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Aanderaa Data Instruments (AADI)

• The worldwide export is larger than 80% of the total production.

• AADI develops sensors, instruments and systems for measurements and 
monitoring in very demanding environments. 

• World leader in several of our product areas. 

• Operates in the following market segments:

– Aquaculture
– Construction
– Environmental research 
– Marine transportation
– Oil and Gas
– Road and Traffic
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Crane safety and monitoring - on oil platforms and ships.

AADI Products – Oil and Gas
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Seaguard®

Smart Sensors for 
oceanographic monitoring 
and scientific research

Automatic Weather Station for 
measuring and transmitting of 
meteorological parameters

AADI Products – Environmental research in ocean and air (Met/Hyd)



Reliable Solutions4

Aquaculture:
Smart Sensors give 
important information for 
minimizing feeding costs 
and to increase fish health 
and welfare

Environmental:
Products that covers the entire 
environmental field: in air, sea, land

Maritime traffic:
Current meters, sensors and an Automatic 
Weather Station for monitoring and transmitting 
of sea and air conditions to the maritime traffic.  

AADI Products – Coast, Harbor and Aquaculture
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Speed Signs

Dataloggers and 
traffic counters

AADI Products – Road and traffic

ATK



Reliable Solutions6

LOADTRONIC 3 -

“The only truly dynamic weighing system”

AADI Products – Construction
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Automatic Weather Station, Svalbard, Arktis

Multiparameter Profiler

Extreme Challenges – our solutions

• AADI uses Microsoft 
Windows software at 
depths up to 6000 meters

• Deliveres equipment 
to Antarctica 
region…

• Installations from the South 
Pole to Ny Ålesund in the north

• Installation of equipment at 
heights over 5000 meters

• Instruments are 
installed in subtropical 
and tropical waters

• …and to the Arctic region

• Delivers instruments to oil 
platforms in the North Sea
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Facts about AADI
• The start of AADI was in 1966

• Aanderaa Instruments AS og Datainstrument AS merged in 2005

• Main office in Bergen, Norway. Subsidiaries in Spain and USA, and represented by 
distributors in over 40 countries

• Sales in 2008 of MNOK 150/ MEUR 19

• Exports about 87% of the production, for some product segments the export is about 95%

• Half of the export is to Europe, the rest to America and Asia 

• World leader in several of our product areas

• 100 employees

• ISO 9001: 2008 certified
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TPM – tro på mennesker 

Daglig målstyring og forbedringsarbeid

Oppstart 21.02.2008!
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AADI:   Bakgrunnen for TPM
Før fusjonen av Aanderaa Instruments AS og Datainstrument hadde
selskapene forskjellige forbedringsverktøy :

2005: Fusjon og ”Prosjekt Gripetak”
– opprettet et prosjekt for å skape et felles og nytt instrumenteringsmiljø.
– ansatte på ulike nivå i begge organisasjoner ble involvert aktivt
– arbeidsgrupper for å identifisere, vurdere og ta ansvaret for gjennomføring av tiltak 

innen:
• Vellykket integrering
• Økt effektivisering
• Økt profesjonalisering
• Legge grunnlaget for vekst
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Bakgrunnen for TPM forts…
2006: Profesjonalisering og ny strategi
• Profesjonalisering av svake områder

– Mål: Styrking av kompetanse og systemer innen nøkkelområder.
• Ny strategi – mål som skulle oppnås:

– Fortjeneste – beste mål på AADI’s styrke
– Kunder – kontinuerlig forbedring
– Interessefelt – det som vi brenner for og der hvor vi kan bli blant de beste
– Vekst – Nødvendig for overlevelse
– Medarbeidere – Ansvarlighet gjennom felles ambisiøse mål
– Organisasjon – Læring gjennom frihet, teamarbeid og initiativ basert på fakta

2007: Effektivisering
• Effektivisering ved synergi, konsentrasjon og kostnadsbesparing

– Mål: God lønnsomhet og finansiell frihet

2008: Omsetningsvekst
• Omsetningsvekst av ”høy” margin produkter og start TPM

– Mål: Strategisk styrke og lønnsomhet
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Hvorfor falt valget på TPM?

• Benchmarking med de beste i verden

• Et felles verktøy – et felles språk i bedriften

• Videreutvikle en bedriftskultur som skulle sikre jevn og høy produkt- og 
tjenestekvalitet

• Forenkle og forbedre alle AADI’s forretningsprosesser

• Øke forbedringstakten for å kunne nå våre strategiske mål

• Involvere og engasjere alle ansatte i kontinuerlig forbedringsarbeid

• Øke bedriftens kreativitet og produktivitet

• Redusere gjennomløpstiden i produksjonen



Reliable Solutions13

• Reduser tiden fra ordre til levering med mer enn 50%

• 95% leveringspresisjon 

• Produktiviet: Oppnå strategisk mål på 12% av årlig vekst uten å øke bemanningen 

• Gjennomføre flere forbedringer for å oppnå våre strategiske mål. 

• Hver avdeling skal sertifiseres i bruken av TPM-metoder og verktøy for å sikre en 
enhetlig arbeidsmetodikk av høyt nivå

• Intern benchmarking mot vårt beste produkt med den beste kvaliteten

Målsettinger
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Avdelings-
nivå

Organisa-
sjonsnivå

Daglig Ukentlig

24 timers møte
10 minutter

Koordineringsmøte
i Lysgangen
10 minutter

Forbedringsmøte
Koordineringsteamet

60 minutter

Forbedringsmøte
30 minutter

14. dag

Forbedringsmøte
Ledergruppen
60 minutter

Utenlands-
kontoreneInternasjonalt

RH 

24T møter og Forbedringsmøter
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Styringsverktøy – KPIér

Trendutvikling over tidTrendutvikling over tid
Definisjon av KPIenDefinisjon av KPIen

KPI-oversikt på IntranettKPI-oversikt på Intranett
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Leveranseoppfølgingsplan
Ukentlig overvåking av våre ordrer
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1-punkts leksjon på oppfølging av order
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Leveringspresisjon
Ukentlig måling av leveringspresisjonen 
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Kategorisering av ”stoppere”
Totalt 59 saker er registrert 2.ndre kvartal
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Kontinuerlige forbedringer
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Kontinuerlige forbedringer
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Forbedringstakt

Månedlig måling av gjennomførte forbedringer
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Forbedringsarbeid – 5S

Produksjonslokale før Produksjonslokale etter 

8 team er sertifisert i 5S (produksjonsavdelinger)
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1-punkts leksjoner
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Erfaringer
• Alle er blitt mer synlige og hørt og flere tar ansvar fordi de er synlige
• Alle har fått bedre forståelse for hverandres hverdag siden de arbeider med et felles verktøy
• Viser at det er mulig å nå de målene man setter seg selv om de virker uoppnåelige 

• Merkbare resultater av måten å organisere arbeidet på: 
- Arbeidsmetodikken har bedret seg og vi jobber mer strukturert 
- Mindre stress i hverdagen, mer kontroll uten bruk av overtid  
- Det er blitt etablert et godt system for forbedringssaker hvor hele organisasjonen bidrar
- Synlige 5S-resultater som har forbedret arbeidsmetoder- og miljøet 

• Det er har vært positivt å organisere innføringen av TPM som en kaskademodell 

• Fare for at man kan ”blåse opp” saker som kunne vært løst på et lavere nivå

• Medfører store endringer i organisasjonen og det er derfor viktig at alle ledere går foran og motiverer 
• Vi opplevde litt motvilje hos enkelte i begynnelsen til systemet - tungt å nå frem
• All teorien kom på en gang – vanskelig å få oversikt over begrepene 
• Svært mye skulle etableres på kort tid – litt hastverksarbeid og stressfølelse
• Det er viktig å holde seg til oppsatt plan og kostnadsrammer og ikke la seg friste av nye ”verktøy”

som blir presentert underveis 
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