Digitale muliggjørende teknologier påvirker hele næringslivet
Innspill fra ekspertgruppe 1: Muliggjørende teknologier

Digital21
Digital21 skal se på næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og å ta i bruk ny
teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.
Styringsgruppen skal utarbeide forslag til en bred og samlet strategi på tvers av ulike
næringer og kompetansemiljøer.
Det langsiktige målet for Digital21 er å bidra til a digitalisering i næringslivet.
Digital21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan næringslivet i større grad kan
utvikle og dra nytte av kompetanse, teknologi, forskning og utvikling for å utnytte muligheter
og møte utfordringer som følger av økt digitalisering.
Formålet med Digital21 er å etablere en helhetlig og samlende strategi på tvers av ulike
næringer og bransjer, hvor sentrale aktører i næringslivet og i kunnskapsmiljøer stiller seg
bak felles strategiske mål og anbefalte tiltak.
Det er etablert seks ekspertgrupper på områder som er sentrale for næringslivets evne til
å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap. Dette er rapporten fra ekspertgruppen for
muliggjørende teknologier.
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Sammendrag
Digitalisering påvirker alle deler av samfunns- og næringslivet. Det er en prosess som har
kommet langt på mange felt, men endringene som følger av digitalisering vil fremover skje i et
betydelig større omfang og i mange flere bransjer enn det vi har sett til nå.
Mange vil si at dette ikke er noe nytt; digitalisering – spesielt knyttet til å forbedre eller
forenkle eksisterende arbeidsprosesser – har man holdt på med i mange år, og mange norske
virksomheter har kommet langt i å ta i bruk teknologi for å automatisere eller robotisere hele
eller deler av produksjonen. Når vi likevel fortsatt snakker om det, er det fordi potensialet er
langt større, og fordi utviklingen nå går veldig raskt. Digitale teknologier og bruk av data gir oss
muligheter til å fornye måten vi skaper verdier på, og gjør det mulig å skape helt nye produkter
og tjenester som i mange tilfeller gjør dagens løsninger overflødige.
Utviklingen innenfor de digitale muliggjørende teknologiene er avgjørende for digitaliseringen.
Digitalisering handler om å ta i bruk digitale muliggjørende teknologier til å forbedre, fornye
og skape nytt. Derfor handler ikke dette bare om teknologi, men også om viljen og evnen til
endring. digitalisering
Det er den samtidige utviklingen innenfor maskinvare, kommunikasjon og digitale teknologiog kompetanseområder som bidrar til at digitaliseringen skjer så raskt og med den
gjennomslagskraften vi ser nå. Mange av disse teknologiene er relativt grunnleggende, for
eksempel utviklingen når det gjelder algoritmer, sensorer til å detektere fysiske tilstander og
konvertere dette til data, datalagringskapasitet, evnen til å prosessere og dra nytte av data stadig
raskere, og ikke minst ulike nyanser av det som samlet kan betegnes som kunstig intelligens. Dette
er eksempler på teknologier som kan betraktes som muliggjørende basisteknologier. Sammen
med andre teknologier og kunnskapsområder kan disse settes sammen til løsninger på et høyere
systemisk nivå og tas i bruk på mange områder. Eksempler på dette er roboter, droner, autonome
systemer og digitale tvillinger. Disse kan betraktes som systemteknologier som kommer til å bli
anvendt innenfor mange områder, næringer og sektorer.
Fellestrekket for alle disse muliggjørende teknologiene at de er generiske – de anvendes på tvers
av tradisjonelle næringer og sektorer.
Ekspertgruppen har vurdert mange av de nye generiske muliggjørende teknologiene som vokser
frem, og peker på åtte basisteknologier og åtte systemteknologier. Felles for disse er at alle vil få
en større eller mindre betydning – for nær sagt hele bredden av norsk næringsliv, slik figur 1 viser.
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Figur 1
Digitale muliggjørende teknologier som får innvirkning i alle næringer i større eller mindre grad – åtte
basisteknologier og åtte systemteknologier

Figuren viser hvor gjennomgripende digitaliseringen er, og det er dette som gjør at den av
mange omtales som en ny industriell revolusjon – den fjerde i rekken.
Effektene vil være ulike i de ulike næringene, og norsk næringslivs evne til å ta teknologiene i bruk
varierer også, men teknologiene er de samme enten de anvendes innenfor olje og gass, bygg og
anlegg eller prosessindustrien. Det finnes en betydelig overføringsverdi, og mye av den generiske
kunnskapen som ligger i bunn, vil være felles. En god algoritme og løsning for å strukturere en
stor strøm av data som anvendes på en oljeplattform, vil kunne ha mange fellestrekk med en
algoritme som skal håndtere og analysere en datastrøm i et prosessanlegg for fremstilling av
silisium til solceller.
Digitaliseringen – å ta i bruk de muliggjørende teknologiene og realisere de mulighetene de gir –
blir avgjørende for
- å styrke konkurransekraften i næringer og bedrifter som opererer i en direkte internasjonal
konkurransesituasjon, for eksempel maritim næring og olje- og gassnæringen
- å øke produktiviteten og effektiviteten i hjemmemarkedsbasert virksomhet, for eksempel i
helsesektoren og i store deler av den norske bygge- og anleggsnæringen
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Digitaliseringen treffer, og er viktig på begge disse områdene. Den betydningen digitaliseringen
har, må ligge til grunn for en nasjonal strategi for styring og stimulering av kompetanse- og
teknologiutvikling på disse områdene.
De nye digitale muliggjørende teknologiene utvikles og anvendes på tvers av bransjer og
sektorer. Noen bedrifter i enkelte sektorer ligger foran når det gjelder å utvikle og ta teknologiene
i bruk. Samtidig ser vi at det er en tradisjon for at de fleste næringer opererer og samhandler
innenfor sin egen sektor, og i liten grad søker inspirasjon og samarbeidspartnere fra andre
bransjer. Digitaliseringen fører derfor med seg et nytt behov; det må etableres strukturer som
bryter silotenkningen og gjør det enklere for bedrifter og bransjer å lære av beste praksis i andre
bransjer. Hvis vi ikke klarer å etablere mekanismer og strukturer som stimulerer til dette, vil vi
måtte se at hver bransje for seg må «finne opp hjulet». Det innebærer unødig høy ressursbruk, er
ineffektivt og bidrar til at de beste løsningene ikke kommer andre aktører til nytte – noe som er
spesielt uheldig i et lite land som Norge.
I tillegg til den betydningen digitale muliggjørende teknologier får når det gjelder å styrke
konkurransekraften i eksisterende næringer, vil selskaper som er med på å utvikle løsninger kunne
betjene nye markeder som går på tvers av de tradisjonelle sektorene. Dette gjelder for eksempel
selskaper som bygger droner eller roboter, utvikler og leverer løsninger for VR (Virtual Reality),
eller utvikler sensorer, algoritmer og programvare for kunstig intelligens.
Hver av de muliggjørende generiske teknologiene, de som i figuren er fremstilt horisontalt
på tvers av alle næringene, representer også nye muligheter for de teknologibedriftene som
utvikler disse med tanke på å levere de i en eller flere næringer. Disse vil da også operere på
internasjonale markeder som vokser svært raskt, og noen av markedene kommer til å bli store.
Alle de de åtte basisteknologiene og de åtte systemteknologiene vil få større eller mindre
betydning i nær sagt alle næringer. I tillegg er det gjort vurderinger av alle teknologiene i henhold
til fire sentrale kriterier:
1.
Betydning for næringer som er sentrale i norsk økonomi
2.
Betydning for mange bransjer – bredden av næringslivet
3. Sterke norske forsknings- og teknologimiljøer
4. Teknologiens internasjonale markedspotensial
Basert på disse kriteriene er det fem muliggjørende teknologier som peker seg ut som viktige:
1.
Kunstig intelligens og maskinlæring
2.
Stordataanalyse – datavitenskap
3. IoT – tingenes internett
4. Autonome systemer
5. Robotisering og automatisering
De to første og delvis nummer tre er teknologi- eller kunnskapsområder som får et betydelig
omfang og stor endringskraft og vil fordre mye ny kompetanse og kapasitet. De to siste er
teknologiområder der det ligger et betydelig potensial for norsk næringsutvikling.
Dette er vurderinger som er lagt til grunn for de strategiske forskningssatsingene som presenteres
fra Digita21s ekspertgruppe for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI).
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1. Innledning
1.1		 OM DIGITAL21
Digital21 er opprettet av Nærings- og fiskeridepartement som et resultat av anbefalinger i
industrimeldingen, Meld. St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende.
Digital21 handler om næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og
kunnskap i takt med den økende digitaliseringen, og Digital21 skal fremme forslag til en bred og
samlet strategi på tvers av ulike næringer og kompetansemiljøer.
Det langsiktige målet for Digital21 er å bidra til økt digitalisering i næringslivet.
Det er mange enkeltfaktorer og forhold som påvirker næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk
ny teknologi og kompetanse. Det er et sammensatt bilde. Styringsgruppen for Digital21 har
identifisert seks områder som har stor betydning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muliggjørende teknologier
FOUI – forskning, utvikling og innovasjon
Kompetanse
Dataressurser og infrastruktur
Sikkerhet
Offentlig rammeverk

Digital21 har etablert ekspertgrupper på disse seks områdene.
1.2		 VEILEDNING FOR LESEREN
Rapporten er strukturert som følger: Kapittel 2 beskriver ekspertgruppens definisjon av hva
digitalisering er, før vi i kapittel 3 beskriver viktige digitale muliggjørende teknologier. I kapittel
4 beskriver vi digitalisering gjennom eksempler fra utvalgte næringer og illustrerer det med
caser fra norske bedrifter. I kapittel 5 peker vi på den strategiske betydningen digitalisering og
muliggjørende teknologier får for næringslivet. I kapittel 6 presenteres til slutt vurderinger og
anbefalinger når det gjelder de ulike teknologienes betydning som underlag for en strategi.

K A P. 1

I N N LE D N I N G

K A P. 2

HVA E R D I G ITA LI S E R I N G?

K A P. 4

D I G ITA LI S E R I N G –
E KS E M PLE R FR A N O R S K E N Æ R I N G E R

K A P. 5

D I G ITA LE M U LI G G J Ø R E N D E
TE K N O LO G I E R B LI R STR ATEG I S K VI K TI G E

K A P. 3

K A P. 6

D I G ITA LE M U LI G G J Ø R E N D E TE K N O LO G I E R

VU R D E R I N G E R O G A N B E FA LI N G E R
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2. Hva er digitalisering?
2.1		 HVA ER DIGITALISERING?
Digitalisering er et mye brukt begrep, men det blir lagt ulikt innhold i det. Gartner Group¹ skiller
mellom de engelske begrepene digitalization² og digitization³.
Ekspertgruppen vil definere digitalisering som en kombinasjon. Det handler både om de nye
mulighetene de digitale teknologiene gir, og om de endringene dette åpner opp for og fører med seg.
Med dette bakteppet kan digitalisering kort defineres som å ta i bruk de mulighetene digitale
muliggjørende teknologier gir til å forbedre, fornye og skape nytt.
De mulighetene digitale teknologier gir, vil
naturligvis oppfattes og utnyttes forskjellig innad
i næringer og mellom selskapene, fra de som
tar i bruk grensesprengende teknologier for å
levere produkter, varer eller tjenester på helt
nye måter eller med en annen nytte, til de som
nøyer seg med å effektivisere operasjonelle
prosesser. Felles for alle som tar i bruk digitale
teknologier, er nødvendigheten av å lede
mennesker, prosesser og teknologi sammen på
nye måter. Derfor handler ikke digitalisering
bare om teknologi, men like mye om viljen og
evnen til endring.

Digitalisering er å ta i bruk de
mulighetene digitale muliggjørende
teknologier gir, til å forbedre, fornye og
skape nytt.
Derfor handler ikke digitalisering bare
om teknologi, men like mye om viljen og
evnen til endring.

Digitale muliggjørende teknologier beskrives nærmere i neste kapittel, men det er behov for å
knytte noen kommentarer til det å forbedre, å fornye og å skape nytt, som av og til innebærer en
disruptiv⁴ endring.
Med å forbedre mener vi bruk av digitale teknologier for å forenkle, effektivisere og optimalisere
eksisterende forretningsmodeller, organisasjoner, produkter, tjenester og prosesser for å oppnå
kostnadsreduksjoner, økt lønnsomhet, bedre kunderelasjoner osv. Forbedring foregår oftest internt i
bedriften, og påvirker primært den bedriften som tar i bruk teknologiene. Dette kan sammenlignes
med Gartners definisjon av «digitization». Et eksempel på å forbedre er når en bedrift tar I bruk
roboter for å øke produktiviteten, redusere kostnader og øke sikkerheten for de som arbeider med
produksjon. Etter hvert som maskiner får bedre kognitive egenskaper og kan forstå dagligtale, vil
roboter også forbedre responstiden, opplevelsen og kvaliteten i automatisert brukerstøtte.

¹Gartner Group: www.gartner.com
²Digitalization is the use of digital technologies to change a business model and provide new revenue and valueproducing opportunities; it is the process of moving to a digital business.
³Digitization is the process of changing from analog to digital form, also known as digital enablement. Said another way,
digitization takes an analog process and changes it to a digital form without any different-in-kind changes to the process
itself.
⁴Disruptiv: «banebrytende» innovasjon, nyskaping som forstyrrer et eksisterende marked.
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Med å fornye mener vi å ta i bruk digitale teknologier for å gjøre ting på nye måter. Det kan
for eksempel skje gjennom nye forretningsmodeller, tettere integrering mot kunder eller mer
omfattende bruk av egne og andres data. Fornying kan vanskelig skje bare internt i bedriften.
Det krever tett samhandling med andre aktører i verdikjeden, med kunder og med konkurrenter,
og leder ofte til nye partnerskap. Dette kan sammenlignes med Gartners definisjon av
«digitalization». Et eksempel på å fornye har vi når en bedrift går fra å selge et produkt til å selge
en tjeneste. Et av de mest kjente eksemplene er fra flyindustrien. Flyselskapene eier ikke lenger
flymotorene, de leaser dem fra produsenter som får betalt i oppetid eller flytimer. Dette gjør at
flyselskapene reduserer investeringskostnadene og får mer forutsigbare driftskostnader. Samtidig
fører det til at motorfabrikantene får mer stabile inntekter, og at de blir ansvarliggjort når det
gjelder vedlikehold. Tilgang til driftsdata gjør også at produktutvikling går raskere og baserer
seg på reelle driftsdata.
Med å skape nytt mener vi bruk av digitale teknologier for å lage forretningsmodeller, produkter,
tjenester og arbeidsprosesser som bransjen ikke har tatt i bruk tidligere. Dette vil ofte innebære at
dagens måter å gjøre ting på blir overflødige. Digitale teknologier bringer med seg muligheter for
radikal innovasjon, og bedrifter som behersker teknologi og innovative arbeidsmetoder og forstår
kundenes behov, kan få et stort forsprang på konkurrentene. I enkelte tilfeller innebærer dette
radikalt endrede prosesser eller modeller, og det omtales da ofte som disrupsjon. Et eksempel
på å skape noe nytt er måten teknologiselskapene samler inn og bruker atferdsdata på for å
tilpasse markedsføringen sin. Bedrifter som ønsker å markedsføre produktene sine mot bestemte
grupper, kan på denne måten redusere kostnader ved markedsføring, samtidig som de øker
sannsynligheten for å treffe relevante kjøpere, og de kan effektivt få et langt større geografisk
nedslagsfelt. Nedsiden kommer for de som leverer markedsføring gjennom tradisjonelle kanaler;
mange av dem har måttet gi opp å fortsette eller har måttet skalere ned virksomheten betydelig.
2.2 HVORFOR GÅR DET SÅ FORT?
2.2.1 Hørt det før
Digitalisering griper inn i store deler av samfunns- og næringslivet. Det er en prosess som
allerede er i gang på mange felt, og endringene som følge av digitalisering vil skje i et betydelig
større omfang enn det vi har sett til nå.
Mange vil si at dette ikke er noe nytt; digitalisering – spesielt knyttet til forbedring – har man holdt
på med i mange år, og mange norske virksomheter har kommet langt i å ta i bruk teknologi for å
automatisere eller robotisere hele eller deler av produksjonen. Men det er i sammenheng med
fornyelse, og gjennom å skape noe helt nytt, det største potensialet ligger.
Et eksempel: Når de analoge lydsignalene fra en symfonikonsert overføres fra et analogt
lydsignal til digitale data lagret på en CD-plate, er det også digitalisering. Dette ble gjort
allerede i 1980-årene. Men da teknologi- og prisutviklingen gjorde det mulig å samle musikk
fra alle CD-plater ett sted, da vi som lyttere fikk mobile enheter som kunne laste ned data
fortløpende (strømme), og utbygging av trådløse nettverk gjorde det mulig å overføre nok data
raskt nok overalt, endret det hele vår måte å lytte til musikk på.
Hele forretningsmodellen for produksjon, salg og distribusjon av musikk endret seg fra å være
knyttet til salg av fysiske medier til å bli et abonnement der all musikk ble allment tilgjengelig.
Aktører som produserer og selger fysiske CD-plater, så i løpet av får år sin forretningsmodell
nesten forsvinne, mens nye aktører kom inn i markedet for omsetning av musikk. Aktører som
Spotify, Apple Music og YouTube Music samler og gjør musikken tilgjengelig, mens Telenor og
andre leverer bredbåndskapasitet eller trådløst internett som gjør det mulig å lytte til musikk hvor
og når som helst.
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Det som samtidig bidro til utviklingen, var mulighetene nye aktører og privatpersoner fikk til
å skape nytt innhold. Informasjon om artister, tips om andre artister man kanskje vil like, og
spillelister fra venner og andre aktører man stoler på, fører til at musikkinteressen eksploderer.
Bransjen ble på relativt få år transformert (radikalt endret) fordi utviklingen på noen
teknologiområder gjorde det mulig, og selv om overgangen har vært utfordrende, er det nå langt
flere muligheter for utøvende artister til å nå sitt publikum.
Dette er kjernen i digitalisering. Det er den samtidige utviklingen innenfor flere av disse
teknologiene vi omtaler som muliggjørende teknologier og kunnskapsområder, og som nå gir
den endringskraften som ligger i digitaliseringen, og som fører til transformasjoner.
2.2.2 Hva er det som skjer nå?
Utvikling av teknologi og kunnskap har skjedd kontinuerlig gjennom alle tider. Hva er det som
gjør at digitaliseringen er blitt så aktuell nå? Svaret på dette er sammensatt, men en viktig
forklaringsfaktor er at den eksponentielle utviklingen i prosessor- og lagringskapasitet har gitt
sterk reduksjon i pris per ytelse. Det har vært en årlig sterkt vekst gjennom mange år. Gordon
Moore formulerte dette allerede i 1965 i form av Moores lov. Han observerte at transistorer på et
visst areal fikk doblet kapasitet hver 24 måned, og postulerte at denne utviklingen ville fortsette.
Han fikk rett. Dette reduserer kostnadene og øker effektiviteten i datalagring og prosessorer – og
utviklingen skjer eksponentielt. Fra nesten ingenting skjer en slik utvikling gradvis i det stille til den
plutselig får en gjennomslagskraft som det er vanskelig for det menneskelige sinn å forestille seg,
slik boksen på neste side illustrerer.
I tillegg gir sterkt vekst i overføringskapasitet (båndbredde) muligheter for sky-løsninger som
gjør at man kan benytte lagrings- og prosessorkraft over hele verden. Parallelt med dette er
kostnadene for lagring av data redusert til en brøkdel av hva de var for bare få år siden. Det
er nå mulig å lagre, prosessere og utnytte data i et helt annet omfang enn for bare få år siden.
Sammen med utvikling av algoritmer danner dette grunnlaget for kunstig intelligens (AI – Artificial
Intelligence) og maskinlæring. Dette gir helt nye muligheter – og perspektiver. I tillegg begynner
droneteknologi, 3D-printing, roboter og sensorer å modnes som teknologier. Og det viktigste av
alt: Dette skjer samtidig.
Denne utviklingen gir muligheter for radikal endring og innovasjon i nesten enhver verdikjede,
næring og forretningsmodell. Utviklingen både drives av og gir opphav til effektivisering og
transformasjoner, både i forretningslivet og i samfunnet generelt.
For å illustrere hvor mye lagrings og prosesseringskapasiteten har endret seg, er det verdt å se på
noen historiske eksempler sammenlignet med forholdene i dag.
Månelandingene i 1969 var imponerende. NASA klarte å sende en rakett opp i
verdensrommet, guidet tre astronauter til månen – to av dem til månens overflate – og fikk
dem trygt tilbake til jorden med en datamaskin (Apollo Guidance Computer – AGC) som
hadde 4 kb RAM, 32 kB lagringskapasitet, opererte med en klokkefrekvens på ca. 1 MHz
og veide ca. 32 kg. Til sammenligning er det i den nyeste iPhone X 3 GB RAM og 256 GB
lagringskapasitet, prosessoren har en klokkefrekvens på 2,9 GHz. Den veier 174 g og kan
gjøre ekstremt mye mer enn AGC kunne.
Regnesenteret ved NTH (NTNU) hadde en stor dag i november 1986. Da fikk miljøet
Norges første superdatamaskin, en Cray X-MP. Denne maskinen ble blant annet brukt
til å gjøre værberegninger for Meteorologisk institutt. Maskinen var den første med
parallellprosessering, den veide et halvt tonn, hadde 16 MB RAM og en prosessor på 105
MHz, alt til den nette pris av ca. 100 mill. NOK. Den hadde en kapasitet på 0,6 GFLOPS
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(floating point operations per second). iPhone8 klarer 1200 ganger flere (600 GFLOPS),
koster 8000 kroner – og passer i baklommen.
Norge er godt dekket med trådløse nett med høy kapasitet, men enkelte steder med lav
bosetning erstattes 4G-symbolet på telefonen med en E. Det betyr for alle praktiske formål
at det ikke er noe nett. E står for EDGE, som i 2005 var det ypperste man kunne få, med
en teoretisk overføringshastighet på opptil 250 kb/s. Det var da mulig å sende og motta
bildemeldinger og laste ned filer. 4G+, som de fleste mobiltelefoner støtter i dag, har til
sammenligning en teoretisk dataoverføringshastighet på 3 Gb/s, selv om ingen telefoner i
praksis støtter dette.
I tillegg til utviklingen på det vi betegner som digitale muliggjørende teknologier er det samtidig
en rivende utvikling på andre helt sentrale teknologiområder, som energiteknologi (strøm fra
solceller koster nå en tjuendedel av hva det kostet for ti år siden), energilagring (prisen på
batterier faller raskt), nanoteknologi og bioteknologi. Dette gir helt nye perspektiver.
For næringslivet er den teknologiske og industrielle omveltningen så fundamental at digitalisering
omtales som kjernen i «den fjerde industrielle revolusjon». Norsk næringsliv må utnytte, ta i bruk
og tilpasse seg disse endringene. Og vi må gjøre det gjennom å kombinere de mulighetene
digitaliseringen gir med norsk næringslivs kompetanse, naturgitte fortrinn og industrielle base.
Dette er kjernen i Digital21 – næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny
teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.
Det disse teknologiene, kunnskapsområdene og mulighetene gir i og for norsk næringsliv, er helt
sentralt, og dette beskrives grundigere i kapittel 3.

Muliggjørende teknologier

10

3. Digitale muliggjørende teknologier

K A P. 1

I N N LE D N I N G

K A P. 2

HVA E R D I G ITA LI S E R I N G?

K A P. 4

D I G ITA LI S E R I N G –
E KS E M PLE R FR A N O R S K E N Æ R I N G E R

K A P. 5

D I G ITA LE M U LI G G J Ø R E N D E
TE K N O LO G I E R B LI R STR ATEG I S K VI K TI G E

K A P. 3

K A P. 6

D I G ITA LE M U LI G G J Ø R E N D E TE K N O LO G I E R

VU R D E R I N G E R O G A N B E FA LI N G E R

Digitalisering blir, som beskrevet ovenfor, gjort mulig som følge av utviklingen innenfor mange
teknologi- og kompetanseområder – det vi kaller muliggjørende teknologier. Det er den samtidige
utviklingen i disse teknologiene som gir den endringskraften som ligger i digitaliseringen.
Analyseselskapet Gartner gjør analyser som viser at de aller fleste teknologier går igjennom en
«hype cycle» mens teknologien modnes.
Gartner har gjennom de siste årene gjort vurderinger av hvor de aller fleste av de muliggjørende
teknologiene som vi definerer inn under digitalisering, befinner seg på en slik «hype cycle». Med
utgangspunkt i det utvalget av teknologier som Gartner peker på som sentrale identifiserte
teknologier, har ekspertgruppen beskrevet teknologiområder som den mener vil ha betydning for
digitalisering i Norge og norsk næringsliv. På figur 2 er disse teknologienes fase i «hype»-syklusen
presentert slik de er vurdert av Gartner.
Dette er teknologier og kunnskapsområder som ligger på ulike systemiske nivåer, og som i noen
grad bygger på hverandre. Ekspertgruppen har kategorisert teknologiene i
- basisteknologier
- systemteknologier
- viktige norske bruksområder
Noen av teknologiområdene har ingen direkte nytte eller anvendelse isolert sett. For eksempel
er utviklingen innenfor stordataanalyse (big data) helt avgjørende for mange av de mulighetene
som digitaliseringen nå gir, og utviklingen på området åpner stadig nye muligheter. Det
er en reell muliggjørende teknologi, men er først nyttig når den settes inn i og utnyttes i en
sammenheng – en kontekst. Den kan defineres som en basisteknologi.
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Connected Home

Kunstig intelligens - Maskinlæring
Autonome systemer
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Blokkjede
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IoT-plattform
Smarte roboter
Edge Computing
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Figur 2
Digitale muliggjørende teknologier. Det er brukt både engelske og norske begrep i figuren for
Kilde: Digital21 og Gartner, juli 2017

Andre av disse fremvoksende teknologiene benytter seg av flere teknologier og kunnskapsområder.
Et eksempel på dette er digitale tvillinger, som kan representere komplette fysiske systemer, et
fartøy eller energisystemet. Et annet eksempel er droner. Begge disse teknologiene er i en rivende
teknologisk utvikling. De ligger på et høyere systemnivå og kan defineres som systemteknologier.
Systemteknologiene har direkte anvendelse inn mot ulike bruksområder.
Figur 3 viser i et forenklet oppsett sammenhengen mellom basisteknologier, systemteknologier
og bruksområder. Alle disse tre nivåene vekselvirker med hverandre. I denne vekselvirkningen
ligger det store muligheter for nyskaping. For eksempel vil systembehov tuftet på særegne
norske forhold kunne gi utvikling av nye norske løsninger både på systemnivå og på basisnivå.
Slike løsninger kan bidra til å løse særegne norske utfordringer, men også danne grunnlag for
produkter og tjenester som kan eksporteres til utlandet.
Det kan diskuteres om enkelte av teknologiene er en basis- eller en systemteknologi, og
ekspertgruppen vil understreke at dette ikke er en helt eksakt kategorisering. Figuren er et forsøk
på å vise sammenhenger, en situasjon der «alt avhenger av alt».
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B RU KSOM R ÅD E R M E D B ET Y D NING I NORG E
Varehandel

Havbruk

Maritim

Transport

Tele & IKT
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Finans
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K R E VER
VI D ER EUT VI K LI N G

B R U K ES TI L

AV

SYSTE MTE K NOLOGIE R
Autonome systemer

Digital tvilling

Cloud computing

Droner

Tingenes internett - IoT

Robotisering

5G

AR

VR
K R E VER

B R U K ES TI L
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AV
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Kunstig intelligens

3D-printing

Sensorer

Maskinlæring

Blokkjede

Stordata-analyse

Konnektivitet

Visualisering

(Big data)

Figur 3
Sammenhenger mellom digitale basisteknologier, systemteknologier og bruksområder. Disse tre nivåene
vekselvirker med hverandre. Enkelte av teknologiene kan ikke kategoriseres entydig, men figuren illustrerer
sammenhenger som er viktige.

3.1		 NÆRMERE BESKRIVELSE AV MULIGGJØRENDE BASIS- OG SYSTEMTEKNOLOGIER
I dette avsnittet beskrives i kortform de åtte basis- og åtte systemteknologiene som
ekspertgruppen mener vil få stor betydning. I tillegg beskrives også flere andre viktige teknologier
som virker sammen med disse. Den raske utviklingen innenfor basis- og systemteknologiene
fører til en utvikling som gir helt nye muligheter. Flere av teknologiene gir mulighet for å realisere
komplekse digitale systemer som også er muliggjørende – og som er med på å endre verdikjeder
og forretningsmodeller i flere sektorer og bransjer – enten det skjer evolusjonært eller mer
radikalt. «Disruptive endringer» er et begrep som ofte benyttes for de endringene som enkelte av
disse teknologiene gir opphav til.
3.1.1

Basisteknologier
MU LIG GJ Ø RE ND E TE K NOLOGIE R – G R IPE R IN N I ALLE N Æ R ING E R

Digitale

BAS I STE K NOLOGIE R
Får betydning på tvers av alle næringer
Sensorer
Konnektivitet
Blokkjeder
Algoritmer
Kunstig intelligens
Stordata-analyse
3D-printing
Visualisering

Muliggjørende teknologier

13

•

Sensorer. Små, energieffektive og billige masseproduserte sensorer er en viktig driver for
digitalisering i mange bransjer. Sensorene gir mulighet for å hente inn store mengder data
fra fysiske objekter. To trender som nå kommer, er å legge mer logikk nær sensoren, slik at
sensoren i seg selv blir mer autonom, og å ta i bruk mer avanserte materialer, for eksempel
grafén eller piezoelektriske materialer⁵, for å skreddersy sensorene til måleoppgavene.
Det er fordi sensorer allerede er integrert i svært mange systemer og derfor er en moden
teknologi som ligger utenfor Gartners «hype cycle». Riktignok er digitale teknologier en
driver for å gjøre sensorene mindre, mer funksjonelle og billigere, og sensorer blir derfor
installert i nær sagt alle systemer, men dette er primært forbedringer på en allerede
moden plattform. Utviklingen innenfor sensorer er imidlertid en viktig muliggjørende
teknologi, og det er også et teknologiområde der det finnes sterke norske miljøer.

•

Konnektivitet (Connectivity). Vi forventer at data fra sensorer, maskiner og mennesker er
tilgjengelige hvor som helst og når som helst. For å få til dette trenger vi energieffektive
metoder for kommunikasjon mellom enheter (konnektivitet), og enhetene må settes inn i
en kontekst som gjør at dataene som genereres, kan bli identifisert, lagret, prosessert og
gjort tilgjengelig. Konnektivitet er en forutsetning for all kommunikasjon, og er i dag modent
som konsept og dermed ikke med i Gartners «hype cycle». Teknologiene som muliggjør
konnektivitet er imidlertid i rivende utvikling. Spesielt vil trådløse løsninger med innebygget
cybersikkerhet og sporbarhet bli rullet ut de kommende årene, drevet av utviklingen av 5G.

•

Blockchain. For å sikre at data som kommer fra sensorer i nettverket og blir
kommunisert mellom enheter, er autentiske og til å stole på, må vi bygge inn teknologi
for informasjonssikkerhet i systemene fra bunnen av. Ofte er enhetene deler av kritiske
og/eller sårbare funksjoner, og det må helt fra starten av designes inn barrierer både
i maskinvaren og programvaren som hindrer at enheter kan bli misbrukt eller ødelagt.
Aktuelle metoder for å bygge inn barrierer inkluder kryptografi og sikker autentisering
gjennom metoder for distribuert sikkerhet, for eksempel blockchain.

•

Algoritmer. Når man har store mengder data, er det et mål å hente så mye informasjon
som mulig ut av dataene. Målet kan være prediktiv analyse, altså å prøve å forutse
hva som skjer i en prosess, en maskin eller et produkt, slik at man kan bygge
forretningsmodeller basert på reelle behov. Eller det kan være å få større forståelse av
en arbeidsprosess for å kunne effektivisere den. Dette er bare to av mange eksempler. I
bunnen for dette ligger algoritmer som også danner grunnlaget for maskinlæring og
kunstig intelligens. Algoritmer styrer svært mye av de beslutningene som tas uten vår
direkte inngripen, og dette fagområdet har gjort store fremskritt i de siste årene. Algoritmer
er ikke en teknologi i seg selv, men er et sett av regler som beskriver en fremgangsmåte for
å løse et sett av lignende problemer. Det som er nytt, er at ny teknologi har gjort algoritmer
i stand til å forstå veldig generelle problemer gjennom å tolke bilder og kjenne igjen språk
(stemme eller tekst), og at reglene i seg selv kan være basert på innsikt generert gjennom
maskinlæring eller andre datadrevne teknologier.

•

Kunstig intelligens er den enkeltteknologien som har det største potensialet og vil kunne føre
til de mest gjennomgripende endringene som følger av digitaliseringen. Begrepet brukes
vidt og omfatter et bredt spekter av kompleksitet, og den kunstige intelligensen kan være mer
eller mindre avansert. Feltet har mange underfelt, fra søk og regelbaserte ekspertsystemer
til enkel maskinlæring, der maskinen lærer ved hjelp av mange presist formulerte eksempler,
til dyp læring, der maskinen lærer gjennom enklere formulerte eksempler, men der antallet
er svært høyt – det vil si at maskinen benytter en veldig stor datamengde. Det siste gjøres
mulig gjennom den utviklingen som nå skjer i stordatanalyser – big data.

⁵Piezoelektriske materialer genererer en elektrisk spenning (sender et signal) dersom de blir utsatt for mekanisk stress.
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•

Stordataanalyse (big data) er en forutsetning for blant annet «cloud computing» og
maskinlæring, men er ikke en teknologi i seg selv. Derfor er heller ikke «big data» et eget
punkt på Gartners «hype cycle». Stordataanalyse har heller ingen verdi i seg selv, men er
en avgjørende forutsetning for mange av de nye løsningene som implementeres gjennom
digitalisering, hvor det ofte handler om å trekke nyttig informasjon ut av store mengder
data. Av og til må det skje raskt – i sanntid – for å møte formålet.

•

3D-printing. Digitalt styrt produksjonsteknologi er også en del av den digitale
transformasjonen. 3D-printing muliggjør en digitalisering av fysiske produkter, slik at man
i stedet for å selge et produkt, selger en digital modell av produktet. Produktet kan så
produseres av en 3D-printer langt unna stedet der ideen til produktet oppsto. Dermed kan
man bryte med etablerte distribusjonskjeder og forretningsmodeller og etablere lønnsom
forretning av digitale tjenester for fleksibel produksjon. Spesielt i forbindelse med reparasjon
og tilgang til reservedeler for nye og gamle enheter er det forventet at 3D-printing kan
forlenge levetiden til enhetene og redusere behovet for å holde et lager av reservedeler.

•

Visualisering. For at vi skal kunne nyttiggjøre oss den informasjonen som er tilgjengelig
i store datamengder og være i stand til å tolke og forstå denne informasjonen, er
visualiserings- og interaksjonsteknologi viktig. Visualisering benytter seg av mange andre
teknologier for å kunne anvendes i industrien. Disse teknologiene er representert på
figurene blant annet gjennom digital tvilling, AR og VR.

MU LIG GJ Ø RE ND E TE K NOLOGIE R – G R IPE R IN N I ALLE N Æ R ING E R

Digitale

SYSTE MTE K NOLOGIE R
Får betydning på tvers av alle næringer
Cloud Computing
VR og AR
Robotisering
Autonome systemer
Droner
Digital tvilling
Tingenes internett - IoT
5G

3.1.2 Systemteknologier
• Cloud Computing. Prosesseringskraft og lagringskapasitet blir mye mer tilgjengelig både i
skyen (cloud computing) og nær sensorer (edge computing), og blir viktig for å kunne
utløse en del av den kraften som ligger i den digitale teknologien. Den raske utviklingen
i lagringsteknologi gir oss systemer der enorme datamengder kan lagres langt mer
effektivt enn tidligere. Dette driver utviklingen av datasentre som komponenter i skylagring (cloud storage).
•

AR/VR – «augmented reality» og «virtual reality» – utvikles som teknologier som gjør
det mulig å se og forstå sammenhenger i store mengder data og som støtteverktøy når
det skal tas beslutninger. Dette er teknologier som er avgjørende i interaksjon mellom
menneske og maskin og mellom menneske og robot, og i virtuelt forsterket virkelighet.
Når vi kan bevege oss i en beriket naturlig eller datagenerert verden med rike data om
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de gjenstandene eller prosessene som er eller foregår rundt oss, kan vi organisere arbeid
på helt andre måter enn tidligere. Man kan tenke seg at instruksjonsmanualer følger
gjenstander til enhver tid, samtidig som man får visualisert historiske data eller hvordan
man skal utføre vedlikehold, noe som gjør arbeidsstyrken mer fleksibel.
•

Roboter er en digitalt styrt produksjonsteknologi som kommer til å endre mange former for
produksjon. Både servicerobotsegmentet og industrirobotsegmentet kommer til å vokse
i årene fremover og gjøre det mulig å utligne forskjeller i kostnadsnivå når det gjelder
produksjon. Andre og nye måter å interagere på, gjenkjenning av bevegelser, tegn og tale,
inkludert prosessering av naturlige språk for å utføre talegjenkjenning og talesyntese eller
implementere en naturlig dialog, kan nå skje gjennom en robot for dialog, en «chatbot».

•

Autonome systemer er systemer som helt eller delvis kan operere selvstendig, med
varierende grad av menneskelig inngripen. Det finnes ulike grader av autonomi – fra
systemer hvor et menneske har overordnet kontroll over de fleste av operasjonene,
til systemer som fungerer helt uavhengig av en menneskelig operatør. For å lykkes
med autonomi må man beherske et helt spekter av digitale teknologier – fra sensorer
og kommunikasjonsløsninger som gjør en i stand til å sanse og kommunisere med
omgivelsene, via algoritmer for persepsjon og gjenkjenning for å kunne tolke situasjonen
man er i og forstå tilstanden og posisjonen til systemet, til kunstig intelligens for læring for
å ta avgjørelser om bevegelse i eller interaksjon med omverdenen. Årsaken til at autonomi
er attraktivt, er at slike systemer tilbyr en forretningsmodell hvor man får en høy grad av
verdiøkende tjenesteyting fra systemet i seg selv. Områder hvor norske aktører har spesielt
gode forutsetninger for å lykkes innenfor autonomi, er for eksempel i maritime og marine
næringer, hvor man allerede i dag har et fortrinn og god domenekunnskap som kan
innlemmes i de autonome systemene.

•

Droneteknologi inkluderer småsatellitter, dronefly, dronebåter, robotskip, autonome skip,
undervannsroboter og andre typer roboter. Felles for drone- og robotteknologi er at dette
er en fleksibel og billig transportplattform for sensorer og kommunikasjonsløsninger som
muliggjør helt andre tjenester enn i dag innenfor for eksempel inspeksjon, vedlikehold,
vareflyt og interaksjon.

•

Digitale tvillinger er digitale representasjoner av fysiske gjenstander, prosesser eller
systemer som gjør det mulig å designe, simulere, styre eller overvåke funksjonaliteten til
gjenstandene. Digitale tvillinger får virkelig verdi når de er beriket med fysiske modeller
og sensordata, og når de kan brukes til å simulere oppførsel eller utføre prediktiv analyse
på selve modellen. I ytterste konsekvens kan en digital tvilling også inneholde en fysisk
kopi av deler eller hele gjenstanden, prosessen eller systemet, slik man gjør i «organon-a-chip» eller i en 3D-printet modell av en gjenstand. Digitale tvillinger er attraktive
forretningsmessig fordi de kan kutte ned designtiden for et produkt eller system og brukes
til å simulere og tilpasse bruken av produktet eller systemet i en digital verden, uten de
kostnadene som påløper hvis man skal gjøre dette med en fysisk gjenstand.

•

Tingenes internett (Internet-of-things – IoT) dreier seg om å plassere sensorer på
«ting» - maskiner, installasjoner, transportcontainere og emballasje – og så koble
«tingene» til et nettverk som gjør det mulig å hente ut data fra sensorene. Data kan være
posisjon, temperatur, bilder, hastighet, akselerasjon og mye annet. IoT gjør det mulig
for alle gjenstander, tjenester og enheter å være koblet opp mot internett samtidig og
interagere med hverandre. Dette er grunnlaget for å utvikle sømløse tjenester på en rekke
ulike områder, fra smarte hjem via smarte samfunn og byer til smart industriproduksjon.
Smarte hjem er en nødvendig forutsetning for å kunne håndtere den eldrebølgen vi ser
komme, hvor pleietrengende må være i stand til å ta større ansvar for sine egne liv og bo
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hjemme lenger. Smarte samfunn er innrettet slik at en borger har tilgjengelig de tjenestene
hun trenger når hun har behov for dem, noe som øker effektiviteten og brukervennligheten
i de tjenestene som kan tilbys den enkelte. Smart industriproduksjon er basert på den
fjerde industrielle revolusjonen, hvor produkter, maskiner og medarbeidere kommuniserer
sømløst i produksjonskjeden og har tilgjengelig den informasjonen som er nødvendig for å
få til fleksibel masseproduksjon.
		

•

I tillegg til IoT lanserer teleselskapene nå smalbånds tingenes internett (Narrow-Band
Internet of Things). Dette er et nett for enkle energieffektive sensorer som sender (men
ikke mottar) små datamengder, og som skal kunne ha svært lang levetid, samtidig som
de må bære på sin egen strømkilde. Motsatsen er det industrielle tingenes internett (IIoT),
der sensorer gjerne er koblet til en strømkilde, kan kommunisere med hverandre og har
innebygget sikkerhet og autentisering. Dette er et nett som muliggjør industriell anvendelse
og skaper helt nye måter å produsere varer på.
5G. Dagens mobile nettverk (4G) har ikke tilstrekkelig kapasitet og hastighet til å sikre
sammenkobling av en økende mengde med enheter som skal kommunisere med
hverandre. Derfor implementeres nå neste generasjons mobile nett (5G), som vil muliggjøre
kommunikasjon og kontroll av enorme mengder med enheter i tilnærmet sanntid. 5G
beskrives grundig i delrapporten fra ekspertgruppen for dataressurser og infrastruktur.

3.1.3 Andre viktige teknologiområder
I tillegg til de muliggjørende basis- og systemteknologiene som er presentert ovenfor, spiller
også teknologiutviklingen på noen andre områder en betydelig rolle. Nedenfor omtales
energiteknologi og cybersikkerhet.
•

Energiteknologi regnes ikke som en digital teknologi, men er en viktig driver i den digitale
transformasjonen; det gjelder alle trinn i kjeden, fra energigenerering og energihøsting
til energilagring (f.eks. i form av batterier) og energibruk. Prisen på 1 Wp fra solceller
har falt fra over 4 USD i 2008 til 0,15 USD i 2018, det vil si til én tjuefemtedel. Prisen på
batterilagring er i ferd med å følge samme utvikling. Dette gir helt nye muligheter, siden
man kan generere energi på nye og mer miljøvennlige måter. For energinasjonen Norge
innebærer det både utfordringer og nye muligheter. Forretningsmodellene endres for den
norske energibransjen, men samtidig er dette et område med sterk norsk kompetanse
og muligheter for å ta de nye teknologiene i bruk. Fremstilling av solceller er en del av
den norske prosessindustrien og et eksempel på at ulike teknologiområder og næringer
konvergerer. Digitale løsninger bidrar til å redusere energibruk i mange enkeltprosesser,
men maskinlæring, dataprosessering, kjøring av avanserte algoritmer og datalagring
er energikrevende i de volumene som man nå begynner å se. Tilstrekkelig med fornybar
energi blir derfor en viktig premiss for at digitaliseringen skal være bærekraftig.
Energieffektive systemer og små batterier med ekstremt lang levetid gjør det mulig å
plassere sensorene i produkter uten ekstern strømforsyning. Det gjør at vi kan høste data
over lang tid, og dermed få vite mye mer om tilstanden til et produkt eller en enhet og
hvordan den brukes og er belastet gjennom produktets levetid.

•

Cybersikkerhet eller digital sikkerhet defineres som håndtering av den risikoen og
de sikkerhetsutfordringene som følger av bruk av IKT, og omfatter både maskinvare,
programvare og kommunikasjonen mellom dem. Cybersikkerhet betraktes ikke som en digital
muliggjørende teknologi som sådan, men er en helt avgjørende premiss, en «hygienefaktor»
som må være på plass som et fundament for å ta i bruk digitalisering i fullt omfang.
Cybersikkerhet er så sentralt at det drøftes i en egen ekspertgruppe etablert av Digital21.
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3.2 BRUKSOMRÅDER – MED BETYDNING FOR NORGE
Det tredje og øverste nivået på figur 3 viser bruksområder med særlig betydning for norsk
verdiskaping. De næringssektorene som nevnes, er eksempler. Digitalisering endrer sektorgrenser
og næringsdefinisjoner; nye virksomheter og næringer oppstår på tvers av de eksisterende. Selv
om intensiteten i bruken av de enkelte basisteknologiene eller systemene vil variere mellom
sektorer, må vi ta høyde for at de fleste teknologier kan øke produktiviteten og transformere
verdiskapingen i alle sektorer. Neste kapittel drøfter sektorperspektivet på digitalisering, dvs.
hvorfor digitalisering er viktig for eksisterende, norsk verdiskaping.
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4. Digitalisering - eksempler på betydning i hele det
norske næringslivet

K A P. 1

I N N LE D N I N G

K A P. 2

HVA E R D I G ITA LI S E R I N G?

K A P. 4

D I G ITA LI S E R I N G –
E KS E M PLE R FR A N O R S K E N Æ R I N G E R

K A P. 5

D I G ITA LE M U LI G G J Ø R E N D E
TE K N O LO G I E R B LI R STR ATEG I S K VI K TI G E

K A P. 3

K A P. 6

D I G ITA LE M U LI G G J Ø R E N D E TE K N O LO G I E R

VU R D E R I N G E R O G A N B E FA LI N G E R

Digitalisering griper inn i og åpner for nye muligheter i både nærings- og samfunnslivet. De
nye muliggjørende teknologiene som nå modnes, gir nye muligheter – og det skjer i større eller
mindre grad i hele bredden av næringslivet. Ekspertgruppen har vurdert hvordan digitalisering
vil få betydning og gi muligheter i sentrale næringer og bransjer. Presentasjonen av vurderingene
er her gjort komprimert og kortfattet, og er dermed ikke uttømmende. Listen over næringer
og bransjer er heller ikke uttømmende. Ved å bruke et relativt bredt sett med næringer som
referanse mener vi likevel at vi får et godt underlag for strategiske vurderinger av betydningen av
ulike muliggjørende teknologier.
Følgende næringer og bransjer er presentert:
• Maritime næringer – på og i havet
• Sjømat – havnæring – biomarin næring
• Helsesektoren og medtech 1 side om Medtech
• IKT-næringen
• Transport – mobilitet
• Olje og gass – norsk sokkel i endring
• Prosessindustrien
• Energisektoren
• Jordbruk, skogbruk og øvrig bionæring
• Bygg- og anleggssektoren
• Finansnæringen
• Forsvarsindustrien

Muliggjørende teknologier

19

4.1		 MARITIME NÆRINGER – PÅ OG I HAVET
Norge har én promille av verdens befolkning, men norskkontrollerte rederier eier fem prosent av
verdens flåte målt i verdi. Den norske maritime næringen er internasjonalt ledende og dekker hele
bredden av det maritime næringsspekteret. Kombinasjonen av kompetente sjøfolk, risikovillige
rederier, teknologiledende verft og skipsutstyrsbedrifter og verdensledende forsknings- og
utdanningsmiljøer har skapt en næring med sterk innovasjonsevne. Den maritime næringen
fremstår som komplett, med god kompetanse i alle ledd av verdikjeden, og omfatter også tjenester
i det internasjonale toppsjiktet når det gjelder skipsfinansiering, skipsforsikring, skipsmegling og
skipsklassifisering. Den maritime kompetansen og de maritime tjenestene bidrar dessuten i andre
havnæringer, som havbruk, fiskeri, offshore olje- og gassvirksomhet og offshore vindkraft, og har
derfor stor betydning for norsk verdiskaping utover den maritime kjernevirksomheten.
Nedgangen i maritim virksomhet relatert til offshore olje- og gassvirksomhet har skapt
utfordringer, og næringen må innovere og finne nye markeder og nye muligheter i eksisterende
markeder. En ser allerede at dette skjer. Aktører i den norske maritime næringen tar nå
posisjoner innenfor det som må kunne karakteriseres som neste generasjon maritim næring,
der to klare trender er lav- eller nullutslipp fra fremdrift og autonomi. Internasjonal skipsfart
står for betydelige utslipp av klimagasser, og det må gjøres mye for å møte FNs bærekraftsmål.
Ny teknologi for utslippsfrie løsninger flytter grensene for hvilke deler av denne sektoren som
kan fungere med lav- eller nullutslipp.
Første generasjon helelektrisk ferge, «Ampere», har vært i drift i noen år allerede. Nå er mer enn
40 elektriske ferger under planlegging for å settes inn på kortere strekninger langs kysten. Flere
aktører, for eksempel verftet Fiskarstrand, jobber med utvikling av en hydrogenferge for å kunne
øke rekkevidde og frekvens.
I mars 2018 sjøsatte The Fjords sin «Future of the fjords», bygget hos Brødrene Aa. Dette er et
helelektrisk fartøy for frakt av turister i Nærøyfjorden, og gjør at denne virksomheten vil kunne
drives helt uten utslipp, verken av klimagasser eller NOx og partikler.
Gjennom «Yara Birkeland» vil Kongsberggruppen
sammen med sine samarbeidspartnere, på
bestilling fra Yara, forene mulighetene som
ny teknologi gir og bygge en fraktdrone som
er autonom og utslippsfri, for frakt av gjødsel
fra Herøya til videre utskipning i Brevik. Dette
er et godt eksempel på at norske aktører med
utgangspunkt i sterk maritim kompetanse går
i front og tar i bruk helt ny teknologi og tar
posisjoner inn i det som blir en helt ny retning
i maritim sektor. Autonome løsninger utvider
spektret for hvilke transportbehov som kan løses
til sjøs, med økt sikkerhet og høyere effektivitet.
Samtidig fjernes utslippene. Markedet for slik teknologi blir stort og vil være voksende, og norsk
maritim næring viser at den vil være med på å utvikle og ta i bruk ny teknologi med sikte på å
ta posisjoner i dette markedet.
Rederiforbundet peker på tre ting som blir avgjørende for den maritime næringen i de neste
årene: klimaendringer og nye klimakrav, digitalisering og bærekraftig utvikling. Havet har stor
strategisk betydning for Norge. I årene fremover vil det utvikle seg nye muligheter for utvinning
av fornybar energi og økt matproduksjon, og for høsting av andre naturressurser, som mineraler
og råvarer for produksjon av medisiner, fra havet. Det er på havet og i havdypet mange av
fremtidens forretningsmuligheter finnes og vil fortsette å dukke opp.
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Den digitale transformasjonen i maritim industri og shipping er avhengig av evne til å forene
sektorkunnskap og kunnskap om ny muliggjørende teknologi. Norge har det første; norsk maritim
næring er i god gang med å utvikle og utnytte digital kunnskap og teknologi, og Digital21 skal
peke ut tiltak for å styrke mulighetene for verdifull digitalisering i norsk maritim sektor. På denne
måten skal norsk maritim sektor også sikre ansvarlig forvaltning av marine ressurser som mat,
energi, biologisk mangfold og mineraler.

Brunvoll ble i 2017 kåret til «Norges smarteste industribedrift». Selskapet er leverandør av
propulsjonssystemer for fremdrift, manøvrering og posisjonering av skip til det globale
markedet. Selskapet har en dyp verdikjede med stor grad av egenproduksjon i Norge.
Brunvoll har i lang tid arbeidet med digitalisering i form av rasjonalisering og automatisering
av verdikjeden, både i produksjonen og i administrasjonen. Målet har vært å sikre
global konkurranseevne med, i all hovedsak, norsk kostnadsnivå. Resultatet av dette er
et produksjonsanlegg bestående av flere maskineringssentre som delvis kan produsere
ubemannet, robotceller som delvis har erstattet manuelle operasjoner, og en verdikjede som
har integrert IKT-systemene fra salg, design, prosjektledelse, planlegging, produksjon, levering
og i ettermarkedet. Data, spesifikasjoner og annen dokumentasjon arves gjennom systemene
som en digital rød tråd.
I de siste fem årene har man i tillegg til fortsatt å rasjonalisere verdikjeden, arbeidet med å
bygge digitale løsninger inn i produktene og systemene for å tilby kundene merverdi gjennom
digitale tjenester og endring i forretningsmodellene, og for å kunne tilby komponenter og
delsystemer i utviklingen frem mot autonome skip.
Brunvoll er et selskap som bruker digital teknologi for å fremstille avanserte produkter i
verdensklasse, og er et godt eksempel på at man kan bygge konkurransekraftig virksomhet
med basis i avansert teknologi og sterk norsk kompetanse fra den maritime næringen.

Case: Blueye – norske undervannsdroner
Blueye Robotics utvikler undervannsdroner som gjør
det mulig å utforske, oppleve og kartlegge havet ned
til 150 meters dyp fra en smarttelefon eller et nettbrett.
Basert på ROV-teknologi og brukervennlig design
har selskapet utviklet Pioneer undervannsdrone, som
enkelt kan manøvreres uten behov for opplæring eller
erfaring, og som er liten nok til å kunne transporteres
som håndbagasje på et fly. Live video og informasjon
fra sensorer som måler temperatur, dybde og
kompassretning, sendes til brukerens enhet, og kan derfra
strømmes direkte. Dette åpner for raskere og hyppigere
inspeksjoner av undervannsinstallasjoner for ulike maritime næringer, for eksempel shipping
og oppdrett, nye undervisnings- og læringsmetoder, og for miljøovervåkning og kartlegging av
marint avfall langt kysten.
Det arbeides med å implementere algoritmer for objektgjenkjenning som på sikt vil kunne
benyttes til blant annet kartlegging av marint avfall.
Blueye gjør teknologi som tidligere var forbeholdt industrien på grunn av høye anskaffelsesog brukskostnader, tilgjengelig. Robotteknologien kan sies å «demokratisere» tilgangen på
informasjon fra havet. Undervannsdronen vil fungere som en sensorplattform, der hver bruker
av plattformen er med på å generere data og dermed øke kunnskapen om havet globalt.
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4.2 SJØMAT – HAVNÆRING – BIOMARIN NÆRING
Norsk sjømatnæring er en ung næring. Tidlig på 1970-tallet ble laksen domestisert, laks ble et
«husdyr», og norske avlsmiljøer ble verdensledende innenfor systematisk avlsarbeid på laks.
Sammen med veksten i havbruksnæringen har også øvrig sjømatnæring utviklet seg positivt. Figur
5 viser til venstre samlet salg av oppdrettsfisk, som siden 1980 har økt fra nær null til ca. 1,4 millioner
tonn i 2014 og i dag til en verdi på vel 60 milliarder kroner. Høyre del av figuren viser bidraget
til nasjonalproduktet i faste og løpende priser. I tiårsperioden fra 2005 til 2015 økte bidraget fra
havbruksnæringen med 135 prosent, mens bidraget fra fiske og fangst økte med 20 prosent.
Totalt økte dermed verdiskapingen fra fiske, fangst og akvakultur med 60 prosent i faste priser. I
løpende priser økte verdiskapingen med mer enn 170 prosent, mens veksten i havbruksnæringen
alene var på over 400 prosent. Kraftig vekst i produsert mengde frem til 2014, og en meget sterk
vekst i prisene i hele perioden, har gjort havbruksnæringen til en av våre fremste eksportrettede
vekstnæringer, med en samlet verdiskaping på ca. 25,5 milliarder kroner i 2015.

MARINE NÆRINGER
Kilde: SSB, bearbeidet av Digital21
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Figur 5
Marine næringer: fiske, fangst og akvakultur – totalt salg i mengde og verdi til venstre, bidrag til
nasjonalproduktet i faste 2005-priser, tre års gjennomsnitt, til høyre
Kilde: SSB, bearbeidet av Digital21

Fiskeoppdrett har på kort tid fått stor betydning for norske kystsamfunn og verdens matforsyning.
En slik utvikling på kort tid måtte by på utfordringer. På 1980-tallet og først på 1990-tallet hadde
laksenæringen store problemer med sykdom. Det førte til konkurser og stort forbruk av antibiotika.
Nye behandlingsmetoder ble utviklet, og etter hvert kunne vaksiner brukes til å bekjempe
sykdomsproblemene. Antibiotikabruken ble nesten eliminert. Etter hvert er næringen også blitt
utfordret av økende knapphet på marine fôringredienser, særlig marine oljer, som bidrar til høyt
innhold av de attraktive omega-3-fettsyrene. Det har ført til stor innsats for å utvikle bærekraftige
fôringredienser og fôrresepter. I dag er lakselusproblematikken antakelig den største utfordringen
med tanke på å utløse videre vekst.
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Scenarieprosjektet «Det marine Norge 2020» beskrev fremtidsbilder med salg av sjømatprodukter
inklusive teknologi og utstyr for mellom 100 og 120 milliarder kroner i 2020, hvis forholdene ble
lagt godt til rette. I dag ligger produksjonsverdien av fiske, fangst og akvakultur alene på vel
90 milliarder. I tillegg kommer salg av teknologi, utstyr m.m. Det ble kalkulert med betydelig
omsetning av andre arter enn laks, mens de anslåtte mengdene i stor grad allerede er realisert
basert bare på veksten i lakseproduksjonen og omsetningen av villfanget fisk.
I 2012 lanserte en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og
Norges Tekniske Vitenskapsakademi rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050».
Rapporten beskriver en fremtid hvor samlet omsetning fra næringen femdobles, med tredobling
i tradisjonelt oppdrett og betydelig vekst gjennom utvikling av nye havbruksnæringer og
leveranser av bioprodukter for annen mat- og fôrproduksjon, i tillegg til utvikling av kunnskapsog teknologitjenester.
Historien viser at veksten har vært drevet av kunnskap og satsingsvilje. Forskningen har spilt
en stor rolle og gjort det mulig å utvikle en ny, bærekraftig bionæring – miljømessig, sosialt
og økonomisk – i løpet av noen få tiår. Evnen til å håndtere reguleringsfaglige, biologiske og
miljømessige utfordringer gjennom forskning og kunnskapsutvikling er kanskje næringens
viktigste aktivum. ECONs scenarioprosjekt peker da også på kunnskap som en av de sentrale
drivkreftene for næringens utvikling. Eksemplet AquaCloud (se ramme) viser hvilken rolle digital
teknologi og kunnskap kan ha for utviklingen av næringen i fremtiden.

Case: Optimar
Optimar er en ledende leverandør av automatisert prosesserings- og fiskehåndteringsutstyr til
den globale sjømatindustrien. Optimar er en nøkkelpartner for kunder som etterspør kvalitet og
innovative løsninger, ofte med høy grad av produktutvikling som en del av leveransen.

Selskapet har vært i kraftig vekst i de siste årene og har avdelinger i Norge, Spania, USA og
Romania. Hovedkontoret ligger i Giske kommune. Optimar har totalt 400 ansatte.
Som ledd i en kontinuerlig utvikling for å kunne tilby sine kunder det aller beste har Optimar
den siste tiden jobbet målrettet for å utvikle digitale tjenester som komplimenterer de øvrige
produktene og tjenestene som selskapet leverer.
Optimar har siden oppstarten på 1970-tallet utviklet høyteknologisk utstyr for sjømatindustrien i
Norge og internasjonalt. Siden den gang er fabrikkene blitt mer og mer automatiserte og teknisk
avanserte. I tillegg er kvalitet og kontroll på prosessene blitt uhyre viktig. I alle ledd må varene
kunne spores, og kvaliteten på produktet må kunne kontrolleres og dokumenteres. Tradisjonelt
sett har mye av dette skjedd manuelt, med manuelle lister på papir og manuell fysisk kontroll.
Optimars nye satsing, Optimar Commander, avløser disse tidligere manuelle prosessene, i
tillegg til å åpne opp for enorme muligheter når det gjelder kontroll, oversikt og innsikt i driften.
Optimar Commander er en digital plattform som fanger alle parametere i fabrikken og gir

varsel om eventuelle feil, stopp og kommende vedlikehold. Optimar Commander er knyttet til alle
komponenter i fabrikken og måler og overvåker alle prosesser. Kundene vil enkelt få oversikt og
en unik mulighet til å få vite sannheten om driften til enhver tid. Gjennom en app på telefonen eller
på andre enheter vil kundene kunne holde oversikt over sine KPI-er⁶, ta ut dynamiske rapporter og
dokumentere kvaliteten på sine prosesser.
I tillegg vil Optimar Commander gi unike muligheter for monitorering, service og oppfølging. I
Optimars eget kontrollrom sitter det servicepersonell som er beredt til å betjene kundene ved
behov. Herfra kan servicepersonell ha oversikt over hvor alle båter og fabrikker levert av Optimar
befinner seg, og gi dem support og teknisk bistand. Er det feil i et anlegg, vil Optimar være klar til

⁶KPI – Key Performance Indicator – indikatorer som viser status i form av for eksempel kvalitet eller
produksjon.
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AquaCloud – digitalt løft for norsk havbruk
AquaCloud er en digital satsing under næringsklyngen The Seafood Innovation Cluster (TSIC),
med hovedkontor i Bergen. Klyngen er en del av det norske klyngeprogrammet – Norwegian
Centres of Expertise.
TSIC har 90 partnere med 15 000 ansatte, og de står for 60–65 prosent av verdens samlede
lakseproduksjon. Klyngens rolle er å stimulere til innovasjon og samarbeid blant sine medlemmer
og styrke næringens posisjon nasjonalt og internasjonalt.
Ideen med TSIC er å skape et partnerskap og et klima for innovasjon og samarbeid. Slikt
partnerskap er avgjørende for utvikling av kunnskap, innovasjonsevne og entreprenørskap, som
igjen er forutsetninger for bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring.
AquaCloud legger til rette for strategisk bruk av digital teknologi i norsk havbruk med sikte på å
utvikle og anvende digital teknologi for smartere drift:
•
«Big data»: Hver morgen hentes inntil 60 standardiserte observasjoner fra 2700 merder,
eller omtrent 45 % av produksjonen på landsbasis, på tvers av selskaper og landsdeler.
•
Kvalitetssikring og organisering av data: «Data er ingen umiddelbar ressurs, men
standardiserte og organiserte data er svært verdifulle!»
•
Genererer driftsrelevant informasjon: Sammenkobling av forskjellige datasett skaper
merverdi. Kobling av data fra havbruksnæringen med for eksempel modellering av
havstrømmer forsterker bruken av kunstig intelligens til å genere driftsrelevant informasjon.
•
Åpne grensesnitt mot brukerne: Brukerne har ansvar for å utnytte informasjonen og
optimalisere produksjonen gjennom egne systemer. API-er, dvs. programgrensesnitt
som sørger for flyt av data mellom ulike programplattformer, legger til rette for dette.
Slik åpenhet forutsetter et sterkt juridisk grunnlag som dekker rettigheter til data,
ansvarsforhold, partnerskapskontrakter og andre vesentlige forhold.
•
Skaper verdier: Dataanalyse og kunstig intelligens, IBM-Watson, brukes til å forutse
for eksempel lakselusens utvikling. «Potensialet ligger ikke kun i å femdoble volumene
i lakseoppdrett – vi kommer langt ved å jobbe smartere. Se for eksempel på
verdipotensialet i reduserte lakselusproblemer; lakselus koster årlig 12 mrd. kroner, hvorav
5 mrd. representerer direkte økonomisk tap for næringen, mens resten representerer tapte
utviklingsmuligheter.»
Veien videre
«I havbruk, som i samfunnet for øvrig, vil datamengden øke kraftig, og dermed også mulighetene,
og behovet, for bedre algoritmer til dataanalyse og beslutningsstøtte. SalMars Ocean Farm 1
produserer alene 20 000 målinger per minutt, slik at plattformen leverer omtrent like mye data
som resten av næringen.»
Veien videre vil innebære modellering av oppdrettsøkologien i forvaltningssoner og kystområder,
hvor det anvendes avanserte dataanalyser og videreutvikling av kunstig intelligens som følger og
analyserer fisken gjennom hele livsløpet. Gjennom partnerskapet kan vi generere data for mer
systematisk avlsarbeid, fôrutvikling, grunnlag for benchmarking, mer effektiv logistikk, bedre –
toveis – forbrukerinformasjon og digitale tvillinger. Vi er i gang med testlaboratorier for simulering
av driftsopplegg, vi har programmerere som vil skape nye algoritmer, og vi har folk som kan tenke
ut nye businessmodeller og nye måter å forvalte kystsoner på.
«Vi må begynne å tenke annerledes om beslutningsgrunnlag, styringsmuligheter, optimalisering og
forretningsmodeller. Vi må begynne å tenke digitalt.
Dette krever:
•
Infrastruktur: Som i andre industrier øker datamengden som skal overføres, fort.
Mobilnettet, hvor det er dekning, representerer et viktig kommunikasjonsnettverk for lokale
operasjoner og varsling. Fordi datamengdene fra havbruksanleggene er blitt svært store,
kan ikke 4G-nettet brukes, mens 5G-nettet har kapasitet. På grunn av den gjeldende
prisstrukturen vil det imidlertid være for kostnadskrevende å bruke 5G. Næringen baserer
seg derfor på radio og fiber som infrastruktur for kommunikasjon.
•
Havbruksselskapene må åpne opp – enda mer: Med digital økonomi blir partnerskap,
samarbeid og åpenhet enda viktigere. Data må deles for å oppnå nytteverdi. Man
kan imøtekomme kunder som søker mer aktivt etter informasjon om forbruksvarer, og
forvaltningen kan gjøres lettere og mer effektiv.
•
Digital kompetanse: For å lykkes må næringen rekruttere de unge talentene. «Vi som
er godt voksne, er digitale innvandrere; for de unge er dette deres kultur og liv. Vi må
engasjere dem som født med mobilen i handa, de digitalt innfødte.»
Kilde: Innlegg på Digital21, regionalt innspillsmøte i Bergen, v/ R&D Manager Björgólfur
Hávarðsson, NCE Seafood
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å bistå kunden i løpet av kort tid. Optimar kan også få varsel når komponenter i kundens fabrikk
trenger service, og på den måten være i forkant med vedlikehold. For Optimar betyr dette enorme
muligheter for produktforbedring, tette og gode kunderelasjoner og proaktiv kundeservice.
Preventivt vedlikehold med maksimal oppetid vil være en realitet, mens tidligere ad hoc eller
havaribasert vedlikehold vil være historie.
Nye og spennende konsepter er under utvikling og vil i nær fremtid kunne tilbys kundene. Blant annet
jobbes det med løsninger for digital tvilling via VR og fjernstyring av fabrikker.
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4.3
HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN
Data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norge i perioden 2014-2017 årlig brukte i overkant
av 300 mrd. kroner på helseformål. Dette gjør sektoren til en av de største. Norge er blant de
landene som bruker mest ressurser på helse og omsorg per innbygger. Figuren nedenfor viser
også at helse- og omsorgsektoren et av de områdene hvor det er høy vekst i verdiskapingen.
Dette betyr at det hele tiden bør være et fokus på å få mest mulig verdi igjen for ressursinnsatsen;
vi bør kontinuerlig forsøke å øke produktiviteten. Dette må skje uten at det går på bekostning av
kvaliteten på tjenestene – den bør snarere øke.
Helsesektoren utgjør også et betydelig potensial for næringslivet som leverandører av produkter
og tjenester. Dette gir et godt grunnlag for næringsutvikling.

VE R D I S K A PI N G O G E N D R I N G I VE R D I S K A PI N G FO R E T UVA LG N Æ R I N G E R

Verdiskaping: snitt 2014-2017
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Figur 6

Verdiskaping og endring i verdiskaping for et utvalg næringer. Kilde: SSB og Digital21

Norske helsedata fra registre, helseundersøkelser med store befolkningsgrunnlag og biobanker
gir landet et vesentlig fortrinn innen forskning og innovasjon. I strategien fra HelseOmsorg21
(HO21) understrekes betydningen av dette fortrinnet, og det anbefales at det bør utvikles videre
blant annet ved å sørge for enkel og sikker tilgang til data. Målet er å ha data som gir grunnlag
for kunnskapsbaserte forebyggende tiltak og kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester.
HO21 anbefaler videre å igangsette en samlet
gjennomgang av lovverket for å forenkle det, og
gjøre tilgang til data enklere og sikrere.
Lovverket omfatter:

Ny digital teknologi tas nå i bruk i helse- og
omsorgssektoren. Kunstig intelligens og dyp
læring tas i bruk i diagnostikk, medisinsk
bildebehandling og på flere andre områder.
Stordata blir samlet inn for eksempel ved
monitorering av pasienter over tid. Autonome
systemer er allerede i bruk på norske sykehus
og det er et betydelig potensial for utvikling av
ny sensorteknologi, blant annet sensorer som
muliggjør fjernmonitorering av pasienter
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Biobankloven
Bioteknologiloven
Folkehelseloven
Helseforskningsloven
Helseregisterloven
Lov om helsepersonell
Lov om kommunehelsetjenester
Lov om spesialisthelsetjenester
Statistikkloven

Kilde: HO21
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Utviklingen av digital teknologi kombinert med gode helsedata gjør det mulig å realisere
ambisjonene om en mer effektiv helsesektor. Samtidig representer det store muligheter for ny
næringsutvikling innenfor sektoren. Utvikling av ny teknologi og løsninger med utgangspunkt i
norske data og det norske markedet kan også være et springbrett medisinsk leverandørindustri
inn mot de internasjonale markedene.
Dette gjør helse- og omsorgssektoren til et viktig nasjonalt område, dels for å øke produktiviteten
og dels for å utvikle en sterk norsk medisinsk leverandørindustri bygget på gode norske helsedata
og ny digital teknologi.

Case: GE Vingmed Ultrasound
GE Vingmed Ultrasound (GEVU) er en del av General Electric Healthcare (GEHC), en av de største
internasjonale aktørene innenfor medisinsk avbildning. GEHC har stor virksomhet i Norge, med
aktivitet på områdene kontrastvæsker (bedrifter i Oslo og Lindesnes) og ultralyd (GEVU i Horten).
GEVU har vært en del av GEHC i over tjue år, og har bevist at man i Norge kan drive svært så
konkurransedyktig utviklings og produksjonsvirksomhet innenfor et gigantkonsern som GE. Bedriften
er verdensledende på sitt område; mer enn 20 000 pasienter får hver dag sin diagnose ved hjelp av
apparater fra GEVU. Et veldig aktivt samarbeid med forskningspartnere i Norge har vært en nøkkel
til denne suksessen. Samarbeidet inkluderer universitetspartnere som NTNU, UiO og Høyskolen
i Sørøst-Norge, og forskningsinstitusjoner som SINTEF og Norsk Regnesentral. Nye partnere er
kommet til basert på behovene for ny kompetanse. Sammen med disse partnerne har GEVU korte
og langsiktige programmer, blant annet gjennom støtteordninger som SFI⁷ og BIA⁸. Samarbeidet
har vært veldig viktig for å bygge kompetanse, for å få frem ny teknologi, og for å rekruttere nye
talenter. I de siste fem årene har bedriften rekruttert ti høykompetente medarbeidere fra forskjellige
forskningsprogrammer og utviklet ti nye features som er produktlansert.
Det suksessrike samarbeidet bygger også kompetanse som kommer annen industri i Norge til gode;
det finnes en rekke mindre norske selskaper som driver med ultralyd, både innenfor helseteknologi
(eksempel: MediStim) og innenfor andre anvendelser (eksempel: Elliptic Labs).
GEVUs suksess med forskningssamarbeid er basert på en veldig bevisst fokusering av
programmene inn mot områder hvor bedriften ser at ny kompetanse er nødvendig for kommersiell
suksess, og ved at bedriften har spilt en svært aktiv rolle både i selve forskningsprogrammet og når
det gjelder å ta i bruk forskningsresultater i utviklingen av produkter.

⁷SFI – Sentre for forskningsdrevet innovasjon
⁸BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena
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4.4 IKT-NÆRINGEN
Menon Business Economics definerer i sin analyse av IKT-næringen i Norge informasjons- og
kommunikasjonsnæringen slik: «Informasjons- og kommunikasjonsnæringen (forkortet IKTnæringen) består av virksomheter som bidrar til å produsere og distribuere produkter som bygger
på informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt virksomheter som har som primæroppgave å
støtte opp under virksomheter som bidrar til å produsere og distribuere IKT-produkter.»
Det var i 2016 totalt 95 000 ansatte i IKT-næringen. Målt i omsetning er IKT-næringen en av de
største fastlandsnæringene i Norge, med en omsetning på 235 mrd. kroner i 2016, hvorav de to
største delene, IT-tjenester og telekommunikasjon, sto for 160 mrd. kroner.
Blant de ti høyest verdsatte globale selskapene er hele seks IKT-baserte plattformselskaper som
bygger på digital teknologi: Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon og Samsung.

Kilde: Forbes

Disse globale selskapenes virksomhet er transformerende i sin natur, noe som gir helt nye
markedsmuligheter gjennom fundamentalt nye forretningsmodeller. IKT-næringen er med andre
ord omfattende og bidrar til betydelig verdiskaping i mange land.
IKT-næringen er en motor i digitaliseringen av Norge
IKT-næringen er en svært viktig pådriver for digitalisering av næringslivet og samfunnet. IKTnæringen utvikler produkter og tjenester som gir store effektiviseringsgevinster og opphav til helt
nye forretningsmuligheter i en rekke sektorer, både offentlige og private. IKT-næringens produkter
og tjenester er ikke bare understøttende, men ofte i sin natur også transformerende. Det finnes
en rekke eksempler på nye selskaper på IKT-feltet som selv har tatt direkte posisjoner i ulike
sluttbrukermarkeder, siden den teknologien og brukerrelasjonen de har skapt, åpner for det. Vi
kan i denne forbindelsen nevne selskaper som Facebook, Apple og Opera Software.
Utviklingen innenfor mikroelektronikk og programvare og tilgang til store datasett gir IKT-næringen
helt nye verktøy for utvikling av tjenester og produkter. Som eksempler kan vi nevne utviklingen
av tingenes internett (IoT), som muliggjøres av små, energieffektive sensorer som kommuniserer
med omverdenen, eller utviklingen av avanserte algoritmer (kunstig intelligens) som ved hjelp av
ekstremt raske prosessorer analyserer store datamengder. De avanserte algoritmene gir økt innsikt
i kundeatferd eller kan benyttes til å overvåke spredningen av alvorlige sykdommer.
IKT-sektoren er i stor endring, og vi ser helt nye aktører som går inn i eksisterende verdikjeder
med disruptive endringer som følge. Begrepet plattformøkonomi står sentralt. Det innebærer at
store, globale og til dels dominerende aktører posisjonerer seg ved hjelp av digitale plattformer
som leverer digitale tjenester som flyter over landegrenser.
Ser vi på de store internettselskapene i USA, oppdager vi at det er tette koblinger mellom
universitetene (forskerne) og utviklingsmiljøene i selskapene. Veien fra en ny algoritme utvikles
i laboratoriet på Stanford og til den testes ut i markedet av Google, er kort. Mange av disse
selskapene har medarbeidere som har forskningskompetanse på doktorgradsnivå, dvs. at de lett
kan absorbere kunnskap fra universitetene. Dette gir disse selskapene store konkurransefortrinn.
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Case: Telenor
Telenor er et ledende telekommunikasjonsselskap i Skandinavia og Asia med 170 millioner kunder
og med en årlig omsetning på rundt 110 milliarder kroner. Telenor har typisk nummer 1 eller nummer
2-posisjoner i de fleste av sine markeder.
Telenor har fokus på omstilling av sine kjernefunksjoner for å legge til rette for automatisering og
digitalisering. Denne innsatsen gjør Telenor fremtidsrettet og posisjonerer selskapet for ytterligere vekst.
Selskapet samarbeider tett med globale og lokale partnere knyttet til digitalisering. Telenor er med på
å gjøre byer og transportsystemer smartere og helsetjenester rimeligere og mer effektive, og bidrar til
og med til å telle isbjørner på Svalbard ved hjelp av droner.
For å styrke kompetansen innenfor digitalisering bygger Telenor nå relasjoner med ledende
forskningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt. I samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU) har Telenor etablert et laboratorium innenfor kunstig intelligens (AI) og stordata.
Telenor jobber med å etablere et omfattende forskningssamarbeid innenfor AI i Europa. Telenor deltar
også aktivt i europeisk forskningssamarbeid om 5G.

4.5 OLJE OG GASS – NORSK SOKKEL I ENDRING
Den norske olje- og gassnæringen er et samlebegrep som inkluderer olje- og gasselskapene
som opererer på norsk sokkel, og leverandørbedrifter som leverer varer og tjenester direkte
til selskapene. Dette vil først og fremst være rigg-, seismikk- og ingeniørselskap, offshoreverft,
skipsverft, utstyrsleverandører og forsyningsbaser. I tillegg finnes det mange underleverandører
og tjenesteproduserende selskaper innenfor en rekke sektorer, for eksempel reiseliv, transport,
bygg og anlegg og finans.
Statistisk sentralbyrå (SSB) anslo i 2016 at antallet direkte og indirekte sysselsatte i
petroleumsnæringen var 185 300. Dette utgjør om lag sju prosent av den samlede sysselsettingen
i Norge. Til sammenligning anslo SSB at antallet sysselsatte i 2013 og 2015 var henholdsvis rundt
232 000 og 206 000. Den norske olje- og gassnæringen har ikke bare norsk sokkel som marked.
De store olje- og gasselskapene som opererer på norsk sokkel, er også til stede andre steder
i verden. Store deler av leverandørselskapene leverer varer og tjenester internasjonalt. Den
petroleumsrelaterte maritime næringen har også et betydelig globalt marked utenfor norsk sokkel.
I perioden fra 2000 til 2013/2014 økte kostnadene betydelig på norsk sokkel. I de siste årene har
næringen tatt store grep og har redusert det overordnede kostnadsnivået til nær det halve av
nivået i 2013. Næringen har satt seg som mål å øke effektiviteten og produktiviteten ytterligere,
slik at kostnadsnivået innen 2025 skal være på samme nivå som rundt år 2000.
For at næringen skal oppnå målene om ytterligere økt konkurransekraft, må det
selskapsspesifikke forbedringsarbeidet fortsette, rammebetingelser for videre forskning og
teknologiutvikling må videreutvikles, teknologioverføringer fra andre næringer må stimuleres, og
det må i større grad skapes effektivitet og produktivitet i næringen samlet sett (Norsk industri –
konjunkturrapport, 2018; Konkraft – Konkurransekraft, norsk sokkel i endring, 2018).
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Digitalisering innenfor olje- og gassnæringen er ikke noe nytt. Næringen kjennetegnes av
omfattende teknologiutvikling, store datamengder og avanserte systemer for databehandling og
analyse. Systemene har imidlertid vært fokusert på enkeltbedrifters, fagområders, teknologiers
og prosjekters behov og i mindre grad tatt utgangspunkt i potensialer for dataflyt mellom
applikasjoner, aktører og virksomhetsområder.
Olje- og gassnæringen er blant de næringene som har kommet kortest i å realisere
effektiviserings- og produktivitetsforbedringer gjennom digitalisering, tilgjengeliggjøring og flyt
av data og samhandling mellom aktører. McKinsey anslår i denne sammenhengen det totale
årlige besparingspotensialet ved digitalisering på norsk sokkel til 30–40 milliarder kroner.
Næringen gjennomførte i 2017, gjennom det partssammensatte Konkraft-utvalget, prosjektet
«Konkurransekraft – norsk sokkel i endring», med sterk involvering av ressurser fra næringen.
Formålet var å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og global konkurransekraft på lang sikt.
Utvalget fremmet et sett med anbefalinger hvor digitalisering og økt samhandling sto sentralt.
Her følger noen eksempler:
•
•
•
•
•
•

Digitalisert samhandling – et samlet og bransjeledet overordnet initiativ for arbeid med
tiltak som legger til rette for digitalisert samhandling mellom aktører
Bedre leteresultater ved deling av data
Forbedret effektivitet når det gjelder brønnleveranser gjennom digitalisering
Digital feltutviklingsprosess
Operasjonsstøttesentre for økt sikkerhet, høyere verdiskaping og reduserte utslipp
Digitale teknologier – industrisamarbeid og teknologistrategier

Case: Cognite
Cognite er et norsk teknologiselskap som gjennom sin egenutviklede dataplattform tar i
bruk avansert sensorteknologi, kognitiv databehandling og maskinlæringsprogrammer for å
samle og behandle store mengder med komplekse data. Plattformen håndterer alt fra statisk
informasjon, som tegninger og diagrammer, til tidsserier og dynamisk informasjon, for eksempel
vibrasjonsmålinger fra roterende utstyr.
Cognites industrielle dataplattform gjør det mulig å benytte seg av store mengder data på en
kontekstualisert måte, uavhengig av hvilke kjernesystemer dataene kommer fra. Når data er gitt
en kontekst, gir Cognites dataplattform tilgang til omfattende analyse og visualiseringsverktøy og
API-er for å bygge virtuelle modeller og interaktive applikasjoner som kan låse opp de verdiene
som ligger i dataene. Dette legger forholdene til rette for bedre beslutninger og handlinger i den
industrielle verdenen.
Tilgang til historiske data og sanntidsdata muliggjør avansert analyse, maskinlæring, visualisering,
automatisering og optimalisering. Gjennom å samle inn og behandle data fra industrielle sensorer og
kombinere dette med 3D-modeller kan plattformen konstruere en «digital tvilling». Innsikt fra dataene
kan brukes til å blant annet å forutse vedlikehold og feil i maskineriet, noe som fører til redusert
nedetid, lavere kostnader og økt sikkerhet.
Maskinlæring kan brukes til å analysere og oppdage mønstre i informasjon samlet inn på tvers av
mange forskjellige rapporteringssystemer, og på denne måten kunne gi innsikt som det ville ta år å
samle inn manuelt.
Ved å utnytte verdien i de enorme mengdene med data som finnes hos virksomheter som opererer
på den norske kontinentalsokkelen, kan man øke sikkerheten, påliteligheten og ressursutnyttelsen
gjennom hele verdikjeden. Dette skaper også et potensial for å endre forretningsmodeller i supplyindustrien, og for å bevege seg mot mer tjenestebaserte forretningsmodeller og økt innovasjon.
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4.6 PROSESSINDUSTRIEN
Norsk prosessindustri har lange tradisjoner. Prosessindustrien utgjør en viktig del av norsk
verdiskaping og står for omfattende eksportverdier levert fra industribedrifter over hele landet.
Mange av virksomhetene er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunn rundt om i landet. Et av norsk
prosessindustris fortrinn er at den er energieffektiv og benytter ren fornybar vannkraft som
energikilde, noe som gjør den verdensledende med tanke på klimaet og miljøet. Fra 1990 og frem
til 2014 har prosessindustrien redusert sine klimagassutslipp med om lag 40 prosent, samtidig
som produksjonen har økt med 37 prosent.⁹ I lavutslippssamfunnet vil det være økt global
etterspørsel etter produkter med lite karbonavtrykk i produksjon og ved bruk.
Prosessindustrien i Norge er både norsk og utenlandseiet og kjennetegnes ved høy kompetanse
og evne til utvikling og omstilling. Sterkt fokus på effektivisering, automatisering og digitalisering
er et kjennetegn ved norsk prosessindustri. Dette har gjort industrien mindre arbeidsintensiv og
mer kapitalintensiv. Med sterkt økende tilgang på teknologi vil denne utviklingen akselerere, og
en ser flere eksempler på selskaper som «robotiserer hjem» produksjon og kan øke kapasiteten
og konkurransekraften i Norge gjennom høy grad av automatisering. Et eksempel er Elkem Solar,
som fra sin fabrikk på Herøya, nå med sju operatører, produserer 1 GWp årlig, som er like mye
som verdensmarkedet produserte i 2005.
Norsk industri og norske forskningsmiljøer samarbeider godt, og det finnes sterke klynger
rundt om i landet. Eyde-klyngen jobber med en satsing kalt «brilliant industry», hvor bedriftene
videreutvikler digitaliseringsbølgen spesielt for prosessindustrien. I dette programmet
samarbeides det med utenlandske klynger, universitetsmiljøer og norske FoU-miljøer.

Norwegian Crystals er et eksempel på et selskap som kombinerer sterk norsk kompetanse og
komparative fortrinn med ny teknologi. Selskapet ble etablert i Glomfjord i juli 2012 etter initiativ
av tidligere ansatte i solenergiselskapet REC. Høy kompetanse innenfor solenergi har eksistert i
Glomfjord siden 9190-tallet, og sammen med konkurransedyktige priser på fornybar strøm, kombinert
med rikelig tilgang på kjølevann, er dette viktige fortrinn i det internasjonale markedet. I denne
delen av verdikjeden er Norge akkurat nå kanskje verdens beste sted å produsere monokrystaller på.
Selskapet planlegger nå å bygge verdens første grønne, bærekraftige fabrikk basert på Industri 4.0
for fremstilling av monokrystallinsk silisium for wafere til solceller. Målet er å etablere seg som den
største aktøren utenfor Kina.
Norwegian Crystals AS kan produsere med en grønn profil og har et CO2-fotavtrykk som er blant de
laveste i verden. Dette blir en viktig konkurransefaktor i tiden fremover. Med ny produksjonslinje og
implementering av Industri 4.0¹⁰ er det langsiktige målet å bidra til negative utslipp målt på wafernivå. Dette blir et viktig bidrag for å kunne tilfredsstille EUs nullutslippsmål frem mot 2050.

⁹Veikart for prosessindustrien, Norsk industri 2018
¹⁰Industri 4.0 Digitalisering omtales av mange som en ny industriell revolusjon – den fjerde i rekken. I Tyskland ble
begrepet «Industri 4.0» introdusert
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4.7 ENERGISEKTOREN
Digitaliseringen står høyt på agendaen i energisektoren. Energi21, som la frem sin fjerde strategiske
anbefaling i juni 2018, hadde digitalisering av sektoren som den høyest prioriterte satsingen
i forbindelse med forskning og utvikling. Energi21 beskriver situasjonen slik: Digitaliseringen
innebærer at flere fysiske komponenter (i produksjon, overføring og sluttbruk av energi) utstyres
med sensorer som blant annet måler fysiske parametere relatert til energibruk og komponentenes
tilstand. Sensorene knyttes sammen i nettverk med toveis kommunikasjon. Dataene samles og
analyseres, og kontrollsignaler sendes tilbake for å optimalisere blant annet energibruken.
Det digitaliserte systemet vil dramatisk endre tilgangen på data, noe som igjen gir helt nye
muligheter for analyser og beslutningsunderlag. Dette vil gi nye og forbedrede muligheter
for effektiv drift hos energiselskapene (bedre kapasitetsutnyttelse, laststyring og mer
kostnadseffektive investeringer). Dataprosessering og lagring blir billigere og mer tilgjengelig
gjennom for eksempel sky-baserte løsninger. Programvare og metoder for analyse av store
datamengder (inkludert kunstig intelligens, maskinlæring, mønstergjenkjenning m.m.) utvikles og
gjøres tilgjengelig for nye anvendelser.
Økt digitalisering får betydning for hvordan selskapene drifter og videreutvikler de
eksisterende verdikjedene for energi. For det første vil nye digitale hjelpemidler bidra til mer
effektiv drift og mer effektivt vedlikehold av eksisterende verdikjeder. Digitalisering gir et
mer presist beslutningsunderlag ved investeringer og gjør det mulig å automatisere en rekke
beslutningsprosesser. For det andre kan det skapes muligheter for å forenkle omstillingen
av energisystemet. Videre kan digitaliseringen for eksempel gjøre det enklere å utnytte
forbruksfleksibilitet, å integrere større mengder uregulerbar fornybarproduksjon, og å sikre
et effektivt samspill mellom distribuerte energiressurser (solceller og batterier) og resten av
energisystemet. I denne utviklingen vil det bli behov for å utvikle nye forretningsmodeller, forstå
kundenes atferd og utvikle ny markedsdesign og nye typer av reguleringer og incentiver. Vi ser
allerede konturene av denne utviklingen.
Når digitalisering blir gjennomgripende og integrasjonen tettere i energisystemet, vil
datasikkerhet og personvern bli stadig viktigere punkter på næringslivets agenda.
4.8 LANDBRUKET OG DEN NYE
BIOØKONOMIEN
Bioøkonomien favner verdens eldste
næringsveier, men er en sentral del av den
fjerde industrielle revolusjonen. Bioteknologi
har påvirket samfunnsutviklingen i flere tusen år,
med jordbearbeiding, seleksjon av plantesorter,
domestisering av dyreraser og fermentering av
organiske råvarer. Digitalisering spiller i dag en
avgjørende rolle.

Kjente ressurser, uante muligheter: Den norske
bioøkonomistrategien
Regjeringen lanserte sin bioøkonomistrategi
i 2016. Ti departementer står bak strategien.
Strategien har et mål om økt verdiskaping og
sysselsetting, reduserte klimagassutslipp og
mer effektiv ressursutnyttelse, og skisserer fire
innsatsområder:
1. Samarbeid på tvers, med økt samarbeid
innenfor og mellom biobaserte
verdikjeder, og økt tverrfaglighet og
samfunnsdialog
2. Markeder for biobaserte produkter
3. Effektiv ressursbruk og lønnsom foredling
4. Bærekraftig produksjon og uttak

Bioøkonomien har i dag en beskjeden betydning
for det samlede norske nasjonalproduktet, men
vår fremtidige verdiskaping kan avhenge av
om vi mestrer bioteknologi og bioøkonomi. I
Regjeringen foreslo å styrke bevilgningene til
Norge utgjør fiske og fangst (jf. avsnitt 4.2)
forskning og innovasjon innenfor bioøkonomien
en vesentlig del av bioøkonomien, men
med 100 mill. kroner for 2017.
næringsmiddelindustrien, skog- og fôrindustrien
og jord- og skogbruk er andre viktige sektorer.
Figur 7 illustrerer vekst og sammensetning av den
samlede norske bioøkonomiske verdiskapingen i faste priser fra 1970 til 2015.

Muliggjørende teknologier

32

90 000

Akvakultur
80 000

60 000

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
Avløps- og renovasjonsvirksomhet (medregnet 50%)
Produksjon av papir og papirvarer
Skogbruk
Fiske og fangst

50 000

Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler

70 000

Jordbruk, jakt og viltstell
40 000

Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri
30 000
20 000
10 000

2012

2014

2010

2008

2006

2002

2004

1998

2000

1996

1992

1994

1990

1986

1988

1982

1984

1978

1980

1974

1976

1972

1970

0

Figur 7
Den norske bioøkonomien. Verdiskaping i faste 2005-priser (bruttoprodukt i basisverdier) fordelt på
enkeltsektorer. Millioner kroner, faste 2005-priser
Kilde: SSB Årlige nasjonalregnskap. Tabell 09170

Bioøkonomien består av næringer som utnytter eller retter seg mot levende organismer,
bioressurser. Moderne bioteknologi oppsto først i andre halvdel av det tjuende århundret, og
vi snakker allerede om en tredje bioteknologirevolusjon, hvor grensene mellom sektorene,
teknologiene og vitenskapene blir mer diffuse og mindre meningsfulle. Både internasjonalt og
i Norge er det i de senere årene blitt vanlig å snakke om livsvitenskap. Livsvitenskapen studerer
alle temaer innenfor oppbygging, struktur og funksjon av levende organismer. I tillegg til biologi
og medisin inkluderes også atferdsvitenskap. Forståelsen av bioøkonomiens utviklingsmuligheter
gjenspeiler et sammenfall av vitenskapelige gjennombrudd i grunnforskning og teknologiutvikling.
Samtidig skaper miljø- og klimautfordringer og globalisering nye forutsetninger for internasjonalt
samarbeid. Bioteknologien er i rask utvikling og kobles til livsvitenskap generelt. Det skjer en
stadig tettere sammensmelting, konvergens, mellom biologi, kjemi, fysikk, ingeniørkunst og, ikke
minst, digital informasjonsteknologi. Forståelse og påvirkning av arveegenskaper står sentralt.
Utviklingen i bioteknologien har på ca. ti år redusert enhetskostnaden ved genomsekvensering
fra rundt ti millioner dollar til under tusen dollar per genom (figur 8).
KO STN A D VE D G E N O M S E K VE N S I E R I N G
USD per mennesklig genom. Sammenlignet med Moores lov.
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Figur 8
Enhetskostnad ved genomsekvensering. US dollar per genom, logaritmisk skala.
Kilde: National Human Genome Research Institute, UK
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Bioinformatikk er et fagfelt som benytter digitale verktøy som maskinlæring til å lete etter mønster
i sekvenseringsdata og har allerede revolusjonert vår kunnskap om den genetiske koden. Denne
kunnskapen kan for eksempel brukes til å modellere biologiske systemer slik at hypoteser kan testes
digitalt («Den digitale laksen» ved NMBU er et eksempel: http://historier.nmbu.no/den-digitalelaksen/) eller til å veilede avlsprogrammer.
Innenfor jordbruket arbeides det med å utvikle automatisering og, ikke minst, presisjonsjordbruk.
I presisjonsjordbruket vil bruken av plantevernmidler og mineralgjødsel kunne reduseres vesentlig,
uten at avlingene blir redusert. Om vi ikke har innsikt i og evne til å utnytte bioteknologi, står
antakelig langt mer enn tre prosent av fremtidig nasjonal verdiskaping på spill. Teknologisk
utvikling, befolkningsvekst og nye reguleringsregimer gir forventning om global vekst, hvor
bioøkonomi og sirkulering av ressurser kan fortrenge næringer som benytter uholdbart
ressursgrunnlag i et miljø- og klimaperspektiv. Forskere ser utviklingen som en funksjon av
teknologiutvikling, knapphet på råvarer og, ikke minst, endrede reguleringsregimer.
En av hovedutfordringene for verdens matproduksjon dreier seg om mindre forutsigbare
og mer krevende vær- og klimaforhold, mens verdens matvareproduksjon bør økes med
50 % innen 2050.¹¹ Forskere arbeider derfor med avanserte modeller som kan bidra til bedre
tilpasning av plantesorter, bedre plantehelse og smartere agronomi under stadig mer krevende
dyrkingsforhold. Ved NIBIO på Ås analyses milliarder av værobservasjoner, sammen med data
om jordbruksproduksjon og jordsmonn, med tanke på å utvikle klimatilpassede driftsopplegg i
verdens matproduksjon.

Digitalisering i norsk landbruk – eksempler
Kart-, jordsmonn- og skogdata: Samarbeidet «Norge digitalt» har siden første halvdel av
2000-tallet gjort Norge til et foregangsland når det gjelder tilgang til digitale kartdata.
Detaljert informasjon om gårdsbruk, jordsmonn og skogressurser er bare noen av de
kartdataene som inngår.
Robotteknologi: Melkeroboter ble tatt i bruk i Norge rundt år 2000. Antallet roboter har passert
ett tusen og øker, mens utviklingen har stagnert i Sverige og Danmark. Robotene leverer data
som bidrar til økt produktivitet i melkeproduksjonen.
Robotgruppen ved NMBU har utviklet prototypen «Thorvald» og systemverktøy for et mer
bærekraftig og effektivt jordbruk. Thorvald skal benyttes til såing, luking, presisjonssprøyting m.m.
Det norske selskapet Adigo ble nominert til Innovasjonsprisen 2017 for roboten Asterix, som kan
redusere forbruket av plantevernmidler med opptil 99,5 prosent. Roboten er autonom, bruker
avansert bildegjenkjenning og leverer ugressmiddel direkte på ugressplantene.
Stordata: I 2013 dannet sentrale aktører i norsk landbruk Landbrukets Dataflyt SA etter
utredning og pilottesting av konsepter, teknologi og datastandarder. I dag deltar ca. 12 000
landbruksforetak i digital utveksling og bearbeiding av økonomi- og driftsdata fra gårdsbruk,
råvarekjøpere, leverandører, banker, regnskapskontorer, rådgivningsaktører m.m. Dataflyten
bidrar til effektivisering i mange ledd, og dataene skal brukes til støtte i beslutninger, veiledning,
forskning og forvaltning (Landbrukets Dataflyt SA).

¹¹FAO, 2017: How close are we to #ZeroHunger? The State of Food Security and Nutrition in the World 2017 (http://www.fao.
org/state-of-food-security-nutrition/en/)
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4.9 BYGG- OG ANLEGGSSEKTOREN
Bygg- og anleggssektoren er en av landets største næringer og i rask vekst. I perioden
fra 2008 til 2017 til vokste næringens bidrag til BNP med om lag 25 %. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har etablert det strategiske samarbeidsorganet Bygg21 med
mandat fra departementet. Bygg21 har anslått at bygg- og eiendomsnæringen har potensial til å
redusere kostnadene med 20 % innen 2020. Bygg21 har særlig fokus på digitalisering, innovasjon og
samhandling i byggenæringen og skal finne og spre beste praksis innenfor seks definerte områder:
• Næringens rolle i plan- og byggeprosesser
• Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling
• Kvalitet og bærekraft
• Samhandling i byggeprosjekter
• Industrialisering av byggeprosjekter
• Kompetanse som konkurransefortrinn
Digitalisering vil bidra til å skape mer enhetlige og effektive arbeidsprosesser i prosjektene
og i samarbeidet mellom offentlige myndigheter og næringen. Bidragene fra digitalisering er
avgjørende for store deler av den effektiviseringen som skal redusere kostnadsnivået i bygg og
eiendomssektoren med 20 %.
Bygg- og eiendomsnæringen er konkurranseutsatt. I økende grad deltar internasjonale aktører i
anbudsprosesser. Samtidig er næringen fragmentert og kompleks. Dette gjør det særlig krevende
å ta mulighetene i bruk. Næringens styrke er en flat, tillitsbasert norsk modell, med kort vei fra
fagarbeider til prosjektleder. En stor andel utenlandske fagarbeidere bidrar til å sette den norske
modellen under press.
Stor økonomisk handlefrihet i de siste 10–20 årene har ført til mindre grad av standardisering, mer
fragmentering og økt konfliktnivå. For utenforstående kan mange byggeprosjekter fortone seg
som prototypebygging, i stedet for at gode prosjektmodeller gjenbrukes.
Informasjonsmengden i plan- og byggeprosesser er sterkt økende. Uten digitale løsninger vil
kompleksiteten og informasjonsmengden føre til økte kostnader og større risiko i forbindelse med
gjennomføring av prosjekter.
Mange gode digitale satsinger
• Verdiskapende bygninger og byer
IoT har stor anvendelse i bygninger og byområder og vil bidra til utvikling av bygningenes og
byenes verdiskapende egenskaper. De fleste av oss jobber og lever 90 % av tiden innendørs.
SmartCity og Smarthouse har fått økende oppmerksomhet. IoT vil kunne medvirke til å utvikle
byer og tjenester og infrastruktur i et område, og øke den verdiskapende evnen til bygninger.
Dette potensialet er grovt anslått til å beløpe seg til 1–3 % av BNP.
• Samarbeid med myndigheter
Bygg- og eiendomsnæringen har et stort grensesnitt mot offentlige myndigheter innenfor bygg,
miljø, samferdsel, energi, helse med mer.
Norge har i over 20 år utviklet et særlig fortrinn når det gjelder geografisk informasjon og
digitale registre (jf. GeoLett). Bygg21 er en forkjemper for at alle plan- og byggesaker skal
utvikles, fremmes og behandles digitalt, og at offentlige registre skal være tilgjengelige
etter selvbetjeningsprinsippet. Denne digitaliseringen vil redusere kostnader og effektivisere
planarbeidet i norske kommuner betydelig.
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• Utvikling og forvaltning av bygg
Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og informasjon knyttet til varer, personer og prosesser øker
eksponentielt. Digitalisering er avgjørende for informasjonsflyt og administrasjon. Digitalisering
gir muligheter for effektiv organisering og virtuelle møtesteder. Digitalisering gir muligheter for
optimalisering av det mangfoldet av parametere som bygninger og områder må ta hensyn til.
Digitalisering vil også bidra til færre feil i prosjektene og redusere konfliktnivået i bransjen, som er
registrert som økende.
• Industrialisering
Økt grad av digitalisering vil kunne bidra til en større grad av industrialisering og gjentakelse av
kjente løsninger og prosesser, og vil også påvirke organisering, teknologibruk, automatisering,
skala og variasjon.
Bygg21 anser at økt grad av digitalisering vil ha en positiv effekt på rekrutteringen, da man kan
trekke til seg personer med andre kompetansebakgrunner og interesser enn de tradisjonelle.
Økte krav til kompetanse og ferdigheter fra både private og offentlige byggherrer vil også
redusere spillerommet for de useriøse aktørene.
Om enn ungdommen er digital, henger utdanningen etter. Fagskolene er positive unntak. Noen
ingeniørskoler og universiteter markerer seg også positivt.
Det er en rekke initiativer og utviklingsprosjekter i gang for å digitalisere eiendommer,
eiendomsforvaltning, prosjektering, byggeplasser og vareproduksjon og vareflyt. Norske
myndigheter er mer proaktive enn myndigheter i andre land, for eksempel med satsinger som
Fellestjenester Bygg og GeoLett.
Mange av de mulighetene som er omtalt ovenfor, er i sterk utvikling, selv om det ofte foregår
stykkevis og delt og med mer eller mindre proprietære løsninger som ikke snakker sammen.
Samarbeid og spredning av løsninger har ikke kommet like langt.
Åpne standarder er en viktig forutsetning for den fremtidige utviklingen.
Bygg21 ser på følgende områder som spesielt viktige og med stort gevinstpotensial:
• Digital byggesaksprosess – e-plansak, fellestjenester for bygg etc.
•

Nordisk harmonisering av byggeregler vil åpne et større marked og i større grad fremme
industrialisering og digitalisering.

•

Utstrakt bruk av BIM i planlegging, prosjektering, bygging og drift gir mulighet for
etablering av digitale tvillinger.

•

Bruk av VDC (Visual Design Construction) gir mer enhetlig prosjektgjennomføring på tvers
av sektorer og selskaper.

•

Bruk av GS1-standardene GTIN, RFID etc. for produktidentifikasjon og enhetlig
dokumentasjon av produkter til bruk i prosjekt og driftsfasen

•

Effektivt produktsøk og logistikk med digital informasjonsflyt som vil øke bygningenes
verdiskaping for brukerne og effektivisere eiernes drift og vedlikehold av bygningene.
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Figur 9

Det er et mål om sømløs informasjonsflyt gjennom hele prosjektet basert på åpne standarder. Figur fra Bygg21

4.10 FINANSNÆRINGEN
Innenfor finanssektoren skjer det betydelige endringer, der store deler av den tradisjonelle
tjenesteleveransen og verdikjeden og de tradisjonelle forretningsmodellene er totalt endret.
Endringene er i første rekke muliggjort gjennom anvendelse av ny teknologi. Finans Norge peker
på tre trender som påvirker sektoren:
1. Digitalisering
2. Omstillinger i samfunnet som blir viktige drivere, der bærekraft er den viktigste
3. Personvern og informasjonssikring
Ny teknologi har dessuten ført til inntog av helt nye aktører, aktører som gjennom sine
kunderelasjoner og finansielle muligheter har kunnet rette seg mot sine kunder og tilby både
betalingsløsninger og andre finansielle tjenester, noe som potensielt vil redusere behovet for
finansaktørene slik vi kjenner dem. Norsk finanssektor vurderes å være blant de mest produktive
i Europa og blant dem som er lengst fremme når det gjelder digitalisering. Bransjen har hatt
en produktivitetsvekst på 183 % fra 1992 og frem til i dag, mens veksten har vært på 45 % i
fastlandsindustrien for øvrig (Finans Norge). Finansbransjen har vært tidlig ute med å ta i bruk ny
teknologi, og har utnyttet dette gjennom å endre arbeidsprosesser i tråd med de mulighetene
den nye teknologien har gitt, ikke bare ved å kopiere de eksisterende prosessene. Mye av dette
har skyldes godt samarbeid på tvers av selskapene gjennom mange år.
Ny teknologi, samarbeid og innovasjonskraft gjorde det mulig å lansere verdensnyheten «to
minutters boliglånsøknad». Takket være et samarbeid mellom norske banker og myndighetene
kan banken i dag innhente all dokumentasjon som trengs for å behandle en søknad om boliglån,
direkte fra offentlige databaser gjennom maskingrensesnitt (API-er). Kunden logger inn med
Bank-ID og får et bindende finansieringsbevis i løpet av to minutter. Dette er et resultat av
regjeringens digitaliseringsprosjekt for Norge og et eksempel på hvordan samarbeid mellom
offentlige og private aktører muliggjør radikal digitalisering, med store gevinster for sluttbrukerne.
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Nye lovverk styrker kundenes eierskap til egne data og gjør at konkurransen om finansielle
tjenester tilspisser seg. I 2018 trådte EUs reviderte betalingstjenestedirektiv, PSD2, i kraft.
Direktivet medfører at tredjeparter kan kreve å få tilgang til konto- og betalingsinformasjon fra
banker og andre selskaper der man er kunde. Tredjepart må ha konsesjon fra Finanstilsynet,
og det er en rekke krav som må oppfylles. Som en følge av PSD2 og EUs personvernforordning,
GDPR, som også trådte i kraft i år, vil kunden i større grad kunne få tilgang til egne opplysninger
og utføre betalinger i de tjenestene og appene de selv ønsker. Informasjon kan hentes inn sømløst
mellom ulike aktører, slik at kundene kan få et mer skreddersydd tilbud og større valgfrihet.
Gjennom personvernforordningen kan kundene få full innsikt i hvilke data bankene har om dem,
og ta disse med seg videre til andre selskaper dersom de ikke er fornøyde. Mulighetene er store,
både for kundene og for finansnæringen, og innovasjonstakten er høy.

Bruk av ny teknologi og godt samarbeid i finans
DNB er Norges største finanskonsern og er sterke innenfor shipping, energi, fiskeri og sjømat.
Digitalisering endrer spillereglene i finansnæringen, og kundekontakten blir stadig mer digital.
Kundene forventer personaliserte produkter og tjenester på tvers av kanaler, tid og sted. For
å imøtekomme dette blir innovasjon, åpenhet og samarbeid viktige satsingsområder for DNB.
DNB har over flere år arbeidet systematisk for å øke egen innovasjonsevne og tar i bruk ny
teknologi og nye løsninger.
Når verden endrer seg, endres også rammebetingelsene. Norsk finansbransje er gjenstand for
omfattende reguleringer og raske teknologiske endringer. DNBs konsernsjef har uttalt at DNB
mer og mer blir et teknologiselskap.
DNB utviklet Vipps og i 2017 samlet norske banker seg bak Vipps-plattformen, og Vipps ble
skilt ut som et eget selskap. Vipps er ikke bare en betalingstjeneste, og teknologien er ikke unik.
Det unike er hvordan det ble etablert en ny løsning for å løse et grunnleggende problem for
kundene på en enkel og intuitiv måte. Dette unike samarbeidet mellom norske banker sikrer
et bransjedrevet, nasjonalt alternativ som står sterkt når konkurransen innenfor betaling og
identifisering blir internasjonal. Fusjonen sikrer større innovasjonskraft, og ikke minst større fart.

4.11 FORSVARSINDUSTRIEN
Det internasjonale markedet for forsvarsmateriell er ulikt de fleste andre markeder. Det
henger sammen med nasjonalstatens ansvar for egen sikkerhet, der egen forsvarsindustri av
mange land anses som svært viktig for å opprettholde nasjonal handlefrihet, påvirkningsevne,
verdiskaping og sysselsetting.
I Nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld. St. 9 (2015–2016)) er dette beskrevet i to hovedtrekk.
For det første har myndighetene avgjørende innflytelse på forsvarsindustriens teknologinivå og
konkurranseevne, og mange nasjoner betrakter forsvarssektoren som viktig for sin teknologiske
utvikling generelt. Dette er et mer fremtredende trekk jo større nasjonen er. For små nasjoner,
som Norge, vil det ikke være mulig å etablere og opprettholde en forsvarsindustri som kan dekke
alle deler av Forsvarets behov. For det andre er det begrensede muligheter for utveksling mellom
land av viktig og sentral kompetanse innenfor sensitive områder og sensitiv teknologi. Vanlige
markedsmekanismer er gjerne erstattet av statlige utvekslingsavtaler, som ofte er koblet til større
anskaffelser. Det bidraget norsk forsvarsindustri gir til den totale kompetansen, er avgjørende for
at Norge får tilgang til enkelte typer dybdekunnskap som ellers ikke ville vært tilgjengelig.
Forsvarssektoren, Forsvarets forskingsinstitutt og norsk forsvarsindustri har gjennom mer enn 50
år utviklet en modell, trekantmodellen, for brukerdrevet innovasjon.
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I denne modellen har brukere, forskningsmiljøet og industrien, helt fra de første ideene om
hvordan et operativt behov skal kunne løses, samarbeidet tett. Gjennom å bruke denne modellen
har vi i Norge fått frem mange innovative, kostnadseffektive løsninger som styrker forsvarsevnen.
Det gjelder blant annet luftvern, missiler, kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer,
ammunisjon, våpenstasjoner, undervannssystemer o.a., som alle er områder der norsk
forsvarsindustri er blant de ledende i verden.
Forsvarsindustrien eksisterer for å møte Forsvarets behov i dag og i morgen. Derfor satser
industrien langsiktig på innovasjon, teknologi, kompetanse og industriutvikling. Det kan ta 5–10
år fra de første ideene lanseres og til en ferdig utviklet løsning er klar til bruk. Levetiden for
avansert forsvarsmateriell er typisk 20–30 år, for de mest komplekse og kostbare systemene enda
lengre. I hele denne perioden er leverandørens rolle å sikre at materiellet kan videreutvikles og
oppgraderes i takt med den teknologiske utviklingen.
Forsvarsindustrien dreier seg også om mye mer enn forsvarsevne. Bransjen omsetter for 13–15
mrd. kr i året, og nærmere 70 % av dette kommer fra utenlandske kunder. Forsvarsindustrien
bidrar til innovasjon, utvikling av høyteknologi og industriutvikling i store og små bedrifter og
lokalsamfunn i hele landet. Mer enn 5000 arbeidstakere er direkte sysselsatt i utvikling og
produksjon av forsvarsmateriell i Norge. Dette er arbeidsplasser med stor vekt på kompetanse,
løpende utviklingsarbeid og avansert produksjon. Innovasjon, bruk av høyteknologi og vekt på
kvalitet og industriell utvikling i forsvarsindustrien legger grunnlag for ringvirkninger i form av
teknologi og kompetanse i øvrig norsk industri og produksjonsliv.

NINOX – missilteknologi i kontrolltårnet
I august 2015 inngikk Kongsberg Defence and Aerospace AS (KDA) en kontrakt med Avinor på

400 millioner kroner om å levere en komplett løsning for å fjernstyre kontrolltårnene på 15
norske flyplasser. Løsningen bygger på gjenbruk av sensorteknologi som er utviklet for KDAs
missiler, og på avansert kamerateknologi utviklet for kontroll av fjernstyrte våpenstasjoner. I
et partnerskap med en annen norsk bedrift, Indra Navia AS i Oslo, som har utviklet et integrert
visualiseringssystem som allerede er i bruk på flyplassene i blant annet London, Paris, Dubai
og Beijing, har KDA tatt frem en komplett systemløsning som vil gi store kostnadsbesparelser
ved leveranser av kontrolltårntjenester og gi økt operativitet på 15 norske flyplasser. Løsningen
vekker stor oppmerksomhet internasjonalt og forventes å gi betydelige eksportkontrakter på sikt.
Det er også et betydelig potensial for gjenbruk for andre formål, både militære og sivile.
HUGIN – autonomt undervannsfartøy
Hugin – verdens beste dyptgående fjernstyrte
undervannsfarkost for kartlegging av
havbunnen – ble først utviklet for og finansiert
av offshoreindustrien i forbindelse med
utbyggingen på Vøringsplatået i Norskehavet.
Senere ble teknologien videreutviklet for
militære formål, som minedeteksjon og
minerydding, og den spiller nå en betydelig
rolle i helt nye konsepter for autonome
mineryddingsoperasjoner. Hugin er utstyrt med
flere typer avanserte sensorer, blant annet en
spesiell type sonar – Synthetic Aperture Sonar
(SAS) – som er utviklet av FFI i samarbeid
med Kongsberg Maritime. Dette er den eneste
sensoren som kan kartlegge store områder
under vann og lage bilder av havbunnen med
høy oppløsning. Teknologien benyttes både
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militært og sivilt. Som et eksempel på ringvirkninger i norsk næringsliv er det åtte HUGIN-er om
bord på det norske forskningsskipet Seabed Constructor, som på grunn av sine egenskaper ble
benyttet til å søke etter Malaysian Airlines Flight 370.
Mikrosatellitten NorSat
Norge har hundre prosent kontroll over
norskutviklede mikrosatellitter. 600 kilometer
over jordens overflate fyker en 6 kilo tung boks
i 27 000 km/t. 15 ganger i døgnet flyr den over
Barentshavet og sender meldinger om det
den ser, ned til bakkestasjoner på Svalbard
og i Vardø. Den lille boksen heter AISSat-1 og
var Norges aller første mikrosatellitt da den
ble skutt opp fra India i 2010. I dag har Norge
fire operative mikrosatellitter, og to nye er
underveis. FFI utviklet AISSat-1 med tilhørende
operasjonssenter for å demonstrere at det
er mulig å motta AIS-signaler fra rommet.
Satellitten var så vellykket at den siden dag én
har fungert som en operativ satellitt.
AIS er et internasjonalt automatisk identifiseringssystem. Alle skip over 300 tonn er pålagt å ha
en AIS-sender om bord. Senderen gir fra seg data om fartøyets identitet, posisjon, kurs og fart.
Informasjonen kan plottes inn på et elektronisk kart eller på radarskjermen til skip i nærheten.
Systemet er viktig både for sikkerheten til sjøs og for overvåking av skipstrafikk.
Planene for videre utvikling av mikrosatellittene, med avanserte sensorer som
navigasjonsradardetektorer, optisk kamera og syntetisk apparatur-radar (SAR), skal bidra til å
gi unike detaljer om havoverflaten og skipstrafikken.
Både Kystverket, Forsvaret, Fiskeridirektoratet og Hovedredningssentralen får nyttig
informasjon fra AIS-satellittene. I tillegg til oversikt over skipsfarten gir det norsk næringsliv ny
og verdifull kompetanse.
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5. Digitale muliggjørende teknologier blir strategisk viktige
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I kapittel 3 beskrev vi hvordan de sentrale muliggjørende basisteknologiene og
systemteknologiene utgjør de teknologiske byggesteinene i digitaliseringen.
I kapittel 4 beskrev vi hva digitalisering betyr i viktige næringer med stor betydning for norsk
verdiskaping og eksport. Gjennomgangen viser ikke alle norske næringer, men presenterer
mange av de mest sentrale.
I dette kapitlet vil vi beskrive hvordan digitaliseringen og de muliggjørende teknologiene som
ekspertgruppen tar for seg, vil gripe inn i nær sagt alle norske næringer og dermed representerer
en industriell revolusjon. Vi beskriver viktige næringers betydning i norsk økonomi og hvordan
digitalisering kan øke konkurransekraft og produktivitet i disse næringene. Vi peker også på at de
nye teknologiområdene som vokser frem, gradvis representerer helt nye markedsmuligheter med
et selvstendig potensial.
5.1		 DIGITALISERINGEN ER EN INDUSTRIELL REVOLUSJON
Som underlag for sine strategiske anbefalinger har ekspertgruppen gjort vurderinger av i
hvilken grad de ulike basis- og systemteknologiene som er beskrevet i kapittel 3, vil kunne finne
anvendelse i norske næringer og sektorer. Som beskrevet tidligere, og som illustrert på figur 10,
er fellestrekket for alle disse muliggjørende teknologiene at de er generiske – de anvendes på
tvers av tradisjonelle næringer og sektorer. Effektene vil være ulike i de ulike næringene, og norsk
næringslivs evne til å ta ny teknologi i bruk varierer også, men teknologiene er de samme enten
de anvendes innenfor olje og gass, bygg og anlegg eller prosessindustrien. En god algoritme og
løsning for å strukturere en stor strøm av data, og som anvendes på en oljeplattform, vil kunne
ha en mengde fellestrekk med en algoritme som skal håndtere og analysere en datastrøm
i et prosessanlegg for fremstilling av silisium til solceller. Og, de bygger på den samme
grunnleggende teknologien.
Ekspertgruppens gjennomgang av både basisteknologier og systemteknologier viser at alle de
omtalte digitale muliggjørende teknologiene allerede har, eller vil få, betydning i de aller fleste
næringer. Omfanget og betydningen vil naturligvis variere, men disse teknologiene treffer i større
eller mindre grad alle næringer, slik figur 10 er ment å illustrere på en forenklet måte.
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Figur 11

De fleste digitale muliggjørende basis- og systemteknologiene kommer til å få innvirkning i alle næringer
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Digitaliseringen er gjennomgripende. Det er dette som gjør at den av mange omtales som en ny
industriell revolusjon – den fjerde i rekken. I Tyskland ble begrepet «Industri 4.0» introdusert, og
dette er også adoptert av norsk industri.

INDU STRIE LLE REVOLU S JONE R

1

Vann og damp produksjon
El-drevet masseproduksjon, samlebånd

2
3

Elektronikk, IKT, automatisering

4

Figur 12

BigData, sensorer, IoT, WiFi

Digitalisering kan omtales som den fjerde industrielle revolusjon

5.2 DIGITALISERING FOR ØKT PRODUKTIVITET OG STYRKET KONKURRANSEKRAFT I
EKSISTERENDE NÆRINGSLIV
Norge har flere sterke næringer som er viktige for norsk verdiskaping (bidrag til BNP) og
eksporterer varer og tjenester for store verdier.
Bransjene og næringene kan grovt grupperes i to sektorer: de som er sterkt preget av en
internasjonal konkurransesituasjon, for eksempel maritim næring og olje- og gassnæringen,
og de som baserer seg noe mer på hjemmemarkedet, som helsesektoren og deler av byggog anleggsnæringen. Digitaliseringen treffer begge sektorene og er viktig innenfor begge.
Den betydningen digitaliseringen har i det norske næringslivet, må ligge til grunn for en
nasjonal strategi for styring og stimulering av kompetanse- og teknologiutvikling innenfor de
muliggjørende teknologiene.
For den hjemmemarkedsbaserte sektoren er det primære målet å øke produktiviteten og sikre at
norsk næringsliv er i posisjon til å levere konkurransedyktige varer og tjenester i dette markedet.
For de direkte internasjonalt konkurrerende næringene vil det å ta i bruk og utnytte digitale
muliggjørende teknologier være et avgjørende verktøy for å sikre en fortsatt sterk konkurransekraft.
Felles for begge kategoriene er at de vil ta i bruk og unytte mer eller mindre hele paletten av de
muliggjørende teknologiene og kunnskapsområdene som nå raskt modnes.
Selskapene øker sin produktivitet eller styrker sin konkurransekraft gjennom å digitalisere og ta i
bruk muliggjørende teknologier. Dette er selskaper som opererer i de tradisjonelle næringene, slik
de er strukturert vertikalt i figuren nedenfor. Olje- og gassnæringen som et eksempel.
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Figur 13 Energinæringen styrker sin konkurransekraft gjennom å ta i bruk mange muliggjørende teknologier. Samtidig
vokser nye teknologinæringer frem på tvers av de tradisjonelle næringene i takt med digitaliseringen.

5.3 NYE TEKNOLOGIOMRÅDER SOM VOKSER FREM – SELVSTENDIG POTENSIAL
Den typen selskaper som er med på å utvikle løsninger for digitalisering, selskaper som
bygger droner og roboter, som utvikler og leverer løsninger for AR og VR, og som utvikler
sensorer, algoritmer og programvare for kunstig intelligens, sikter seg inn mot et marked som
eksisterer på tvers av de tradisjonelle sektorene. Ofte er startpunktet innenfor et domene der
norsk kompetanse er sterk. Hvert av disse horisontale teknologiområdene representer helt nye
muligheter for disse teknologibedriftene. De opererer i internasjonale markeder som vokser svært
raskt, og noen av dem kommer til å bli store.
Forutsetningene for å lykkes i disse nye internasjonale markedene er spesielt gode der vi finner
kobling mellom sterke teknologibedrifter og høy bransjekompetanse, for eksempel i maritim sektor.

Maritim sektor
Havrommet

Posisjonering for et
internasjonalt marked

Autonome systemer
Digital tvilling
Kunstig intelligens

Produkter og
tjenester

Stordata-analyse

Figur 14 Norske bedrifter utvikler produkter og tjenester til et internasjonalt marked. Posisjonen utvikles gjennom
koblingen av sterke teknologibedrifter og sterk bransjekompetanse.
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Ekspertgruppen er av den oppfatning at norske teknologi-, tjeneste- og systemleverandører har
et betydelig potensial for å ta posisjoner i disse markedene. Mulighetene vil være til stede overalt,
men forutsetningene for å lykkes vil være betydelig sterkere der disse nye teknologiene utvikles
for områder der vi har sterke posisjoner i dag. Et eksempel er det nyetablerte selskapet Massterly,
der Kongsberggruppen og Wilhelmsen kobler sammen sin teknologikunnskap og sin maritime
kompetanse og har etablert et helt nytt joint-venture for å utvikle og levere fremtidens fartøy, der
blant annet autonomi står helt sentralt.

VR-opplæring for barneskolen
Selskapene Making View og Innit fra Hamar har utviklet løsningen VR Education. Det handler
kort fortalt om å bruke teknologi som benytter seg av VR (Virtual Reality / Kunstig virkelighet) for
å forbedre matematikkundervisningen i barneskolen.
Måten dette foregår på er å skape omgivelser der elevene befinner seg i en realistisk situasjon
og blir nødt til å bruke kunnskapen sin for å løse praktiske problemer. Situasjonen kan tilpasses
elevenes interesser, men for å avgrense omfanget i pilotprosjektet ble det etter ønske fra
lærerne på Hanstad skole bestemt at innholdet i spillet skulle fokusere på automatisering av
den lille gangetabellen. Med bakgrunn i dette er spillet utformet slik at elevene kan velge å
løse regneoppgaver i to typiske butikkscenarioer: en sportsbutikk og en dagligvarehandel.
Oppgavene går ut på at elevene står bak kassen i butikken og må regne ut summen av prisene
på produkter. Dette må de gjøre ved å telle antall produkter som dukker opp i kassen, og
benytte en prisliste de har over alle tilgjengelige produkter.
Fordelen med å ta i bruk VR-teknologi er at dette skaper hundre prosent læretid, da det ikke er
forstyrrelser i en VR-sesjon, det er bare deg og innholdet. Løsningen benytter dessuten kjente
verktøy fra spillindustrien, med nivåer og belønning som treffer dagens unge, spesielt gutter, bra.
Læreren kan i sanntid følge alle elevene, og kan tilpasse nivået for hver enkelt elev slik at
alle opplever mestring på sitt nivå. Det er også enkelt å hente ut statistikk per elev som viser
progresjon over tid og gir et bilde av hvor eleven står faglig.
Piloten har vist at elever får en gjennomsnittlig økning i resultater på 30 %. For de elevene som i
utgangspunktet var svakest, økte resultatene med 50 %.

5.4 LÆRING PÅ TVERS AV NÆRINGER OG BRANSJER
De nye digitale muliggjørende teknologiene utvikles og anvendes på tvers av bransjer og
sektorer. Noen bedrifter og noen sektorer ligger foran andre når det gjelder å utvikle og ta
teknologiene i bruk. Samtidig ser vi at det er en tradisjon for at de fleste næringer opererer og
samhandler mest innenfor sin egen sektor. Olje- og gassektoren opererer som en lukket bransje,
energibransjen det samme. Bygg- og anleggssektoren har også organisert sine arenaer innenfor
bransjen. Det samme har finanssektoren. Det er en styrke at det i mange av de ulike bransjene
finnes en god kultur og tradisjon for å samarbeide. Det har bidratt til å løfte mange av dem, og
det er gjennomført mange gode bransjeinitiativer knyttet til reguleringer, forskning og utvikling,
etablering av standarder osv. Her gjør sterke og gode bransjeorganisasjoner en god jobb. De
ulike 21-organene har også en viktig rolle. Som eksempel bidrar Bygg21 med å utvikle og dele
kunnskap om beste praksis.
Digitaliseringen fører med seg et nytt behov; det må etableres strukturer som bryter silotenkningen og
gjør det enklere for bedrifter og bransjer å lære av beste praksis i andre bransjer. Hvis vi ikke klarer å
etablere mekanismer og strukturer som stimulerer til dette, vil vi måtte se at hver bransje for seg må
«finne opp hjulet». Det innebærer unødvendig høy ressursbruk, er ineffektivt og bidrar til at de beste
løsningene ikke kommer andre aktører til nytte – noe som er spesielt uheldig i et lite land som Norge.
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Ekspertgruppen registrerer en sterkt økende interesse for og erkjennelse av behovet for læring
på tvers av bransjer. Løsninger som bidrar til dette vil være egne arenaer, klynger og selskaper
som er etablert med dette som formål, som for eksempel DigitalNorway – Toppindustrisenteret,
som er etablert av 15 ledende selskaper i Norge med det formål å sikre at erfaringer gjort i én
bransje kan komme andre bransjer til nytte. Sentre for forskning og utvikling på de sentrale
generiske områdene vil bidra til å flytte erfaring og beste praksis mellom næringer. I tillegg vil
naturligvis de selskapene som utvikler nye forretninger på disse områdene, bringe løsningene på
tvers av næringene.
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Figur 15

For å klare å utnytte de mulighetene de nye teknologiene gir, må bedriftene lære på tvers av næringene
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6.1		 KRITERIER FOR STRATEGISKE PRIORITERINGER
Ekspertgruppen har vurdert de ulike teknologiområdene. Gruppen vil peke på fire kriterier som
må tillegges vekt som grunnlag for strategiske satsinger:
1 Betydning for næringer som er sentrale i norsk økonomi
I kapittel 5.2 illustreres ulike næringers betydning for norsk verdiskaping og eksport. Gruppen
vil peke på olje- og gassektoren, prosessindustri, bioøkonomi og maritim virksomhet som
spesielt viktige på grunn av betydningen for BNP og eksportverdi. I tillegg er helse og omsorg,
bygg og anlegg og varehandel næringer som utgjør en betydelig andel av BNP og samtidig
har høy veksttakt. Teknologiområder som vurderes som spesielt viktige for disse sentrale
næringene, må prioriteres.
2 Betydning for mange bransjer – bredden av næringslivet
Vurderingene i kapittel 4 og 5 viser i realiteten at alle de nye digitale muliggjørende
teknologiene har betydning for alle bransjer. Tar man utgangspunkt i de enkelte næringene
og rangerer de muliggjørende teknologienes betydning, peker likevel noen av teknologiene
seg ut som viktigere enn andre. Disse teknologiene må prioriteres.
3 Sterke norske forsknings- og teknologimiljøer
For å utvikle og ta i bruk nye teknologier på en effektiv måte kreves det en base av
industriell og forskningsmessig kompetanse. For å utvikle leverandører av ny teknologi og
løsninger kreves det kompetanse på høyt nivå, både i forskningsmiljøene og i bedriftene.
Teknologier hvor denne kompetansen anses sterk, bør prioriteres for næringsutvikling
som sikter mot et internasjonalt marked.
4 Internasjonalt markedspotensial
Alle de nye muliggjørende teknologiene gjør sitt inntog i det internasjonale markedet.
De vil imidlertid få varierende betydning og markedenes størrelse. Felles for mange
av markedene er at de er relativt små nå, men at de vil vokse raskt, og enkelte av dem
vurderes å bli svært store. Det er generelt enklere å ta posisjoner i markeder som vokser
raskt. Og i markeder som blir store, vil også mindre markedsandeler ha høy økonomisk
verdi. Dette må også tillegges vekt ved strategiske valg.

Muliggjørende teknologier

47

6.2 STRATEGISKE PRIORITERINGER – BEGRUNNELSER OG KORTE BESKRIVELSER
De teknologiområdene som trer frem etter en gjennomgang av disse kriteriene, er områder som
ekspertgruppen vil anbefale å tilrettelegge spesielt gjennom strategiske FOUI-satsinger og andre
virkemidler for utvikling av prototyper og demonstrasjon.
Områder med stor betydning og stort potensial:
1. Kunstig intelligens og maskinlæring
2. Stordataanalyse – datavitenskap
3. IoT – tingenes internett
4. Autonome systemer
5. Robotisering og automatisering
6.2.1 Kunstig intelligens og maskinlæring
KRITERIER									VURDERING
1

Betydning for næringer som er sentrale i norsk økonomi

2 Betydning for mange bransjer – bredden av næringslivet
3 Sterke norske forsknings- og teknologimiljøer
4 Teknologiens internasjonale markedspotensial

Kunstig intelligens (AI)
er et stort område med
mange underfelt, fra
KUNSTIG INTELLIGENS
søk og regelbaserte
M ask iner og programmer
ekspertsystemer til
som lø ser komplekse
M ASKINL ÆRING
maskinlæring. Det
problemer. Kan være
instruer t av mennesker
er maskinlæring,
M ask inen lærer selv ved
hjelp av mange godt
hvor modeller av
DYPL ÆRING
formuler te eksempler
sammenhenger mellom
M ask inen lærer selv
input og output tilpasses
ved hjelp av veldig
data («læring») og så kan
mange eksempler
brukes til klassifisering av
input eller til prediksjon,
som er driveren bak
dagens løsninger og
MY E D O M E N E KU N N S K A P
M I N D R E D O M E N E KU N N S K A P
verdiskaping. Selvkjørende
M i n d r e d a ta r ra n s p a r e nt
Mye d a ta l u k ket
biler, ansiktsgjenkjenning
og analyse av bevegelser
hos spedbarn for diagnostisering av cerebral parese har alle det til felles at de benytter
maskinlæring for å «programmere» systemene – noe vi tidligere ikke har vært i stand til. Accenture
og Frontier Economics sier i en rapport fra 2016 at AI alene kan øke lønnsomheten til firmaer som tar
teknologien fullt i bruk, med i snitt 38 % innen 2035.¹²
Kunstig intelligens og maskinlæring er en nøkkelteknologi i digitaliseringen. Potensialet er svært
stort i de aller fleste næringer.

¹²https://www.accenture.com/us-en/insight-ai-industry-growth
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Accenture og Frontier Economics har anslått forventet økning i vekstrate ved å ta i bruk kunstig intelligens (AI)

Kunstig intelligens utvikler seg og henger nært sammen med utviklingen i stordataanalyse (big
data analytics).
VE KST I FO RTJ E N STE I N Æ R I N G E R I U SA
Kilde Accenture
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Figur 19 Forventet økning i fortjeneste i 15 bransjer i USA frem mot 2035 ved å ta i bruk kunstig intelligens – AI
Kilde: Accenture and Frontier Economics
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6.2.2 Stordataanalyse
KRITERIER									VURDERING
1

Betydning for næringer som er sentrale i norsk økonomi

2 Betydning for mange bransjer – bredden av næringslivet
3 Sterke norske forsknings- og teknologimiljøer
4 Teknologiens internasjonale markedspotensial
Dette er en av de enkeltteknologiene som får størst betydning for bredden av næringslivet.
Stordataanalyse er en generisk kompetanse og ferdighet som også representerer grunnmuren i
mange deler av digitaliseringen.
Stordata (big data) er datasett som er så store at tradisjonelle analyseverktøy ikke kan analysere
dem. Det gjør at nye metoder må tas i bruk for å kunne anvende dataene med sikte på å skape
ny innsikt.
I industriell sammenheng har disse datasettene ofte sin opprinnelse fra tidsserier (f.eks. fra
sensorer i et prosessanlegg eller fra simuleringer), men det kan vel så gjerne være data i form av
registreringer (f.eks. banktransaksjoner, tekstmeldinger, DNA-profiler, Facebook-likes, internettsøk
og regnskapsoppføringer) eller opptak i form av lyd, bilder eller filmer.
Hvor mye data som genereres i verden, er det ingen som har oversikt over, men hvert minutt
genereres det nå mer data enn vi hadde samlet frem til 2003.
Utfordringer forbundet med stordata er knyttet til hvordan man effektivt kan samle, lagre,
analysere, søke, dele, overføre, visualisere og oppdatere data. Det er også utfordringer knyttet til
personvern, eierskap, sporbarhet og sikkerhet.
Stordataanalyse har oppstått som følge av behovet for å kunne bruke disse enorme
datamengdene til noe, og teknologien brukes gjerne i forbindelse med maskinlæring, prediktiv
analyse, bildegjenkjenning og andre avanserte analysemetoder for å trekke mening ut av data –
ofte uten binding til bestemte datasett, men heller på tvers av mange datasett.
At datasett er «store», er strengt tatt ikke relevant lenger; det som er mest relevant med stordata,
er innsikten som kan genereres ved å identifisere trender på tvers av mange ulike datasett. Dette
har stor anvendelse på så ulike områder som industri, bekjempelse av sykdommer og kriminalitet,
spill, internasjonal handel og markedsføring..
Stordataanalyse krever derfor bredt sammensatte team med dyp kompetanse på så ulike
områder som digitale teknologier, matematikk og statistikk, datavitenskap og programmering,
og på bestemte fagområder, som forretningslogikk og psykologi. Dette krever helt nye måter å
jobbe på, på tvers av fagområder og geografi.
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6.2.3 IoT – tingenes internett
KRITERIER									VURDERING
1

Betydning for næringer som er sentrale i norsk økonomi

2 Betydning for mange bransjer – bredden av næringslivet
3 Sterke norske forsknings- og teknologimiljøer
4 Teknologiens internasjonale markedspotensial

Kort beskrivelse:
Tingenes internett blir en viktig komponent i digitaliseringen, da det vil gjøre den fysiske verdenen
«synlig» for analyse og automatisering gjennom tilgjengeliggjøring av data. Det er når en bruker
data fra sensorer plassert på maskiner eller i geografien, at verdier skapes.
Tingenes internett (IoT) dreier seg om å plassere sensorer på «ting» – maskiner, installasjoner, i
transportcontainere og emballasje – og så koble disse «tingene» til et nettverk som gjør det mulig
å hente ut data fra sensorene. Data kan være posisjon, temperatur, bilder, hastighet, akselerasjon
og mye annet. Som eksempel har selskapet Telenor allerede mer enn en million «ting» koblet til
sitt nettverk i Norge. IoT blir en viktig kilde til datafangst, monitorering og styring, direkte eller
som en del av autonome systemer.
Tingenes internett forventes å vokse eksponentielt de neste årene i antall oppkoblede sensorer,
applikasjoner og investeringsvolum. Mulighetsrommet finnes dels i utvikling av maskinvare,
programvare og konnektivitet for IoT, hvor for eksempel Nordic Semiconductor og Telenor er
posisjonert, og dels i å benytte IoT i eksisterende og nye verdikjeder.
Driverne bak den forventede veksten er fallende kostnad i anskaffelse og drift av komponenter
(sensorer og kommunikasjonsmoduler), bedre nettverk for oppkobling (5G kan potensielt
håndtere 1000 ganger så mange enheter per kvadratkilometer som 4G) og AI-revolusjonen,
som drastisk forbedrer mulighetene til å trekke verdi ut av de dataene som genereres.
(Kombinasjonen 5G, IoT og AI kan karakteriseres som en «perfekt teknologistorm» med tanke på
den effekten disse teknologiene vil kunne få på digitaliseringen.)
6.2.4 Autonome systemer
KRITERIER									VURDERING
1

Betydning for næringer som er sentrale i norsk økonomi

2 Betydning for mange bransjer – bredden av næringslivet
3 Sterke norske forsknings- og teknologimiljøer
4 Teknologiens internasjonale markedspotensial

Kort beskrivelse:
I tillegg til IoT og AI, som sammen representer gode muligheter, vil autonomi få økende betydning
i mange segmenter. Autonome systemer er beskrevet i kapittel 2.3. Autonome biler finnes allerede,
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men forventes å bli mer utbredt rundt 2025.
Allerede sommeren 2018 planlegger OBOS,
Bærum kommune og Acondo å teste ut
selvkjørende (autonome) busser på Fornebu
utenfor Oslo. Økt grad av autonomi bygges
også inn i for eksempel droner, som, basert på
sitt definerte oppdrag, samler inn og agerer
på data som sensorer fanger opp. Yara, i
samarbeid med Kongsberggruppen, planlegger
i 2020 å sette i drift det som blir verden første
autonome skip, «Yara Birkeland», som skal gå
mellom fabrikken på Herøya og havnene i Brevik
og Larvik. Skipet blir helt utslippsfritt på grunn
av fullelektrisk drift.
Logistikkselskapet ASKO jobber med en full elektrisk godstransport mellom sitt store lager i Vestby
sør for Oslo og det nye lageret som de bygger i Sande i Vestfold. På begge sider av Oslofjorden
skal trailertilhengere trekkes med fullelektriske eller hydrogenelektriske trekkvogner, og mellom
Moss og Holmestrand skal de over på en utslippsfri autonom sjødrone.
De to siste prosjektene er gode eksempler på anvendelse av autonomi inn mot maritim virksomhet,
der Norge og norske aktører i dag representerer en klynge av norske leverandører, verft, redere
og systemleverandører som alle jobber med det som blir neste generasjon fartøy, der null- eller
lavutslipp og økt grad av autonomi er stikkord. Bare i Norge er det nå 50 utslippsfrie ferger under
planlegging. Dette er et sterkt norsk område der det faktisk også er et betydelig hjemmemarked
som kan danne grunnlaget for aktørenes tilnærming til det internasjonale markedet.
6.2.5 Robotisering og automatisering i industrien
KRITERIER									VURDERING
1

Betydning for næringer som er sentrale i norsk økonomi

2 Betydning for mange bransjer – bredden av næringslivet
3 Sterke norske forsknings- og teknologimiljøer
4 Teknologiens internasjonale markedspotensial
Kort beskrivelse:
Norsk produksjonsindustri og arbeidskraftintensiv
industri har gjennom mange år satt ut produksjon
til land med lavere arbeidskraftkostnader. Nå
gjør automatisering og robotisering det attraktivt
å «robotisere hjem» produksjonen. En robot
koster det samme i Kina som i Norge. I tillegg
er arbeidskraftkostnadene til høyere teknisk
personell relativt lave i Norge. Det betyr at når
automatiseringsgraden øker, styrkes Norges
relative konkurransekraft. Dette representerer
betydelige muligheter innenfor mange sterke
norske områder, som prosessindustri og bearbeidende industri, for eksempel produksjon av
bildeler. Det er således et område som må gis betydelig oppmerksomhet.
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