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PROSJEKT 3; 
 

“ROBOTISERING OG AUTOMATISERING” 

E N  D E L  AV  S I N P R O ’ S  « F U T U R E  T E C H N O L O G Y  P L A T F O R M »  

 

«… prosjektet skal fokusere på å øke kompetanse og forståelse for hvordan nyere 
automatiseringsteknologi og roboter kan anvendes i egen produksjon. Det skal fokuseres 
på teknologien, men også på analyser og «business case» forut for anskaffelser og 
implementering. Prosjektet skal være en arena for idemyldring og erfaringsutveksling 
bedriftene imellom parallelt med at bedriftene skal gjennom interne prosjekter heve 
kompetansen på automatisering og robotisering».  
 
Man har i de senere årene sett at økt grad av automatisering ofte er det som skal til for å fortsatt drive 

lønnsom produksjon i Norge. I større grad enn før ser vi også at bedrifter flytter tilbake produksjon som 

tidligere var flyttet til lavkostland. Roboter er en viktig komponent for økt automatiseringsgrad, spesielt 

hvor man har behov for fleksible løsninger som støtter flere produkter og varianter i samme produksjonslinje. 

Vi ser nå en utvikling hvor roboter blir lettere å programmere og bruke, men også lettere å jobbe sammen 

med, såkalte samarbeidende roboter. Sammen gir dette helt nye muligheter for bruk av robotteknologi hvor 

det for bare noen år siden var utenkelig. 

Dette prosjektet vil fokusere på å gi deltagerne økt kompetanse og forståelse for hvordan nyere 

automatiseringsteknologi og da spesielt roboter kan anvendes i egen produksjon, samt være en arena for 

idemyldring og erfaringsutveksling bedriftene imellom. 

Bedriftene skal gjennom interne prosjekter gjennomføre verdistrøms- og investeringsanalyser med 

målsetting om å øke graden av automatisering i produksjonslinjen. Dette skal brukes som underlag for 

anskaffelser og implementering av løsninger. 
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Eksempler på nyere teknologi  

Simulering og Virtuell igangkjøring 

Verktøy for modellering og simulering gjør det mulig 

å eksperimentere med ulike løsninger for 

automatisering av en produksjonsprosess. Verktøyene 

som finnes i dag gjør det i stor grad mulig å 

konfigurere, programmere og verifisere en løsning 

før man bestiller roboter og annet utstyr. Gode 

analyser og simulering gir sikkerhet for optimale 

kommersielle resultater. 

Samarbeidende Roboter 

Tradisjonelle roboter blir plassert bak gjerder og 

andre sikkerhetsbarrierer for å forhindre skade 

på mennesker. Samarbeidende roboter er i ferd 

med å endre dette. Nye sikkerhetsløsninger og 

robot design gjør det nå mulig for menneske og 

robot å jobbe tett sammen. Det byr på helt nye 

muligheter til automatisering der dette var 

vanskelig eller uhensiktsmessig med tradisjonell 

robotteknologi. 

Enklere og raskere å programmere 

Roboter er i utgangspunktet svært fleksible og kan 

programmeres til å gjøre mange ulike oppgaver, f.eks. mange ulike produkter i samme produksjonslinje. 

Historisk har det vært et problem at terskelen for å kunne programmere en robot har vært ganske høy, og 

at programmeringen, selv for en erfaren programmerer, har vært tidkrevende. Vi ser nå at stadig flere 

robotleverandører kommer med produkter som gjør det både enklere og raskere å programmere roboten. 

Enklere å bruke 

Samtidig som det har blitt enklere å programmere roboter, har det blitt enklere for en operatør å bruke 

den. Godt designede, ofte tilpassede grafiske brukergrensesnitt gjør det enklere for en operatør å holde 

roboter og andre automatiseringsløsninger i drift. Bruk av touch skjermer som kan vise en grafisk modell 

av produksjonen og produksjonsutstyret, gjør det lettere å identifisere og rette feil, slik at operatøren 

raskt kan få produksjonen i gang igjen. 

 

Sinpro ønsker også at dette prosjektet kan kvalifisere 

til forskningsmidler eller utviklingsmidler i 

virkemiddelapparatet og vil eventuelt fasilitere 

utforming og avsendelse av søknader.   

Ta kontakt med Sinpro om der er spørsmål eller for 

å melde seg på prosjektet. 
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