
Hvordan bruke teknologi for å oppnå 
effektivisert drift og økt 

kundetilfredshet?



Eiliv Elvebakk
CEO

Elektronikk ingeniør

Jobbet med automatisering og digitalisering i 23 år.

Bred erfaring med å kombinere teknologi og ledelse

Hands on erfaring – har blitt skitten på hendene!
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“ Jeg er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å 
øke sine konkurransekraft gjennom bruk av teknologi

eiliv.elvebakk@triple-s.no



automatisering

digitalisering

nettverk
cyber security
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Rådgivning
Design av løsninger
Integrerte kontrollsystemer
Maskinsikkerhet
Cyber security
IIoT
Effektivitetsanalyse
Produksjonsstyring
Motorstyring
Visualisering
Mobilitet
Industrielle nettverk
…

Triple-S sin spisskompetanse

+



Dagens webinar

1. Hva er egentlig Industri 4.0? Hvorfor er dette viktig for deg og din 
bedrift?

2. Den norske virkeligheten

3. IT og OT smelter i sammen - Hva betyr det?

4. Veikart for å ta i bruk teknologi og Lean prinsipper

5. Spørsmål og svar på store og små spørsmål



I DAG

INDUSTRI 1.0

INDUSTRI 2.0

INDUSTRI 3.0

INDUSTRI 4.0

Mekanisering, 
vannkraft og 

dampkraft

Masseproduksjon,
samlebånd og 

elektrisitet

Data, elektronikk og 
automasjon

Industriell IoT
og nettverk



Konseptuelt

1. Sammenkobling av maskiner og utstyr – IoT / IIoT

2. Sensorikk og data for å lage en digital kopi av noe fysisk

3. Bruk av kunstig intelligens for å gi beslutningsstøtte

4. Systemer som kan ta avgjørelser på egenhånd



Industri 4.0 handler om å ta i bruk 
teknologi for å fornye og effektivisere
produksjonsprosesser.

Min definisjon



Digitalisering

Nettverk & cyber security

Automatisering

Prosesser

Organisasjon



Bedrift #1
• Data er i siloer
• Maskiner og utstyr er ikke koblet sammen
• Klare for ny teknologi?

1 2

3

Bedrift #2
• Data er tilgjengelig
• Maskiner og utstyr er koblet sammen
• Klare for å ta i bruk ny teknologi!
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Maskinbygger med maskiner over hele verden
• Tilgang til data for å forbedre sine egne produkter
• Leie basert på oppetid og kvalitet?
• Service…..
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Eksempel #3 – Overføring av kompetanse

Se video: https://youtu.be/-uwCGA22iNM



Den norske realiteten

…i beste fall en blanding av ny og gammel 
produksjonsteknologi

© Hydro
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Forretningssystemer – Transaksjonsbasert

Operasjon – Sann tid

IT

MATERIALER OG

TRANSPORT
AUTOMASJONSENSORER, 

AKTUATORER

MASKINER OG

UTSTYR



Modenhetsanalyse

Historien om MedChem Norge AS

Se og les historien: https://cyberangrepet.triple-s.no/



Veikart for digital transformasjon
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Verdianalyse

Veikart for digital transformasjon



Ressurser/
prosesser

Kilde: "Industry 4.0: How to navigate digitization of the manufacturing sector." McKinsey Digital, 2015

Verdi-
drivere

+ 3-5%
Produktivitet 

Utnyttelse 
av eiendeler

- 30-50%
Nedetid på maskiner  

Arbeidskraft

Varelager

- 20-50%
Kostnader til varelager

Kvalitet

- 10-20%
Kostnader til kvalitet

Logistikk

Tid til
market

Service

- 10-40%
Vedlikeholdskostnader



Tips til lesestoff på norsk Smart-produksjon.no



Kort oppsummert

Det handler ikke først og fremst om teknologi, men å ta den i bruk

Norsk industri har mye ugjort, tenk stort – start smått!

Ha et forhold til risiko – tenk IT/OT sikkerhet

Følg veikartet – tenk verdi før teknologi!

+
+
+

Takk for at jeg fikk lov til å dele denne timen med dere!

+


