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Nortura Hærland - en fabrikk i Nortura SA
• Helintegrert slakte-, skjære- og foredlingsanlegg
for hvitt kjøtt – kylling og kalkun
• Ca 500 ansatte
• Slakter 12.500 kyllinger og
800-1000 kalkuner pr time
• Kyllinglinja er in-line fra bedøving av dyrene til
filèt er ferdig pakket i skål

• Stor grad av automatisering, men også en rekke
manuelle posisjoner

Fabrikken har mange gode løsninger, men trenger å utvikles
videre for å styrke konkurransekraften
• Kjøttindustrien har tradisjonelt vært mye håndverk, også i Nortura
• Fabrikkoppsettet ligger trolig nærmere prosessindustri enn tradisjonell kjøttindustri

• Avansert maskinpark, men litt for avhengig av leverandører ift. problemløsning og utvikling
• Ser muligheter for ytterligere automatisering/robotisering, men vanskelig å angripe – hva er
smart?
• Tidligere gjennomført et større program innen kontinuerlig forbedring, men trenger en ny giv
• Behov for bedret datafangst og analyse av data for å se sammenhenger er gjengangere i ulike
problemstillinger

Konkurransen i markedet styres av pris, kvalitet og innovasjon.
Teknologivalg og menneskene blir viktige utviklingsområder
•

Trenger å løfte blikket - passe høyt

•

Innser behovet for å lære av annen industri, men hvem er
gode på hva?

•

Behov for en sparringspartner ift. videreutvikling av fabrikken

•

Industri 4.0 er omtalt som neste teknologiske steg,
– Hvor er vi egentlig ift. de ulike stegene?
– Hva skal til for å flytte oss nærmere 4.0, og er det riktig for oss?

•

Gjennom en første prat og gjennomgang av anlegget legger
vi løpet for et samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing
(SRM)
– Foranalyse – hvor står fabrikken ift. Industri 4.0?
– Hovedtiltak for fabrikken for videre utvikling mot Industri 4.0

Hva er egentlig Industri 4.0 for Nortura Hærland?

- Høy forbedringstakt

- Automatisering
- Digitalisering/visualisering
- Kompetanse

Theodor Kittelsen. Soria Moria slott, 1900.
«Langt, langt borte saa han noget lyse og glitre.»

Organisasjonen er vant til å endre seg, likevel er dette en litt ny
type endring – vi skal tenke neste steg industrielt!
• Behov for involvering og modning
– Startpunktet er kjent - vi har behov for å styrke
konkurransekraften
– Sluttmålet er ikke konkret og tydelig
– Trenger tid til å ta inn over seg å forstå muligheter med ny
teknologi
– Bli oppmerksom på hva som skjer i annen industri og
trekke paralleller

• Utfordre på det vi kan og veit så langt
– Workshop – automatisering og digitalisering
– Eksempler på visualisering til diskusjon
– Aktivt se muligheter i økt bruk av sanntidsdata og analyse
av data ift forbedringsarbeidet

Veien videre for Nortura Hærland
– Forretningssystem

•

•

Hærland er utpekt som pilot for Nortura SA
ift. å sette kursen mot Industri 4.0

•

Restart på det systematiske forbedringsarbeidet –
LEAN/Kontinuerlig Forbedring
Produksjons- og prosessutvikling

– Automatisering
•

•

Motivere organisasjonen for videre utvikling

•

– Modne på Industri 4.0
– Kompetansebehov og kompetansevridning

•
•

Hvilke teknologivalg er smarte sett opp mot liknende
problemstillinger – noen å snakke med?
Hvor moden er teknologien ift. de ulike oppgaver vi
skal løse?
Hvilke miljøer er sterkest på de ulike utfordringene?
Er prioriteringen rett ift. å øke konkurransekraften?

– Digitalisering

•

Starter et toårig prosjekt i samarbeid med
SRM med støtte på temaene:

•
•

Håndtere prosessdata for videre anvendelse – Big
Data
Visualisering – i større grad bruke datafangst for å
styre prosessene

– Kompetanse
•
•

Bygge opp rett kompetanseprofil for fabrikken
SRM blir diskusjonspartner ift. retning og plan på
kompetanseutvikling

Oppsummering
• Vi har et behov for videreutvikling
• Steget til Industri 4.0 er til dels langt, og målet er kanskje ikke helt klart
• Kalendertid er viktig ift. modning i organisasjonen – og vi modnes ikke likt!

• Vi starter med noen korte skritt, så blir veien til undervegs

Takk for oppmerksomheten!
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