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Hvordan kan fagutdanningen matche utviklingen i 
industrien?



NORGES SMARTESTE INDUSTRIBEDRIFT 2016
Kåret av Norsk Industri og Siemens

> Opererer i et av verdens mest avanserte og 
krevende markeder, med høy presisjon og 
høye kvalitetskrav. 

> Unik maskinpark som kan drive opptil 15 timer 
ubemannet produksjon pr del.

> Befester Kongsberg som klynge, og er med 
på å løfte NTNU og SINTEF. 

> Helt i front på produksjonsteknologi



Fagopplæring i Kongsberg Våpenfabrikk 1959

BILDET FRA 1959 ER HENTET FRA EN BROSJYRE
OM KONGSBERG VÅPENFABRIKK
Personene på bildet er:
Fra venstre foran: Petter Rørås, 
Asbjørn Thorsdalen, Per Guldbransen (?), 
Henry Haakonsen (faglærer). 
Personen bak er ukjent.

«essential to recruit adequate and 
qualified manpower»

«which is necessary to satisfy future
demands»



AN INTENTION TO SUSTAIN A STRONG 
POSITION LOCALLY

Mission: Reliable partner of 
complex products for aero 
engine manufacturers



TEKNOLOGIUTVIKLING

Robotautomatisering fortsetter
Mer optisk måling
Mer dataassistert produksjonsstyring
Maskinovervåking, delsporing, 
digitalisering og simulering
Prosesskontroll fortsetter
Forske på additiv tilvirkning
Forskning fortsetter på autonomi og 
nullfeilproduksjon

FMS maskiner/celler forbedres
Robotautomatisering fortsetter
Optisk måling
Mer maskinovervåking, styring og
ERP integrasjon
Nytt PLM integrert med ERP
Fokus på autonomi og nullfeilproduksjon
Måling, statistikk og prosesskontroll

FMS forskning og konseptutvikling
IPG og skjæreveskeutvikling
Erfaring med AGV

FMS maskiner/celler med
palett og fiksturkonsepter
Robotautomatisering
Oppstart nytt ERP

Mer fleksible og selvstyrte grupper
Økt og endret kompetansebehov
Standardisert møtestruktur
Prosessforbedring fortsetter
Fokus på datakvalitet og statistikk
Mobilitet øker
Lean og SE fortsetter

Kombikjøring og ubemannet kjøring
Leanfokus og XPS
Shop floor visualisering
Teamrom og start av ny møtestruktur
Systems Engineering (SE) masterstudenter

1990-2000
Konsepter blir praksis

2000-2015
Automatisering og maskiner – Ta i bruk nytt ERP og PLM

2016 og fremover
Digitalisering og forbedret bruk av data

«Vanlig» mann-maskin
Manuell overvåking og styring

1980-1990
Viktige teknologier tas frem
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UTDANNINGSTILBUD

> Bygg, heltid og nettbasert
> Anlegg, heltid og nettbasert
> Klima og energi i bygg (KEM),  og nettbasert
> BIM konstruksjon, heltid
> Elkraft, heltid og nettbasert 
> Automatisering, heltid og nettbasert
> BIM installasjon, heltid
> Maskinteknikk, heltid og nettbasert
> Mekatronikk, heltid og nettbasert
> Bilteknikk, nettbasert
> Kompositt og polymer, heltid og nettbasert

FAGENE MED LÆREPLASSER

> Automasjon

> Prod elektronikere

> CNC

> Dim

> IKT

> Produksjonsteknikk

> Industri montør

> Industri mekanikere

> Logistikk

> Kompositt

> Verktøymaker







Kongsberg 
Kompetansesenter for

Yrkesfag



Unikheten med prosjektet

> Først i Norge på samlokalisering av opplæringsbedrift/videregående skole og 
næringsliv.

> Flytter hele VG2 industriteknologiklassen ut i Kongsberg Teknologipark

> Yrkesfagelevene vil få en unik bevissthet rundt egen karrierevei.

> Motivere elevene og minske frafall.



Unikheten med prosjektet

> Et løft for yrkesfagene

> Et tettere samarbeid skole/opplæringsbedrift/næringsliv

> En foregangsskole som tør tenke ut av egen skolegård

> Anvendelse av oppdatert og fersk kompetanse i praksis





Kongsberg Teknologipark



25 august åpnet vi !



KOMPETANSE FOR VIDERE UTVIKLING

Digitalisering og automatisering 
> Grunnleggende prosessforståelse
> IT- infrastruktur og sikkerhet
> Verkstedteknisk automatisering 

Operativ implementering
> Prosjektstyring
> Endringsledelse
> Lean & kontinuerlig forbedring

Spisskompetanse
> Fagarbeidere
> Teknikere
> Ingeniører / Siv.ing / Dr.ing



Bredt Partnerskap 
og samarbeid


