesser etter behov og som 
følger pasienten vil kunne effektivisere mange ledd i hjemmehjelp, legebehandling og sykehus-innleggelser. 
Pasientjournalene bør automatisk kobles opp mot "wearables" eller andre analyseinstrumenter for å kunne 
nyttiggjøre seg de måledataene man kan hente inn. Samtidig må dette gjøres med automatisk tilgangsstyring 
til personlige data slik at ikke hensynet til personvern blir brutt.   

 

 
 
Figur 8 Samlet tilgang til alle data om en pasient kan ha store fordeler i helsevesenet (Foto: 
Shutterstock). 

Personvern er spesielt kritisk i forhold til personkoblede helsedata. Sikkerhet og personvern må derfor 
bygges inn i systemløsningene fra bunnen av.  
 

Dersom man er avhengig av en pacemaker for at hjertet skal slå og denne pacemakeren er koblet på nettet, 
må man sikre at ingen kan hacke seg inn på pacemakeren eller at pacemakeren er avhengig av tilgangen til 
nettet for å fungere skikkelig.   
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3.3.4 Smarte bygninger, byer og samfunn 

I 2050 vil trolig 70 % av verdens befolkning bo i byer [FN2014] 44. Det legges derfor en betydelig innsats for 
at verdens byer utvikles til å bli gode steder å bo og arbeide – dette kalles smarte byer eller smarte 
samfunn.  
 
En smart by er definert som en by som overvåker og integrerer tilstanden til alle sine kritiske infrastrukturer, 
inkludert blant annet transport og logistikk, kommunikasjon, helsevesen, kraftforsyning, vannforsyning, 
tjenesteyting og miljø. Målet med denne integrasjonen er å optimalisere ressursbruken, planlegge 
vedlikehold, skape trygge byer, samtidig som man maksimaliserer tjenestene for innbyggerne.      
 
Smarte byer handler om å skape velfungerende byer ved å bruke teknologi til å bedre kvaliteten i hverdagen 
til folk flest. Ved å bruke nøkkelteknologier som materialteknologi og informasjonsteknologi ønsker man å 
sørge for bedre tjenester til de menneskene som bor i byene. Man ønsker byer hvor man har en mer effektiv 
infrastruktur som øker utnyttelsen av de ressursene man har ved å bruke digitale teknologier. 
 

Fordi man har oversikt over trafikkflyten basert på data fra mange trafikanter rundt et større sykehus kan 
man i sanntid planlegge den optimale ruten inn til sykehuset slik at en ambulanse med en hardt skadet 
pasient ikke blir stående fast i morgenrushet.  
 
Basert på de samme dataene kan man omdirigere køer. Dersom man også har oversikt over ledige 
parkeringsplasser kan man redusere letingen etter ledige parkeringsplasser i byer. Begge deler kan redusere 
både tidsbruk og drivstoff-forbruk, noe som både har en økonomisk og miljømessig gevinst. 

 
Basert på dataene om den kritiske infrastrukturen kan man bygge nye forretningsmodeller og tjenester.   
 

Ved hjelp av billige miljøsensorer som syklister frivillig monterer på syklene sine kan man få sanntidsdata 
om miljøtilstanden i byen. Sensorene kan gis bort gratis i et prøveprosjekt og som motytelse for å montere en 
sensor på sykkelen kan brukeren få et varsel når det er dårlig luftkvalitet langs den ruten hun vanligvis 
sykler. Her er det muligheter for å bygge en miljøtjeneste på toppen av den store informasjonsmengden som 
igjen gir verdifull informasjon til andre brukergrupper som astmatikere og allergikere. Dette er et eksempel 
på crowdsourcede data.  

 
Fremtidens bygg vil trolig være mer selvforsynte med fornybar energi. Det vil også være et mål at bygget 
skal være klimanøytralt og ha minimal miljøbelastning over hele sin levetid. Allerede i dag er det realisert et 
knippe pilotbygg i Norge som viser at det er mulig å nå disse målene. Målinger og evalueringer viser også 
godt inneklima og fornøyde brukere.  
 
Det må legges økt vekt på smarte materialer og sensorløsninger som minimerer miljøbelastningen gjennom 
hele byggets levetid. Dersom man minimaliserer energibruken i nye bygg, står produksjon av materialene 
som er brukt i bygget for over halvparten av klimagassutslippet over hele byggets levetid. Med smarte 
materialer ønsker man å tilpasse bygget funksjon til omgivelsene. Et eksempel kan være vindusglass som er 
laget slik at de slipper gjennom riktig mengde lys- og varmestråling i takt med solinnstrålingen. Eller 
takplater i solfanger eller solcellematerialer som gjør det mulig å gjøre huset bedre forsynt med strøm.  
 
På sikt ønsker man utslippsnøytrale bygg. Utfordringen i dag er at det er ulike insentiver mellom utbygger og 
byggets fremtidige eier, mellom kapitalkostnad og driftskostnad. Utbygger ønsker å minimalisere kostnadene 
ved byggets oppføring eller rehabilitering, mens byggets fremtidige eier (i prinsippet) bør være mer 
interessert i de samlede kapital- og driftskostnadene. 
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Hjemmet kan også få et sensornettverk som hjelper deg å tilpasse det energieffektive huset til dine behov. 
Smart belysning gjør for eksempel at belysningen blir tilpasset dine behov i ulike arbeids- eller 
underholdningssituasjoner. LED-belysning vil gi muligheter for mye bedre styring av belysningen fordi den 
uten å påvirke levetiden i mye større grad kan reguleres. LED-belysning tillater til og med kommunikasjon 
med kodede lyssignaler mellom belysningen og sensorer via den ordinære belysningen i huset. Lys-signalene 
vil da være kodet på en måte som ikke vil oppdages av det menneskelige øye, men som er lett å dekode for 
sensorene.  
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3.3.5 Smart transport og mobilitet 

Smart transport og mobilitet handler om å utnytte ressursene effektivt i forhold til forflytning av personer, 
tjenester og varer, samt det å utvikle tjenester som gjør dette mulig.  
 
Teknologier som i stor grad endrer hvordan vi tenker transport og mobilitet er automatisering og 
autonomitet. I tillegg kommer støtte for posisjons- og kommunikasjonstjenester, samt ruteplanlegging og 
optimalisering. Disse går vi ikke spesielt inn på i det følgende.  
 
Autonomitet gir en mulighet for automatisk transport med ubemannede kjøretøy/fartøy eller automatisk 
persontransport uten menneskelig fører. Med autonomitet mener vi evnen for et transportmiddel til å være 
selvstyrt og klare seg på egen hånd med hjelp av sensorer, kart og intelligent programmerte datasystemer. 
Det finnes allerede eksempler på selvstyrte biler, undervannsfarkoster, skip og fly/ droner. 
 

Om 10-20 år kan det være en realitet med førerløse skip som opererer uten mannskap om bord. Teknisk sett 
er det ikke noe langt sprang fra autopilot til et autonomt skip, men utfordringen ligger på å håndtere de 
uforutsette hendelsene. Det vil sannsynligvis kreve en annen design av skipene enn de vi har i dag.  

 
Autonome eller semi-autonome løsninger brukes til del i dag, men da i spesielle situasjoner hvor bemannede 
farkoster ikke er ønskelig. Eksempler på dette er i krigssoner, krisesituasjoner og undervannsoperasjoner. 
 

US Marines har i dag en operatør med ansvar for en eller flere semi-autonome flyvende farkoster per 
troppeenhet for å kunne undersøke terrenget foran troppen under operasjoner på bakken. Dette endrer 
grunnleggende hvordan deres militære styrker opererer.    

 
Tall fra USA tyder på autonome flyvende farkoster alene vil stå for 70.000 nye jobber frem til 2017 og skape 
en økonomisk vekst tilsvarende 13.6 milliarder $ [AUVSI2013] 45. Det jobbes hardt med å integrere 
autonome flyvende farkoster i det nasjonale luftrommet. I USA har man allerede valgt ut 6 stater som 
teststeder for denne teknologien. Autonome farkoster egner seg spesielt på steder med redusert 
fremkommelighet, og man slipper dermed kapitalkostnaden med å bygge en infrastruktur.  
 
For å få til smart transport og smarte farkoster som omtalt ovenfor, så trenger vi også velutbygde posisjons- 
og kommunikasjonssystemer i kombinasjon med sanntids ruteplanlegging. Det vil åpne for utvikling av et 
rikt tjenestetilbud og gi sikrere og mer energiøkonomisk transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

PROSJEKTNR 
102010943 

RAPPORTNR 
SINTEF A27222 

VERSJON 
1.0 

40 av 52

 

3.3.6 Smart energi 

Smart energi handler om et fleksibelt energisystem som tilpasser seg endringer i fornybar produksjon ved å 
spille på forbruksfleksibilitet og energilagring. Nye muligheter innen fornybar energiproduksjon krever helt 
nye måter å organisere energiforsyningen på. Med datateknologi blir dette mulig.   
 
Smart grid er et samlebegrep på fremtidens bærekraftige, elektriske kraftsystem. Strømnettet i Norge ble 
opprinnelig utbygd med produksjon noen få steder i store kraftverk ofte plassert langt fra forbruker. Det 
industrielle kraftbehovet ble ofte dekket ved å plassere den kraftkrevende industrien nær energiproduksjonen 
fordi dette gir den beste lønnsomheten og det minste energitapet. Solcellepaneler, vindmøller og uregulerbar 
vannkraft koblet til datateknologi for overvåking og styring av strømforbruket hos den enkelte forbruker 
muliggjør en radikal endring av dette nettet. Man kan produsere energi nærmere forbruker og 
overskuddsenergien føres ut på nettet og inngår i den øvrige elektrisitetsforsyningen.  
 
Solceller i småskala, for eksempel på taket av en bolig, kan inngå et mye større nett og private blir både 
konsumenter og produsenter i et slikt system. Verdikjedene og forsyningen blir drastisk endret. Med smart 
grid kan også beslutninger og kontroll bli langt mer distribuert og bli kraftproduksjonens svar på et Cyber-
Physical Systems. Vi kan betrakte kraftproduksjon som en smart distribuert og virtuell fabrikk. Koblet til 
løsninger for smarthus og smarte samfunn kan både privatpersoner og andre tilby helt nye tjenester på toppen 
av smart grid. En infrastruktur som smart grid krever at det er på plassmåleutstyr som kan kommunisere med 
en sentral om forbruket i sann tid, utstyr som kan styre strømmen til og fra forbruker/småskalaprodusent, 
energieffektiv utnyttelse av eksisterende ressurser innen lokale områder, tjenester bygget på toppen av den 
informasjonen som innhentes om forbruk og produksjon og nye forretningsmodeller for salg av energi 
 
Vi ser også et massivt skift mot å bruke elbiler, hybride biler og eventuelt hydrogenbiler. Slike økte 
kraftbehov setter også nye krav til strømnettet, særlig i forhold til mobiliteten i forsyningspunktene. Norge 
har større andel elektriske biler enn noe annet land. Det pågår aktivitet knyttet til flere aspekter, koordinert 
lading er viktig for å "få plass" til elbilene i kraftnettet. Samtidig representerer bilene "rullende energilagre" 
som kan lever vehicle to grid (VTG) tjenester. 
 
I smarte byer og samfunn kan man se for seg at smart grid har en organisering med selvforsynte boenheter, 
bygg eller hele bydeler som mottar eller avgir strøm etter behov. 
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4 Kjennetegn på fremtidens arbeidsplasser i Norge 

 
Historien har vist at teknologiske endringer har potensial til å endre samfunnet i stor grad. Siden den 
industrielle revolusjon har store næringer blomstret opp, til fortrengsel for gamle forretningsmodeller og 
sysselsettingsmønstre. Et eksempel på disruptiv teknologi fra vår tid er hvordan nye prosesser for utvinning 
av gass og olje av skiferstrukturer har i løpet av noen få år ført til at USA har gått fra å være et land med et 
stort energiunderskudd, til å bli en netto eksportør av energi og til å erfare en oppblomstring av 
arbeidsplasser innenfor energiproduksjon og petrokjemisk industri basert på foredling av gassen.  
 
I dette kapittelet behandler vi hvordan de omfattende endringene beskrevet i kapittel 3 kan komme til å 
forandre det norske samfunnet – på godt og vondt.  
 
I 2014 var det 2.6 millioner mennesker mellom 15 og 74 år sysselsatt i Norge i 2014 [UD2015]. De største 
næringene i forhold til sysselsetting var 

 20% innen helse og sosial 
 15% innen tjenesteyting av ulike slag 
 13% innen varehandel 
 12% innen industri og bergverk 
 9% innen undervisning 
 9% innen offentlig forvaltning 
 8% innen bygg og anlegg 

 
Vi legger til grunn at alle disse sektorene i noen grad vil bli berørt og endret av teknologitrendene beskrevet i 
kapittel 3. Tabellen under peker på hvilke sektorer som SINTEF forventer at vil bli berørt av hvilke 
teknologier. 
 

Store sektorer i arbeidslivet 

 Frem
tid

e
n
s fab

rikker 

 3
D
 p
rin

tin
g 

 R
o
b
o
tikk 

 In
tern

et o
f th

in
gs 

 V
irtu

ell virke
ligh

et 

 B
ig D

ata 

 D
igitaliserin

g 

 Tjen
esteb

asert 

 V
elferd

stekn
o
lo
gi 

 Sm
arte

 sam
fu
n
n
 

 Sm
art tran

sp
o
rt 

 Sm
art grid

 

Helse og sosial (X)  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Tjenesteyting av ulike slag (X)  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Varehandel X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Industri og bergverk X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Undervisning X  (X) X  X 

Offentlig forvaltning X  X  X  X  X  X  X  X 

Bygg og anlegg (X)  X  X  X  (X) (X) X  (X) X  X  X 
Tabell 1. Hvilke sektorer kan påvirkes av ulike teknologitrender? 

Et viktig budskap i denne rapporten er at det som gjør teknologitrendene kraftfulle er at de sammen med nye 
forretningsmodeller kan endre verdikjeder radikalt. Disse endringene fører potensielt både til tap av 
arbeidsplasser og til at nye arbeidsplasser, med et annet innhold og krav til kompetanse blir skapt: 
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 Fremtidens produksjon er trolig preget av fleksibilitet og omstillingsevne. Vinnerne vil trolig utnytte 
det beste ved menneskelig arbeidskraft sammen med det beste ved automatisering. 

 Der man lykkes med å gjøre et produkt eller en tjeneste digital, finnes det stort potensiale for å endre 
verdikjedene mot digital distribusjon av både digitale og fysiske varer med lokalt distribuert og 
fleksibel produksjon nær forbruker. Det har betydning for både verdikjede og vare/materialflyt. 

 Tingenes internett bryter ned skillet mellom produkt og tjenester og er en forutsetning for den 
koblingen mellom den virkelige verden og den digitale verden som vil muliggjøre mange nye 
skalerbare forretningsmodeller i fremtiden.  

 Kunnskap og innsikt er nøkkelen til å drive innovasjon. Da må man ta inn over seg at store 
datamengder koblet med kraftfulle analysemetoder kan gi mye mer informasjon enn tidligere, men 
det vil fortsatt kreves betydelig kløkt for å kapitalisere på informasjonen ved å transformere den til 
kunnskap og innsikt. De aktørene som evner å gripe mulighetene vil potensielt ha et stort fortrinn 
foran de som ikke gjør det.  

 
I kapittel 4.1 vil vi først sammenfatte og kommentere andres vurderinger av potensialet for tap av 
arbeidsplasser på grunn av ny teknologi. I kapittel 4.2 gir vi så en skisse av hvilket potensiale vi tror at disse 
teknologiene og trendene har for å skape nye eller videreutvikle eksisterende arbeidsplasser. I kapittel 4.3 
oppsummerer vi de norske mulighetene og konkluderer. 
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4.1  Potensiale for tap av arbeidsplasser 
Som beskrevet i kapittel 2 har ulike internasjonale rapporter [Fölster2014, Frey2013] pekt på et stort 
potensial for omfattende tap av arbeidsplasser på grunn av ny teknologi - i en så stor skala at 
arbeidsmarkedet vil kunne få vanskeligheter med å absorbere tapet.  
 
Tabellen nedenfor oppsummerer resultatene i en norsk-finsk studie om samme problemstilling for norske 
forhold, som er publisert av Statistisk Sentralbyrå (SSB) [Ekeland2014] 46. SSBs analyse er basert på en 
metode utviklet av Frey & Osborne [Frey2013] hvor man har tatt for seg den typen arbeidsoperasjoner som 
en yrkesgruppe utfører og forsøkt å avgjøre hvorvidt disse kan automatiseres eller ikke. Tabellen under 
oppsummerer SSBs vurdering av hvilke yrkesgrupper i Norge som er mest utsatt for tap av arbeidsplasser 
gjennom automatisering og digitalisering de neste tiårene.  
 
Sannsynlighet 
automatisering 

Store yrkesgrupper med denne sannsynligheten for 
automatisering 

Antall jobber3 i 
denne gruppen 

>90% Butikkmedarbeidere, kontormedarbeidere, regnskapsførere, 
regnskapsmedarbeidere, telefonselgere, revisorer, resepsjonister, 
transportfunksjonærer, servitører og gatekjøkken- og 
kafemedarbeidere. 

600.000

80-90% Lagermedarbeidere, anleggsarbeidere (av ulike slag), vektere, 
postbud/sorterere, kjøkkenassistenter, industrioperatører (av ulike 
slag) og elektronikkingeniører. 

300.000

65-80% Tømrere og snekkere, IKT driftsingeniører, kokker, 
skipsmannskap, sjefssekretærer og forsikringsagenter. 

300.000

50-65% Renholdere, pleiemedarbeidere, vaktmestere, bilmekanikere, 
arbeidsformidlere, kundebehandlere, skoleassistenter, sjåfører (av 
ulike slag) og ingeniører (av ulike slag).  

450.000

35-50% Helsefagarbeidere, rørleggere, finansanalytikere, selgere, 
lastebilsjåfører, hjemmehjelper, finansrådgivere og andre ledere.  

350.000

20-35% Høyere saksbehandlere, andre ingeniører, frisører og 
helsesekretærer, personalrådgivere og programvareutviklere. 

250.000

10-20% Elektrikere, politi, varehandelssjefer og miljøarbeidere. 200.000
<10% Lektorer, lærere, barnehageansatte, ledere, sivilingeniører, 

spesialsykepleiere, kiropraktorer, psykologer og farmasøyter. 
900.000

Tabell 2. Vårt utdrag fra Pajarinen, Rouvinen & Ekeland : Computerization and the Future of Jobs in 
Norway (2014)  

SSB påpeker med andre ord en risiko for betydelig tap av arbeidsplasser i Norge i enkelte, store 
yrkesgrupper (som kontoransatte og regnskapsførere), mens andre yrkesgrupper (som spesialsykepleiere) 
fremstilles som forholdsvis skjermet.  
 
Vi har ikke foretatt noen kvantitativ vurdering av SSBs funn. Vi er imidlertid enige i at mange arbeidsplasser 
kan være utsatt for automatisering. Samtidig påpeker vi at det er fort gjort å være overoptimistisk på hva som 
kan automatiseres ved at man har en overdreven tillit til hva som kan utføres av roboter eller kunstig 
intelligens i fremtiden, samt at det er lett å undervurdere totalkompleksiteten i et yrke. Når noen 
arbeidsoperasjoner automatiseres, endres yrkene fortløpende og får nytt innhold. Når oppgaver 
automatiseres, krever det også kvalifisert arbeidskraft som kan utvikle, levere og drifte teknologien som 

                                                      
3 Antall jobber omfatter her totalt antall jobber/ansettelsesforhold. En person kan ha flere ansettelsesforhold og dermed 
være registrert flere ganger i denne statistikken. Dette forklarer hvorfor summen av ansettelsesforhold er høyere enn 
antall sysselsatte i Norge. 
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innføres. Dette leder til nye arbeidsplasser. Der mange regnskapsføreroppgaver allerede er automatisert, har 
mange nye kontrolloppgaver som krever høy regnskapsfaglig kompetanse kommet til. 
Det at en oppgave kan automatiseres, betyr heller ikke at den blir automatisert. Her spiller både økonomi, 
sosiale faktorer og forbrukermønstre inn. Forbrukerpreferanser vil påvirke utviklingen på en temmelig 
uforutsigbar måte. 
 

Et eksempel på dette er at SSBs studie viser at arbeidsoppgavene til kafemedarbeidere og servitører med stor 
sannsynlighet kan automatiseres, men vi mener det ikke er åpenbart at vi som forbrukere virkelig vil serveres 
av en maskin eller robot.  

 
Samtidig er det vår vurdering at det knapt finnes noen sektorer som kan anses som skjermet for 
teknologidrevet endring. Tabellen nedenfor viser vårt anslag over hvordan et utvalg av yrkesgrupper 
innenfor hver av de ulike kategoriene SSB opererer med vil kunne berøres av ny teknologi: 
 

Store yrkesgrupper i arbeidslivet 
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Regnskapsførere  X  X  X 

Industrioperatører  X  X  X  X  X  X  X  X 

Tømrere og snekkere  (X) X  X  X 

Sjåfører  X  X  X  X  X 

Finansanalytikere  X  X  X  X 

Helsesekretærer  X  X  X  X  X  X 

Varehandelssjefer  X  X  X  X  X  X  X  X 

Spesialsykepleiere  X  X  X  X  X  X  X 
Tabell 3. Hvilke yrkesgrupper kan bli påvirket av hvilke teknologitrender? 

Tabellen illustrerer at selv spesialsykepleiere, som SSB regner som svært sikre jobber (1% sannsynlighet for 
automatisering), likevel vil få sin hverdag vesentlig endret med innføring av velferdsteknologi, robotikk, 
internet of things, smarte transportsystemer, nye tjenester og digitale systemer. 
 

Eksempler fra en spesialsykepleiers hverdag: Overvåkingsutstyret til pasienten er koblet opp via en sikker 
protokoll til internet of things, journalføring er blitt fullstendig digital slik at alle data er tilgjengelig når de 
trengs, sykehus har innført et automatisk logistikk og transportsystem som frakter mye av det medisinske og 
pleie-utstyret som trengs og opptreningsroboter hjelper til i rehabilitering. Vi vet at dette er langt fra 
virkeligheten i dag, men dette er fullt mulig å gjennomføre teknologisk, og det åpner store muligheter for at 
sykepleieren bruker mer av sin tid på reelle omsorgsoppgaver.   

 
Vår konklusjon er derfor at teknologien i fremtiden vil være enda mer gjennomgripende enn den er i dag og 
at vi derfor i alle yrker må skaffe oss den teknologiske kompetanse som er nødvendig for å utføre et effektivt 
arbeid i fremtiden. 
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Dette er i stor grad sammenfallende med SSBs konklusjoner: "Lavtlønns- og lavkompetanseyrker ser ut til å 
være mest utsatt. Tjenesteyrker og yrker i offentlig sektor er mer skjermet enn industri og andre yrker i privat 
sektor. Digitalisering og datamaskinell automatisering vil imidlertid påvirke praktisk talt alle yrker til en 
viss grad. Den metoden som er brukt her tar ikke hensyn til at både arbeidsoppgavene som et yrke består av 
og yrkesstrukturen er i stadig endring. Metoden tar heller ikke hensyn til sosiale krefter som «forsinker» 
teknologisk framgang.  
 
Til tross for disse forbeholdene tyder våre resultater på forholdsvis store endringer i den framtidige 
yrkesstrukturen. På kort sikt kan det være klare tilpasningsproblemer, ganske enkelt fordi jobber blir 
automatisert raskere enn økonomien klarer å skape nye jobber som tilfredsstiller nye behov – eller gamle 
behov på en ny måte. Vi tror derimot ikke at de beregnede effektene vil føre til massearbeidsløshet på litt 
lengre sikt, fordi vi vet, fra over to hundre år med økt arbeidsdeling og mekanisering at den arbeidskraften 
som blir frigjort med tida blir overført til andre økonomiske aktiviteter. Den digitale transformasjonen av 
samfunnet skaper i seg selv nye behov og en god måte å være i forkant av denne utviklingen på er å bedre 
arbeidskraftens kompetanse og endringsevne gjennom relevant utdanning og opplæring. " 
 
SINTEF har i denne rapporten lagt vekt på mulighetene som teknologitrendene skaper. Vi tror likevel det 
er viktig å være klar over at digitalisering og automatisering vil påvirke nesten alle yrker og sektorer og at vi 
må være forberedt på denne fremtiden. En klar utfordring ligger i det at det sannsynligvis vil bli færre 
lavkompetanseyrker. Da må man heve den teknologiske kompetansen i hele befolkningen for å unngå at 
forskjellene i samfunnet blir for store og at enkelte grupper står uten mulighet til meningsfulle 
arbeidsoppgaver og inntektsgrunnlag.    
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4.2 De norske mulighetene 

4.2.1 Styrke dagens industriklynger 
Norge har et kompetanse-basert næringsliv som til tross for at Norge er et høykostland har klart å hevde 
seg i den internasjonale konkurransen innen flere felt. En høy grad av automatisering i samfunnet utjevner til 
en viss grad lønnsforskjeller mellom Norge og andre land.  
 
Norske teknologiske miljøer har vært sentrale i å drive den teknologiske utviklingen innen for eksempel 
mobiltelefoni, radiokommunikasjon og satellittkommunikasjon og dermed tidlig tatt i bruk løsninger basert 
på kommunikasjonsløsninger. Norge har en velutbygd og god digital infrastruktur med stor utbredelse av 
både trådløse nett og trådbundet bredbånd og er derfor godt forberedt på en mer digital hverdag.  
 
Norge er en råvarenasjon med olje, gass, fisk og kraftintensive produkter som metall som store 
eksportnæringer. Metall- og prosessindustri ble bygget ut på grunnlag av tilgangen til billig elektrisitet 
produsert fra vannkraft på begynnelsen av 1900-tallet. Olje og gass-produksjonen er bygget ut etter funnene i 
Nordsjøen på slutten av 1960-årene. Selv om fisk er en tradisjonsrik eksportvare fra Norge, har vi lykkes 
med å bygge opp en omfattende havbruksnæring som har gått til å være en ny industrigren i løpet av noen få 
tiår. Og selv om disse næringene er råvarebasert, er norsk konkurransekraft i stor grad basert på effektiv 
utnyttelse av moderne teknologi innenfor disse sektorene.  
 
Den norske olje og gass-næringen har lenge vært en stor og tidlig bruker av flere av teknologiene beskrevet 
i kapittel 3, Dette gjelder blant annet programvare for seismisk tolkning og reservoarsimulering på store 
datamengder, virtuell og forsterket virkelighetsteknologi for boreplanlegging og sensorteknologi og 
robotisering for boring og subsea produksjon. Vi legger til grunn at disse samme teknologiene, kanskje også 
med større grad av automatisering, bruk av sensorteknologi og internet of things, ikke bare subsea, men også 
topside, vil være en del av løsningen for å kunne gjennomføre de radikale kostnadsreduksjoner både i 
utforskning og i produksjon som er nødvendige for å tilpasse seg nye oljeprisnivåer. Norsk 
leverandørindustri er godt posisjonert til å utvikle, levere og eksportere slike løsninger. For å unngå 
kostnadsdrivende skreddersøm må man også satse i større grad på standardisering. 
 
Norge har også sterke næringer innen maritim og marin sektor. Også disse har tidlig tatt i bruk 
høyteknologiske løsninger, og vist seg meget tilpasningsdyktige. Innenfor maritim industri, olje og gass 
ligger det store fremtidige potensiale for serviceroboter og autonome løsninger, eller for å koble oss mot 
oppdrettsanlegg eller andre produksjonsanlegg på fjerne og utilgjengelige steder via fjernstyring og 
prosessovervåking. Norge er i dag langt fremme teknologisk når det gjelder bruk av fjernstyrte farkoster 
(Remotely Operated Vehicles - ROV) for undervannsoperasjoner. Dette har vært nødvendig for å utvikle vår 
olje- og gassindustri. For de samme formål ser en potensiale i autonome operasjoner for å bli enda mer 
kostnadseffektive.  
 
I tillegg vil disse teknologiene være avgjørende for å utvikle den såkalte blå økonomien. I EU er det stort 
trykk på havrommet gjennom Blue Growth satsingen hvor man skal utvikle nye teknologier og løsninger 
som skal bidra til å utnytte ressursene i havet på en mye bedre måte. Områdene som er identifisert er 
havenergi, bioteknologi, havbruk, turisme og marine minerale ressurser 47. 
 
Norsk verftsindustri er i dag teknologisk avansert. Instrumenteringen av fartøyet utgjør en stadig større 
andel av totalkostnaden. Samtidig er vi store på kontrollsystemer for skip og fartøy med bakgrunn i at vi var 
tidlige ute med dynamisk posisjonering. Det samme gjelder for mye av det utstyret som brukes om bord på 
spesialfartøy. Flåtestyring er også et vitalt tema. Særlig i nordområdene kan vi spille en sentral rolle for 
smart transport. 
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Norge har utviklet en stor prosessindustri/metallurgisk industri som opprinnelig var basert på norske 
vannkraftressurser. Utnyttelse av avanserte materialer og internet of things representerer betydelige 
verdiskapningsmuligheter for disse industriene, både med hensyn til å utvikle nye produkter og for å 
redusere energiforbruk og kostnader i produksjon. Det er i tillegg gode forutsetninger for at norske 
metallurgiske bedrifter kan bli ledende innen lagvis produksjon av metaller ettersom vi har god kompetanse 
på metallurgi i Norge (for eksempel for lettmetaller, silisium og titan). Vi kan etablere energikrevende 
produksjon på tradisjonelle industristeder hvor man har god tilgang til elektrisk kraft og dermed 
videreforedle vannkraften til 3D printede produkter for prosesser som krever billig og grønn elektrisk kraft.    
 
Et norsk fortrinn er etterspørselen etter "det grønne stemplet" på materialet.  Kravene til fremstilling av 
materialene som brukes i et produkt må kunne spores tilbake og kunne vise til bærekraftig produksjon med 
så liten miljøbelastning som mulig. Materialet må derfor være produsert utelukkende ved bruk av fornybar 
energi og Norge har et fortrinn ved at nesten all strøm er fra fornybare kilder og det er enkelt å kjøpe 
garantier for grønn strøm til produksjonsprosessen. Dette fører til at produkter produsert med norske 
innsatsfaktorer generelt har et lite CO2 avtrykk. Basert på Norges unike posisjon med regulerbar vannkraft i 
et deregulert markedssystem har energibransjen utviklet kompetanse og avanserte systemer både for fysisk 
styring og kommersiell posisjonering av kraftproduksjon. 
 
Også norsk bygg- og anleggsbransje og byggevareindustrien vil kunne endres fundamentalt gjennom 
teknologi, blant annet ved at bygninger får avansert infrastruktur basert på internet of things og utvikler seg 
til smarte hus, ved robotisering av tunge og farlige operasjoner. 

4.2.2 Teknologi kan forløse nyindustrialisering innenfor vareproduserende og digital 
industri 

Samtidig som teknologitrendene kan videreutvikle de næringene hvor Norge allerede står sterkt, er det behov 
for å understreke nye, automatiserte og mer kompetansekrevende teknologier også åpner nye muligheter for 
norskbasert innovasjon innenfor mer tradisjonell vareproduserende industri ("manufacturing"). 
Ulempen med høyt norsk lønnsnivå vil få relativt lavere betydning jo høyere grad av automatisering og 
kunnskap som legges inn i produkt og prosess. 
 
I det nye industrisamfunnet vil Norge ha en betydelig konkurransekraft i form av den kunnskap som 
arbeidsstyrken har og den organiseringen arbeidslivet vårt har med god dialog mellom ledelse og 
arbeidstakere. Dette har vært en driver for å gjennomføre omstillinger både nå og tidligere. Med fleksibel 
menneskesentrert produksjon blir samarbeidsevne innenfor en kompetent arbeidskraft enda viktigere. 
Produksjon beveger seg vekk fra samlebånd til mer fleksibel fremstilling og dette vil kreve samarbeid med 
roboter. I menneskesentrert produksjon, utnytter man det faktum at mennesker og roboter er komplementære. 
Dette gir produksjon med lavt forbruk av innsats og energi. På teknisk side har vi industri som behersker 
avansert helautomatisk produksjon i internasjonal konkurranse. Norge har også organisatoriske fortrinn som 
vil være viktige og kan gi muligheter også i fremtidens industri, høy grad av tillit og lavt konfliktnivå, flate 
strukturer og små lønnsforskjeller mellom ledere og ansatte. Norge har tidligere vist god omstillingsevne. 
Industrioperatøren må ha høy kompetanse for å sikre god produksjon av mange ulike produkter på den 
samme maskinen. Norge har også fremragende miljøer innen komposittkomponenter (for eksempel på 
Raufoss/Kongsberg). Vi kan dermed utnytte kunnskapen om komposittmaterialer og lagvis produksjon til å 
bygge nye typer komponenter. 
 
En betydelig andel av norsk industriproduksjon er høyteknologiske små- og mellomstore bedrifter. Flere 
av de nye teknologiske trendene er rettet mot å revitalisere denne sektoren ved å tillate distribuert fleksibel 
produksjon med lavere kapitalkostnad enn tidligere. Billigere roboter gjør det mulig å få roboten som hjelper 
i småbedrifter. Dermed kan man oppnå produksjon med lavere kapitalkostnad og lavt forbruk av innsats og 
energi. Målet er en revitalisering av produksjon i små og mellomstore serier også i høykostland. Dette er ofte 
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kompliserte produkter hvor både engineering og produksjon foregår i Norge, eksempelvis innenfor olje/gass, 
maritim, fly og forsvar. Norge leverer allerede i dag en rekke komponenter som kan inngå i IoT, for 
eksempel sensorer, radiokomponenter, posisjonstjenester, "embedded systems" og automatiske 
kontrollsystemer. 3D printing og lagvis produksjon er velegnet som tjeneste for SMB-bedrifter.    
 
Norge har et samfunn som tidlig har tatt i bruk nye digitale løsninger, det gir oss et forsprang på digital 
kompetanse som vi må forsøke å opprettholde. Samfunnsmessig vil IoT medføre store endringer, og dermed 
vil det oppstå nye anvendelser, markeds- og forretningsmuligheter, i både nærings- og arbeidslivet. Vi vil se 
at jobber forsvinner, men det er også kimen for å skape "ny" industri og ikke minst at Norge med sin høyt 
utdannede befolkning kan utnytte det potensialet som ligger i etablere nye arbeidsplasser og profesjoner. 
Mange av disse jobbene vil sannsynligvis kreve tverrfaglig kompetanse. Det ligger også en stor økonomisk 
verdi i å ta i bruk teknologi utviklet andre steder i verden tidlig. Norge er som beskrevet et 
kunnskapssamfunn som i stor grad har tatt i bruk nye teknologiske og digitale løsninger tidlig. Det har vi sett 
eksempler på både i det offentlige (for eksempel skjemaer via altinn) og private (for eksempel innen 
banknæringen med tidlig bruk av bankkort, minibanker og nettbank), men det er viktig at vi klarer å overføre 
dette også til andre bransjer. Norge har et høyt kunnskaps- og kompetansenivå og høy teknologiaksept i 
samfunnet, samt høyt utdannelsesnivå og god IT-kompetanse. Det ligger store muligheter rundt utvikling av 
digitale tjenester og produksjonsmetoder, for eksempel rundt kjøp/salg av 3D modeller (CAD til 
komponent), digitale tjenester rundt design av produkter (skreddersøm), 3D måleteknikk og virtuelle 
produksjonskjeder. 
 
Et høykostnadsland som Norge kan med andre ord også finne konkurransekraft gjennom utvikling av 
avanserte produkter og flere av teknologitrendene beskriver en dreining mot mer avansert fleksibel 
produksjon. Dette kan være produkter som framstilles på en mest mulig bærekraftig måte hvor både miljø, 
økonomi og sosiale forhold tillegges vekt. Samtidig er det nødvendig å være i front teknologisk når det 
gjelder prosesser, materialer, automatiseringsnivå, bruk av IKT og kunnskapsnivå i arbeidstokken i alle ledd. 
Kunnskap, bærekraft og teknologi er tre hovedpilarer for å bygge ny industri. 

4.2.3 Teknologi kan forbedre og effektivisere velferdssektoren og øvrig offentlig sektor 
 
Velferdskostnaden i Norge er nå 27 % av BNP og forventes å øke med 10 prosentpoeng innen 2060 
[Ageing2015]. Med denne utviklingen så må trenden snus, og muliggjørende teknologi er et godt middel for 
å kunne hanskes med slike utfordringer. Vår hypotese er at med den generelt høye digitale kompetansen vi 
har i befolkningen, penetreringen av IKT og digitalisering både i yrkes- og privatlivet innen andre domener, 
vil utvikling, utrulling og bruk av avanserte velfredsteknologier og effekter gi store besparelser. Vi tror 
Norge står godt rustet for selv å utvikle og unytte muliggjørende teknologier innen en presset sektor som 
helse og omsorg, samt at norsk industri fortsatt har en mulig til å posisjonere seg markedsmessig med sine 
løsninger internasjonalt. Vi har en ny generasjon eldre med stor kjøpekraft. Klarer leverandørnæringen å 
sette sammen attraktive og prisgunstige teknologipakker, som er enkle å forstå, installere og drifte, og som er 
trendy nok til ikke å signalisere “gammel”, er det sannsynlig at dette også vil bli et voksende marked i tiden 
fremover.  
 
Den største utfordringen innen helse og sosial-sektoren er den økende andelen eldre som vil føre til et press 
om mer effektivitet da det ikke vil være økonomisk mulig å øke denne sektoren vesentlig. Hver ansatt må 
produsere mer per time eller krone. Viktige teknologitrender for denne sektoren vil være: 

 Velferdsteknologi som gjør det mulig for de eldre eller pleietrengende å bo hjemme lenger og 
belaste sektoren mindre ved å forebygge sykdom, administrere medisinering og myndiggjøre 
brukerne.  

 Digitalisering av all informasjon som er tilgjengelig om en pasient og bygge integrerte tjenester 
kring dette. Digitale pasientjournaler som følger pasienten er bare starten på dette, snart kan 
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pasientjournalen bli en del av internet of things og hente data fra andre utstyrsenheter på sykehuset.  
En av utfordringene vil være sikring og tilgangsstyring av sensitive persondata som alle 
helseopplysninger er.  

 Automatisering av prosesser som ikke er kjernevirksomhet. Det gjelder blant annet logistikk på 
sykehus, utlevering av medisiner, booking av timer og mottak av pasienter. Det finnes allerede 
eksempler på automatiserte apotekstjenester ved norske sykehus. Roboter vil kunne gjøre en del av 
de oppgavene som ikke krever helsefaglig utdannelse.    

 Laboratorietjenester for mange standardtester vil flyttes fra sentrale laber på sykehus ut i 
førstelinjetjenesten på legekontor, ambulanser, hjemmetjeneste slik at man i mye større grad tidlig 
kan diagnostisere alvorlige tilfeller av sykdom og overvåke tilstanden til mennesker med kroniske 
sykdommer.  

 Internet of Things vil gi tilgang til for eksempel billige og raske lab-on-a-chip-analyser, samt 
"wearable devices" gir anledning til kontinuerlig oppfølging og overvåking av pasientene.  

 Dette vil muliggjøre innsamling av store datamengder i form av big data med helt nye 
forretningsmodeller og tjenester basert på den informasjonen man trekke ut av fra de enorme 
datamengdene. Igjen må utfordringen med anonymisering, sikring og tilgangsstyring til sensitive 
helsedata løses.  

 Store yrkesgrupper som leger, sykepleiere og helsepleiere som ikke er teknologisk skolerte må enten 
skoleres i teknologi eller så må teknologien gjøres så enkel å bruke at man naturlig ser nytten av det.    

 
For å lykkes med de mulighetene som oppstår må vi også løse noen utfordringer: 

 Standardisering er en nøkkel for å få til blant annet internet of things, pasientjournaler og smarte hus. 
Man må sørge for åpne teknologiplattformer som tillater mange aktører å tilby tjenester. I dag er det 
mangelen på standarder og ulike proprietære formater som hindrer utviklingen av økosystemer innen 
noen av disse bransjene. 

 En fortsatt satsning på digital infrastruktur og nye kommunikasjonsteknologier som kommer, 
inkludert 5G innenlands og maritime kommunikasjonsløsninger. 

 Kompleksiteten i enkelte av løsningene krever også interoperabilitet og systemarkitekturer som gjør 
at man klarer å utnytte den fleksibiliteten som man får for eksempel når man kan distribuere 
prosessering ut i nodene eller utføre den sentralt i en skytjeneste.   

 Sørge for innebygd sikkerhet og personvern i alle løsninger som samler inn big data om det så er via 
internett eller internet of things. 

 Inkludere de i samfunnet som ikke har teknologisk kompetanse i den teknologiske utviklingen for å 
hindre at det blir et stort skille mellom de som tjener og de som taper på innføringen av ny teknologi. 
En viktig faktor her er livslang læring for alle.  

 Siden innovasjon går stadig raskere blir det viktigere at virkemidlene kan nyttiggjøres raskt og 
effektivt. Da må man i økende grad avbyråkratisere de virkemidlene som kan avhjelpe de som satser 
på innovasjon. 

 Manglende teknologiforståelse innen enkelte sektorer som tradisjonelt har vært lite teknologitunge, 
som helse- og omsorgssektoren og varehandel. Her er utfordringen at man enten må heve teknologi-
kompetansen gjennom livslang utdanning eller sørge for a det stilles særskilte krav til 
brukervennligheten til teknologien.  

 Det blir viktig å dyrke en kultur for endringsledelse. 
 

Også undervisning, beredskap og offentlig forvaltning ligger godt til rette for å benytte teknologiene 
beskrevet over. 
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4.3 Oppsummering av de norske mulighetene 

Vår konklusjon er at teknologiutviklingen beskrevet i denne rapporten legger et godt grunnlag for industriell 
vekst i Norge, forutsatt vilje til nye satsninger. Viktige fellestrekk er: 

 Vi har et kompetanse-basert næringsliv som til tross for at Norge er et høykostland har klart å hevde 
seg i den internasjonale konkurransen innen flere felt. En høyere grad av automatisering utjevner til 
en viss grad lønnsforskjeller mellom Norge og andre land.  

 Vi har en betydelig konkurransekraft i form av den kunnskap som arbeidsstyrken har og den 
organiseringen arbeidslivet vårt har med god dialog mellom ledelse og arbeidstakere. Dette har vært 
en driver for å gjennomføre omstillinger både nå og tidligere. Med fleksibel menneskesentrert 
produksjon blir dette enda viktigere. 

 Vi har en relativt god digital infrastruktur med stor utbredelse av både trådløse nett og trådbundet 
bredbånd og er derfor forberedt på en mer digital hverdag. Dette forutsetter en videre satsning på ny 
digital kommunikasjonsteknologi som 5G i fremtiden. 

 Vi har sterke næringer innen olje/gass, maritim/marin og metallurgi som står for mye av 
verdiskapningen i landet. Flere av disse bransjene er høyteknologiske og meget tilpasningsdyktige. 

 En betydelig andel av norsk industriproduksjon er høyteknologiske små- og mellomstore bedrifter. 
Flere av de nye teknologiske trendene er rettet mot å revitalisere denne sektoren ved å tillate 
distribuert fleksibel produksjon med lavere kapitalkostnad enn tidligere. Dette gir vekstmuligheter.  

 Vi har et samfunn som tidlig har tatt i bruk nye digitale løsninger, det gir oss et forsprang på digital 
kompetanse som vi må forsøke å opprettholde. 

 Vi har en offentlig sektor som på enkelte felt har vært offensive på å ta i bruk digitale tjenester som 
et redskap for effektivisering. Her ligger det fortsatt stort forbedrings- og innsparingspotensial. 

 Vi har et velutviklet digitalt marked som kan fungere som testbed for utprøving av nye 
forretningsmodeller. 

 
Det finnes også muligheter innen en rekke områder som ikke er nevnt i denne rapporten også. Det kan være 
innenfor den biobaserte industrien, innen medisinsk teknologi og alternative energikilder, bare for å ha nevnt 
noen eksempler. 
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