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Framtiden innebærer store endringer og transfor-
masjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. 
Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, 
koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det 
regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn. 
Med støtte fra Kompetanseforum Østfold har LØRN laget 
35 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer 
rundt om i Østfold, for å opplyse om flere av Østfold 
sine beste teknologi-satsninger

Kompetanseforum 
Østfold
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Tema Perspektiv

Tillit i digitaliseringen
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Principal i 
Capgemini, Morten Granlund, om tillit, datadeling, teknologi 
og livssyklus. Capgemini Norge AS arbeider innen teknologi, 
rådgivning og outsourcing, og i podcasten diskuterer Silvija og 
Morten hvordan vi kan optimalisere behandling av pasienter ved 
hjelp av kunstig intelligens, og gjøre analyse av et stort antall 
pasientjournaler. Morten gir oss også sine synspunkter på hvorfor 
digitalisering og modernisering av en fremtidsrettet helsesektor vil 
komme til å være helt avhengig av å forankres i tillit.

Om bedriften
Capgemini S.A. er et fransk IT-konsulentselskap grunnlagt i 1967 
av Serge Kampf. Selskapet har over 250 000 ansatte i 40 land og 
hovedkontor i Paris, der selskapet er børsnotert. Capgemini hadde 
en samlet omsetning på 11,9 milliarder euro i 2015. Capgemini 
Norge AS driver sin virksomhet innen teknologi, rådgivning og 
outsourcing. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo. Capgemini 
har også kontorer i Bergen, Fredrikstad, Stavanger, Lillehammer, 
Trondheim. Capgemini er blant Norges 500 største selskaper.

Refleksjon
Ønsket er et felles pasientsystem. Det er utrolig mange 
datapunkter og ledd som skal bli enige. I henhold til visjonen til 
Capgemini om at ingenting skal dø, men videreutvikles, kan det 
stilles spørsmål om vi egentlig har dårlig tid for å sammenkoble 
kommunikasjon mellom så store systemer. Hvor finner så 
konsekvensene sted om en slik sammensmeltning ikke finner 
sted? Og det akkurat nå?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Morten Granlund 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: FREDRIKSTAD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Teknologi og livssyklus
• Datastandardisering 
• Helsesektor

Anbefalt lesing: 

• Bygg din kunnskap innen AI og Bigdata 
spesielt, har ingen spesielle bøker videre 
innen dette jeg vil anbefale

 

HEALTHTECH med Morten Granlund, Capgemini 

HEALTHTECH
MORTEN GRANLUND
PRINCIPAL
CAPGEMINI

PODKAST #282 TILLIT I DIGITALISERINGEN. MORTEN GRANLUND, CAPGEMINI

Podkast  #0282
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Podkast  #0282

HEALTHTECH med Morten Granlund, Capgemini

 Hastverk og 
snarveier straffer seg alltid 
på lang sikt, og fører til at 
tilliten brytes. Det har vi 

ikke råd til når det gjelder 
så sensitive data som 

helsedata. Digitalisering 
og modernisering av en 

fremtidsrettet helsesektor 
er helt avhengig av tillit. 
Det tar lang tid å bygge 
den nødvendige tilliten, 

og veldig lite skal til for å 
bryte den ned igjen.
- Morten Granlund



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i  helsetech?  
Leder for Fredrikstadkontoret til 
Capgemini.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Bruk av innovasjon og teknologi for 
å få ut det fulle potensiale til våre 
kunder i en verden som stadig er i 
endring. I dag er fokuset på  cloud, 
digitalisering og plattformer – i 
morgen kanskje noe annet. Vi tror 
at mennesket alltid står i sentrum.

Hva fokuserer du på innen  
helsetech?  
Flere  tidshorisonter:  AI, Big Data, 
IOT,  NanoTech, AR m.m. kommer 
til å revolusjonere helsesektoren, 
men før det har vi en del ting 
som må på plass. Vi er opptatt av 
interoperabilitet og kanskje aller 
mest  tillit. Det er fortsatt en god 
vei igjen å gå før man kan utveksle 
data godt nok på kryss og tvers i 
Norge.

Hvorfor er det spennende?  
Vi står ovenfor store utfordringer 
når det gjelder å finansiere 
helsesektoren i årene som kommer. 
Usikre oljeinntekter i fremtiden 

sammenfaller dårlig med forventet 
eldrebølge og økte helseutgifter.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Teknologien kan ikke  erstatte  
mennesker; vi er sosiale vesener av 
natur og har et iboende behov for 
kontakt med andre mennesker. Vi 
er avhengig av teknologiske sprang 
i helsesektoren, men samtidig vil vi 
se en økende fremvekst av private 
tjenester der de som har råd til det 
kan kjøpe mer personlige tjenester 
hvis vi går for langt i å erstatte 
menneskene med teknologi.

Dine egne prosjekter siste året?  
Et prosjekt der vi gjør helsedata 
mer tilgjengelig for forskere. I 
tillegg har vi hjulpet Ahus med 
å optimalisere behandling av 
pasienter ved hjelp av kunstig 
intelligens og analyse av et stort 
antall pasientjournaler.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Ta seg tiden til å bygge inn kvalitet 
og robusthet i det som gjøres. 
Hastverk og snarveier straffer seg 
alltid på lang sikt, og fører til at 
tilliten brytes. Ellers blir det viktig 
med «mer av alt»;  AI og Bigdata 
kombinert med empati og fokus på 
pasientene.

Et  favoritt  fremtidssitat?  
“The challenge of the unknown 
future is so much more 
exciting than the stories of the 
accomplished past” - Simon Sinek.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Digitalisering og modernisering av 
en fremtidsrettet helsesektor er 
helt avhengig av tillit. Det tar lang 
tid å bygge den nødvendige tilliten, 
og veldig lite skal til for å bryte den 
ned igjen.

HEALTHTECH med Morten Granlund, Capgemini

Podkast #0282
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Hva er det konsultentselskapet 
Capgemini fokuserer på for å utvikle 
helsetjenesten?
a) Applikasjoner må fornyes – utviklingen
må videre
b) Ingen applikasjoner skal dø – de skal
videreutvikles
c) Kun videreutvikling – applikasjonene
er fornybare

Ingen applikasjoner skal dø – de skal 
videreutvikles

Lav terskel for testing av hypoteser Datadeling

I hvilken positiv retning har IT-bransjen 
utviklet seg som står i favør for den 
digitaliserende utviklingen gjennom 
innovasjon?
a) Flere folk innen IT
b) Større datasett
c) Lav terskel for testing av hypoteser

Hvilken stor delingsutfordring ses i 
helsesektoren?
a) Medisin utdeling
b) Datadeling
c) Ressursdeling

HEALTHTECH med Morten Granlund, Capgemini

Scann og besøk bedriften
https://www.capgemini.com/

HEALTHTECH
MORTEN GRANLUND
PRINCIPAL
CAPGEMINI

Podkast #0282
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Tema Perspektiv

Fred i sinnet for alle med 
diabetes
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Prediktor 
Medical, Espen Krogh, om en ny norsk sensor som måler 
blodverdier uten å stikke. Selskapet Prediktor utvikler glukose-
måleren BioMKR one, som et innovativ instrument for blodsukker 
og diabetikere. I podcasten forteller Espen om hvordan denne 
teknologien gjør det mulig å måle blodsukker ved å benytte lys, 
uten å penetrere huden, og om hvordan algoritmene i BioMKR 
one kan omgjøre lys-verdier til et estimat av nivåer i pasientens 
blodsukker. 

Om bedriften
Prediktor er et norsk med-tech selskap basert i Fredrikstad, 
som har utviklet avansert instrumentering og programvare for 
produksjonsindustri siden 1995. Nå utvikler Prediktor produktet 
BioMKR one, som er en innovativt måle-verktøy for blodsukker og 
diabetes-pasienter. BioMKR one er en ikke-invasiv CGM i sanntid, 
og viser dynamiske kurver for glukoseverdier. Mønstrene i disse 
kurvene kan gi innsikt i hva som forårsaker ulike typer svar, og 
med slik læring kan pasientene forstå hvordan de bedre kan styre 
sitt blodsukkernivå. Produktet har fysiske sensorer som måler 
glukosekonsentrasjoner i kroppen din uten å trenge inn i huden.

Refleksjon
Behov for helsehjelp låser deg gjerne til plikter og nødvendige 
rutiner. Monitorering av egen sykdom kan løsrive pasienter 
fra slike innramminger, men tilbud om medisinske verktøy er 
varierende, tilfeldig og forskjellig globalt. Hva skal til for at 
pasienter med sykdommer skal bli opplyst om eksiterende verktøy 
av medisinsk utstyr som kan gi dem mer autonomi?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Espen Krogh 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: FREDRIKSTAD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Blodsukker 
• Lys 
• Prediktor 
• Medical

Anbefalt lesing: 

• The Pursuit of Noninvasive Glucose: 
«Hunting the Deceitful Turkey» av John L. 
Smith

 

HEALTHTECH med Espen Krogh, Prediktor Medical 

HEALTHTECH
ESPEN KROGH
CEO
PREDIKTOR MEDICAL

PODKAST #287 FRED I SINNET FOR ALLE MED DIABETES. ESPEN KROGH, PREDIKTOR MEDICAL

Podkast  #0287
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Podkast  #0287

HEALTHTECH med Espen Krogh, Prediktor Medical

 Sensoren minner 
litt om den vi finner i 

pulsmålere i smartklokker 
og fitnesarmbånd, men er 

langt mer avansert.
- Espen Krogh
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
CEO i  Prediktor  Medical. Vi 
gjør en teknologioverføring fra 
et industrielt målekonsept til et 
produkt for å måle blodsukker i 
mennesker uten å stikke hull på 
huden. Jeg ble for alvor interessert 
i dette da min eldste sønn utviklet 
diabetes for 7 år siden. Senere 
har også mine to andre barn fått 
sykdommen.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Måle blodsukker ved å sende lys inn 
i huden, og så måle lysintensitet 
på forskjellige bølgelengder av det 
som reflekteres tilbake. Algoritmer 
forvandler disse lys-verdiene til 
estimat av blodsukker/glukose.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? Min rolle er å besørge 
for finansiering og etablere 
partnerskap med de som kan hjelpe 
oss i denne vanskelige utfordringen.

Hvorfor er det spennende? 
For å skaffe samarbeidsrelasjoner 
og investeringsvilje må vi klare å 
formidle vårt prosjekt på en god 
måte.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Av de mere interessante 
spørsmålene jeg får er: Hvorfor i all 
verden gjør dere dette? Apple har jo 
sagt at de skal gjøre det, og ingen 
kan slå Apple.

Relevante prosjekter siste året? 
Det siste året har vi 
avsluttet utviklingen av vårt 
førstegenerasjons-produkt med 
en innsendelse for regulatorisk 
godkjenning. Vi har også startet opp 
utviklingen av andregenerasjon-
steknologien.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?  
Ultralydteknologien til 
GE  VingMed  UltraSound.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Relevant kunnskap rundt vårt felt 
i fremtiden er mere spesifikk og 
dypere forståelse av kroppen som 
en meget kompleks bio-kjemisk 
prosess.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
I Norge har vi veldig gode 
miljøer innenfor kybernetikk 
og  kjemometri. Dette er gamle 
navn på det vi i dag kaller 
digitalisering og stordata-
analyser. Ved å kombinere 
disse feltene med nye nevrale 
nettverksmetoder, og høste av 
kommersialiseringserfaringen som 
finnes i hele leverandørkjeden 
til O&G, kan vi utvikle fantastisk 
teknologi innenfor Health-Tech og 
Med-Tech.

Et favoritt fremtidssitat? 
“If you are looking for an expert, 
look in the mirror” - Jack Ma.

Viktigste poenget fra vår samtale?  
Norske teknologimiljøer har 
tidligere vist at de kan ta 
frem banebrytende løsninger 
innenfor health-tech/med-
tech. Vekstkapitalbehovet er 
derimot stort, bl.a. på grunn 
av  regulatoriske  barrierer, og dette 
gjør at mange initiativer går til 
utlandet før det er ferdig utviklet.

HEALTHTECH med Espen Krogh, Prediktor Medical

Podkast #0287
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Hvordan kan Prediktor Medical med 
hjelp av teknologi bistå dem som er 
rammet av diabetes?
a) Gjennom sensoralgoritmer og
programvare kan man slippe å penetrere
huden for å regulerer sykdommen
b) Via biosensoriske nåler
c) Forskningsprosjekter på insulin

Gjennom sensoralgoritmer og 
programvare kan man slippe å penetrere 
huden for å regulerer sykdommen

Med elektrisitet og lys som gir 
en kontinuerlig overvåkning av 
sukkermolekylene

De som eksisterer penetrere huden 
med en nål som blir liggende, mens de 
kommende er sensorbasert fra utsiden 
av huden

Hva gjør det mulig å ikke trenge å 
penetrere huden for å analysere 
blodsukkernivået?
a) Vibrerende effekt med microlydbølger
som konstant måler mangelrommet av
sukkermolekyler i årene
b) Med lys reflekteres diameteren av
åregangene. Dermed måles tettheten av
sukkermolekyler
c) Med elektrisitet og lys som gir
en kontinuerlig overvåkning av
sukkermolekylene

Det finnes allerede apparater som 
hover en kontinuerlig oversikt over 
blodsukkeret. Hva er så forskjellen?
a) De som allerede eksisterer er nåler i
overhuden, mens kommende er sensorer
med nåler som ligger under huden
b) Dagens er sensorbasert i overhuden,
mens de eksisterende er nåler som
penetrerer huden og blir liggende
c) De som eksisterer penetrere huden
med en nål som blir liggende, mens de
kommende er sensorbasert fra utsiden
av huden

HEALTHTECH med Espen Krogh, Prediktor Medical

Scann og besøk bedriften
https://www.prediktormedical.com/

HEALTHTECH
ESPEN KROGH
CEO
PREDIKTOR MEDICAL

Podkast #0287
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Tema Perspektiv

Digitale byggeplasser
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med faglærer i BIM, 
Kristoffer Moe, om bygningsinformasjonsmodellering og hvordan 
dette kan være kostnadsbesparende i byggeprosjekter ved å 
effektivt hindre uenigheter og opplagte feil. Kristoffer forteller 
om BIM, en teknologi som utgjør en ny kommunikasjonsplattform 
i?byggebransjen. Silvija og Kristoffer diskuterer også teknologien 
"digitale tvillinger" og hvordan slike modeller kan være 
behjelpelige i å redusere antall feil eller avvik gjennom en prosess.

Om bedriften
Fagskolen i Østfold tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som ligger 
på nivå over videregående opplæring. Fagskolens utdanninger er 
korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon 
eller minst fem års relevant praksis. I dag tilbyr skolen utdanning 
innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i 
Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 
studenter.

Refleksjon
Feil kommer som overraskelser nettopp fordi det ikke var 
forutseende ønskelig. BIM kan redusere feil, men bruk 
av BIM krever også en økonomisk investering hos den enkelte 
bedrift. Hvordan skal man stimulere til felles bruk av BIM?

Tema:  BUILDTECH 

Gjest:    Kristoffer Moe 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: FREDRIKSTAD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Digitale tvillinger
• Bygningsinformasjonsmodellering 

(BIM) 
• Digitale byggeplasser

Anbefalt lesing: 

• BuildingSmart sine sider:                
https://buildingsmart.no/  

• Spesielt under /utdanning/
Studentoppgaver 

 

BUILDTECH med Kristoffer Moe, Fagskole i Østfold 

BUILDTECH
KRISTOFFER MOE
FAGLÆRER
FAGSKOLE I ØSTFOLD

PODKAST #289 DIGITALE BYGGEPLASSER. KRISTOFFER MOE, FAGSKOLE I ØSTFOLD

Podkast  #0289



13

Podkast  #0289

BUILDTECH med Kristoffer Moe, Fagskole i Østfold

 BIM gir mulighet 
for også de uten 

fagbakgrunn til å se 
helheten, samtidig som 
de som har den faglig 

bakgrunn kan hente ut 
informasjon og kjøre 
forskjellige analyser.

- Kristoffer Moe



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i BUILD-tech?  
Jeg begynte med BIM fordi jeg 
valgte å utdanne meg til tømrer 
, men hadde lyst til å endre karriere 
veien min til noe innen data. Det er 
bare flaks og tilfeldigheter at jeg 
fant ut «hemmeligheten» BIM. BIM 
er digital tvilling av bygg som gjør 
at jeg kan bruke bakgrunnen min 
sammen med data.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Det å skape motivasjon for faget 
gjør både faget mere artig for 
studentene og jobben som lærer 
blir lettere. Viktigste for å skape 
motivasjon er å få studentene til 
å se nytteverdien og dette gjøres 
gjennom praktisk læring av BIM.

Hva fokuserer du på innen BUILD-
tech?  
BIM software er i en ekstrem 
utvikling, det å utforske og være 
frempå med ny teknologi og 
programvare er veldig viktig.

Hvorfor er det spennende?  
BIM er en ny kommunikasjons-
plattform i  byggebransjen. BIM 
gir mulighet for også de uten 

fagbakgrunn til å se helheten, 
samtidig som de som har den faglig 
bakgrunn kan hente ut informasjon 
ta ut mengder og kjøre forskjellige 
analyser. BIM hjelper til å redusere 
misforståelser både tverrfaglig og 
innenfor samme fagfelt.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?   
Mange sliter med å se økonomisk 
gevinst ved å bruke ekstra tid på å 
bygge en digital tvilling eller BIM. 
Det interessante med hele dette er 
jo at det er enormt med byggefeil 
og ingen priser inn dette.

Dine egne prosjekter siste året?  
Vi jobber med bedre studieopplegg. 
I 2017-2018 fikk vi drone/punktsky 
inn på planen. 2019-2020 skal 
vi ha inn parametrisk design og 
visuell programmering. Nettopp 
startet prosessen med et nytt  
studietilbud  «BIM for anlegg.

Dine andre favoritteksempler 
på Build-tech internasjonalt og 
nasjonalt?  
Litt gammelt prosjekt og ikke det 
beste BIM prosjektet, men Sykehus  
Kalnes.  BIMen  ble tatt videre og 
brukt til visuell opplæring før de 
ansatte faktisk begynte å jobbe der.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Kunnskapsgapet  vil bli større og 
større. AI vil komme i mye større 
grad til byggebransjen. Det er bare 
å begynne å tilpasse seg, verden 
går sjelden bakover.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Offentlige  byggherrer  har  blitt 
flinke/flinkere til å sette krav, det 
gjør at vi har kommet relativt langt 
i Norge. I Norge er det mulig  og  ta 
et BIM-studie, hvor du lærer 
praktisk bruk av BIM. Det er det 
ikke mange land som har.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
BIM fungerer ikke alene, alle må 
være med i mer eller mindre grad.

BUILDTECH med Kristoffer Moe, Fagskole i Østfold

Podkast #0289
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Hvordan kan gamifisering bidra i 
effektivisering av byggeprosjekter?
a) Det engasjerer de ansatte med å
konkurrere i de ulike arbeidsoppgavene
b) Gamifisering av byggeprosjekter betyr
generelt at man jobber aktivt med å
digitalisere så mange ledd i prosessen
som mulig
c) Det gir realistisk modellering av hva en
kan forvente ved ferdigstilt produksjon.
Dermed kan kommentarer, opplevelser
og eventuelle endringer effektivisere
innkjøringsprosessen for de som skal
arbeide ved større arbeidsinstitusjoner

Det gir realistisk modellering av hva en 
kan forvente ved ferdigstilt produksjon. 
Dermed kan kommentarer, opplevelser 
og eventuelle endringer effektivisere 
innkjøringsprosessen for de som skal 
arbeide ved større arbeidsinstitusjoner

Brukes under prosjektering til å 
3D-simulere et bygg og hvordan det vil 
fungere

Modellering av bygningsinformasjon 
er grunnlaget for digitale tvillinger av 
hvordan resultatet skal forekomme. 
Derfor kan man proaktivt rette feil før 
man bygger isteden for å bli overrasket i 
etterkant

Hvordan utspiller BIM 
(Bygningsmodellering) prosessen seg?
a) Live streaming av bygningsprosesser
slik at kontroller kan forekomme oftere,
fremfor at fysisk tilstedeværelse må
være et kriteriet
b) Brukes under prosjektering til å
3D-simulere et bygg og hvordan det vil
fungere
c) 3D-printing av anleggsverktøy som er
nødvendig for unik tilpasning av ønskelig
bygningsmodellering

Hvorfor er et verktøy som BIM en 
proaktiv utvikling for mindre feil i 
byggeprosjekter?
a) Modellering av bygningsinformasjon
er grunnlaget for digitale tvillinger av
hvordan resultatet skal forekomme.
Derfor kan man proaktivt rette feil før
man bygger isteden for å bli overrasket i
etterkant
b) Detaljert informasjon om
materialene som brukes i denne
bygningsinformasjonsmodellen er med
på å forhindre overraskende effekter av
ustabilt materiell
c) Bygningsinformasjon gjennom en
digital modell som BIM er nettopp 
konstruert for å alarmere eventuelle feil 
i rørsystemer. Derfor bygger man seg 
vekk fra disse alarmsignalene først i 
modellen før man bygger i virkeligheten. 
Ofte er det vannlekkasjer som setter 
byggprosjekter på vent

BUILDTECH med Kristoffer Moe, Fagskole i Østfold

Scann og besøk bedriften
https://fagskolen-ostfold.no/

BUILDTECH
KRISTOFFER MOE
FAGLÆRER
FAGSKOLE I ØSTFOLD
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Tema Perspektiv

«Tinder» for fornybar 
energi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO av i Becour 
AS, Hans Petter Kildal. I Becour jobber Hans med å hjelpe kunder 
å velge grønn strøm og fornybar energi. Gjennom deres teknologi 
er målet å lage et system for digital sporing av fornybar energi. 
I episoden forteller Hans mer om hvordan de utvikler denne 
plattformen. Han forteller også om konseptet "conspicuous 
production", samt om hans tanker rundt hvordan markedet 
påvirkes av at vi nå kan ha systemer som gjør at kraftprisen ikke 
bare reduseres, men noen ganger går i minus, gjennom bruk av 
fornybar energi. 

Om bedriften
Becour hjelper selskaper å skaffe fornybar energi og bekjempe 
energifattigdom. Becour er en forkortelse for "be courageous" 
og selskapet sitt mål er å realisere de grønne verdiene for 
produsenter av fornybar energi. Becour har introdusert verdens 
første nettbutikk for fornybar energi som forbinder selskaper og 
produsenter av fornybar energi.

Refleksjon
I det nye energimarkedet sørger Becour AS for fullt innsyn om 
fornybar strømproduksjon til forbrukerene av den. Som forbruker 
stiller man med mandat i valget mellom å forsyne seg med 
grønnere strøm, samt et voksende bevissthet om området. 
Kraftproduksjon er tradisjonelt en viktig inntektskilde for lokale 
samfunn, og Norge som nasjon deretter. Hvordan skal vi sammen 
gå inn i en grønnere fremtid med grønnere kraftproduksjon uten 
at kraftmarkedet svekkes? Hvordan skal fossile næringer overleve 
og fortsatt være en ressurs for samfunnet? For hva er enden på 
visa dersom alle kraftselskaper ble informasjonspliktige om sin 
kraftkilde?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Hans Petter Kildal 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: FREDRIKSTAD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Bærekraft 
• Digital peer-to-peer plattform 
• Fornybar energi 
• “Grønne sertifikater” 
• Blockchain

Anbefalt lesing: 

•  EUs fornybardirektiv
• «Let my people go surfing» av Yvon 

Chouinard  
• «Tipping point» av Malcom Gladwell  
• «Steve Jobs» av Walter Isaacson 
• «The zero marginal cost society” av 

Jeremy Rifkin
 ENERGYTECH med Hans Petter Kildal, Becour AS 

ENERGYTECH
HANS PETTER KILDAL
CEO
BECOUR AS

PODKAST #460 «TINDER» FOR FORNYBAR ENERGI. HANS PETTER KILDAL, BECOUR AS

Podkast  #0460
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ENERGYTECH med Hans Petter Kildal, Becour AS

 Fornybar 
energi er den viktigste 

innsatsfaktoren i å løse 
de menneskeskapte 

klimaproblemene. Strøm 
er en kjedelig råvare. 
Fornybar energi er en 
interessant merkevare. 
Med hjelp av digitale 
verktøy kan fornybar 

energi gå fra å være et 
rasjonelt produkt til et 

emosjonelt produkt.
- Hans Petter Kildal
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jobber med å finne frem til digital 
teknologi som løser kundebehov  
-Det grønne skiftet, og jakten på 
løsninger .

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Jeg er ikke selv teknolog, men 
er opptatt av hvordan digital 
teknologi kan løse konkrete behov 
og utfordringer i det grønne skiftet. 
Det er teknologer med blant 
initiativtakerne til og ansatte i 
Becour.

Hvorfor er det spennende? 
Fordi fremtiden er elektrisk, 
fornybar og digital.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Sporing av ikke-fysiske 
attributter Verdien av 
«immaterialpropertyrights» 
og «claims» «Frankensteins 
dilemma» Hvordan verden er i ferd 
med å bli immateriell Blockchain og 
jakten på anvendelse

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?  
En digital peer-to-peer plattform 
for fornybar energi med garantert 
opprinnelse.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?  
MystoryogInstatrust by DNV GL

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kunnskap og data er det som er 
«gull» i fremtiden.  Kunnskap om 
bærekraft. Vite hvordan ting henger 
sammen, skjønne hva mennesker 
behøver for å kunne leve videre 
på jorden. Tillit og transparens er 
nøkkelord i den kompleksiteten 
vi har i verden i dag og vil ha i 
fremtiden

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Tillitsbasert arbeidsliv, flat struktur, 
egalitært, høy grad av utdanning i 
befolkningen, tidlig ut med å ta i 
bruk nye teknologiske løsninger.

Et favoritt fremtidssitat? 
Vårt eget: “The future is 
electric, renewable and 
digitalized”. Margaret Mead: 
“Never doubt that a small group of 
thoughtful, committed citizens can 
change the world; indeed, it's the 
only thing that ever has.”.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Fornybar energi er en viktig den 
viktigste innsatsfaktoren i å løse de 
menneskeskapte klimaproblemene. 
Strøm er en kjedelig råvare. 
Fornybar energi er en interessant 
merkevare. Med hjelp fra digitale 
verktøy, kan fornybar energi gå fra 
å være et rasjonelt til et emosjonelt 
produkt.  

ENERGYTECH med Hans Petter Kildal, Becour AS

Podkast #0460
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Hva betyr conspicuous production?
a) Økende oppmerksomhet om hvordan
ting produseres gjennom synlig
produksjon
b) Det er navnet på en gruppe anarkister
som er motstandere av dagens moderne
matproduksjon
c) Et begrep på engelsk som på
norsk betyr en generell skepsis til
produksjonsmarkedet

Økende oppmerksomhet om hvordan 
ting produseres gjennom synlig 
produksjon

Det er flere som påstår grønn drift kun 
for å appellere forbrukermarkedet, men 
som egentlig ikke utfører grønn drift fullt 
ut. Informasjonskjeden er avkuttet og 
tilpasset for å høre grønn ut

Markedet fragmenteres som åpner for 
microproduksjon av kraft

Hva mener Becour med doing green by 
black numbers?
a) Flere produsenter misbruker
gjenkjennbare stemplinger som relater til
samfunns – og miljøvennlige forhold
b) Det er flere som påstår grønn drift
kun for å appellere forbrukermarkedet,
men som egentlig ikke utfører grønn drift
fullt ut. Informasjonskjeden er avkuttet
og tilpasset for å høre grønn ut
c) Det er flere som påstår grønn drift kun
for å appellere forbrukermarkedet, men
som egentlig ikke utfører grønn drift fullt
ut. Informasjonskjeden er avkuttet og
tilpasset for å høre grønn ut

Hvordan har energiproduksjonsmarkedet 
endret seg fra det ene store kraftverket 
til dagens drift?
a) Idag har leveranse av strøm blit
automatisert med digitale løsninger
b) Markedet fragmenteres som åpner for
microproduksjon av kraft
c) Tidligere var det manuelt arbeid
for å åpne og lukke slusjene ved
vannkraft produksjon. Idag er slusjene
automatisert etter sensorisk overvåkning
av vannmengden I vannmagasinene

ENERGYTECH med Hans Petter Kildal, Becour AS

Scann og besøk bedriften
https://becour.com/

ENERGYTECH
HANS PETTER KILDAL
CEO
BECOUR AS
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Tema Perspektiv

Solceller på alle tak
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Grunnlegger og 
Teknisk Direktør i Solcellespesialisten, Carl Christian Strømberg. 
Solcellespesialisten har levert solcelleanlegg til næringsbygg 
i over 5 år og regnes i dag som Norges største leverandør. I 
episoden forteller Carl Christian om kompleksiteten som er i 
deres bransje og hvordan de blir tvunget av et marked preget 
av rammebetingelser med høye kostnader og lønning til å jobbe 
effektivt og smartere enn resten. Han reflekterer også over om 
dagens solcelleteknologi er moden nok til å taes i bruk i stor skala 
i Norge akkurat nå. 

Om bedriften
Solcellespesialisten er Norges største solcelleinstallatør. De har 
over 55 ansatte, og har installert over 1000 solcelleanlegg i Norge 
siden 2005. Selskapet har spesialisert seg på nøkkelferdige anlegg 
for bolig- og næring og leverer og monterer solcellepaneler, 
invertere og solcelleutstyr.

Refleksjon
NVE, Norges vassdrag –og energidirektorat, 
har som mål innen 2030 at 1,9terrawatt 
timer i året skal produseres av solenergi. Det er 
1-2% av totalt strømforbruk i Norge, Tilsvarende er 
det 0,5million kvadrat med solceller. 
Oppmerksomheten rundt solcelleenrgi vokser, og Christian 
Strømberg tror vi vil nå det dobbelte. Hva må til for at 
vi kan triple målet?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Carl Christian Strømberg 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: FREDRIKSTAD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Bærekraft 
• Programmering  
• Solcelleteknolog 
• Regulering

Anbefalt lesing: 

• Netflix filmen: American Factory
 

ENERGYTECH med Carl Christian Strømberg, Solcellespesialisten 

ENERGYTECH
CARL CHRISTIAN 
STRØMBERG
GRUNNLEGGER OG 
TEKNISK DIREKTØR
SOLCELLESPESIALISTEN

PODKAST #461 SOLCELLER PÅ ALLE TAK. CARL CHRISTIAN STRØMBERG, SOLCELLESPESIALISTEN
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ENERGYTECH med Carl Christian Strømberg, Solcellespesialisten

 Selskaper må tenke 
bærekraft i dag, hvis ikke 
har de ikke noen kunder 

om 10 år.
- Carl Christian Strømberg
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
38 år gammel Teknologioptimist Jeg 
er født-sånn, har brukt PCer til 
å løse utfordringer siden 1986. 
Brukte internett alt på tidlig 90-tall.
Praktisk anlagt

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Ta ansvar for helheten og løse 
kundens behov

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Hvordan ulike teknologiske 
fagretninger kan fungere sammen. 
(Arkitekt/Byggteknikk/IT/Elkraft)

Hvorfor er det spennende? 
Vi har hele tiden prosjekter der vi 
er først i verden som jobber med de 
aktuelle problemstillingene.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Hele samspillet vi har med 
arkitekter og byggherrer for å få 
realisert solceller på nye eller 
eksisterende bygg.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
- Arbeidet i NK64 komiteen for nytt 
regelverk for solceller i Norge.   
- Være mentor for Helene 
Tømmerbakke på Powerhouse 
Trondheim Arbeidet med å få 
Fjordkraft til å selge solceller.   
- Utvikling av APIer på Solkart.
no til bruk hos Fjordkraft, Eidsiva, 
Haugaland Kraft mfl.   
- Bidrar til profesjonalisering av 
bransjen

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?  
Vårt eget Powerhouse Brattørkaia-
prosjekt i Trondheim

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Programmering og 
algoritmer  Hvordan bruke og skape 
energi smartere

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?  
Vanskelige rammebetingelser som 
høye kostnader og høye lønninger 
gjør at vi må gjøre alt bedre og 
smartere. Vi monterer Solceller 
på tak i Norge til samme pris som 
Solceller i store parker i Afrika.

Et favoritt fremtidssitat?  
NVE som spør at  i 2030 vil 1,9TWh 
bli produsert med solceller i Norge. 
Dette er både veldig mye og veldig 
lite avhengig av kontekst.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Samspillet mellom teknologier 
er viktig Man må tørre å ta 
ansvar Selskaper må tenke 
bærekraft i dag, hvis ikke har de 
ikke noen kunder om 10 år.  

ENERGYTECH med Carl Christian Strømberg, Solcellespesialisten
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Hvor blir solceller produsert?
a) Norge
b) Finland
c) Kina

Kina Innsparingene er basert på mer 
fornuftige og smarte ingeniørtriks i selve 
monteringen av solcelleanleggene

Som et nytt marked er det viktig 
med rammebetingelser for alle om 
hvordan det skal håndteres på grunn av 
sikkerhetsmessige årsaker

Hvordan klarer Solcellespesialisten å 
montere solceller billigere i Norge enn i 
andre land?
a) Innsparingene er basert på mer
fornuftige og smarte ingeniørtriks i selve
monteringen av solcelleanleggene
b) Fordi Solcellespesialisten satser på å
være den billigste leverandøren
c) Det er ikke så mye sol i Norge, så det
må være billig å montere anleggene for
at salg av solceller skal appellere hos
forbruker

Hvorfor er det viktig med regelverk for 
solceller?
a) Det er tunge elemter som krever HMS
reguleringer under montering
b) Slik at sikkerhetsmessige
konsekvenser blir anerkjent for
brannvesenet
c) Som et nytt marked er det viktig
med rammebetingelser for alle om
hvordan det skal håndteres på grunn av
sikkerhetsmessige årsaker

ENERGYTECH med Carl Christian Strømberg, Solcellespesialisten

Scann og besøk bedriften
https://solcellespesialisten.no/
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Tema Perspektiv

Helsetjenester på en ny 
måte
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig Leder 
i Dignio, Lars Christian Dahle, om hvordan de jobber for å 
forbedrer hverdagen til pasienter med KOLS, Hjerteproblemer 
og Kreft - de mest alvorlig syke, som bor hjemme. Dignio er 
Norges ledende leverandør av digital hjemmeoppfølging og leverer 
velferdsteknologi for helsevesenet. I podcasten gir Lars Christian 
eksempler på hvordan teknologi kan hjelpe pasienter med å leve 
bedre liv, og på hvordan pasienten nå kan overta deler av den 
digitale helsetjenesten sin selv, som en måte å kunne oppleve økt 
mestring på og kontroll over egen helse. 

Om bedriften
Dignio er Norges ledende leverandør av digital hjemmeoppfølging 
og leverer velferdsteknologi for helsevesenet. Selskapet har 
kontorer i Fredrikstad og Oslo, samt i Shanghai og Birmingham. 
Kjernen i Dignio sin løsning består av tre likeverdige elementer: 
programvare spesielt utviklet for helsepersonell, en brukervennlig 
pasientapp og en metodikk for avstands-oppfølging – alt utviklet 
i tett samarbeid med pasienter og helsepersonell. Med Dignio sine 
løsninger kan helsepersonell følge opp pasienter på en trygg måte, 
samtidig som pasientene opplever økt mestring og kontroll over 
egen helse.

Refleksjon
Digitale helse-verktøy selvstendiggjør pasienter til å bli uavhengig 
av hjemmebesøk. Resultatet er autonomi hos de med kroniske 
sykdommer og mer tid for sykepleierne. Samtidig er det snakk om 
et økt hjelpebehov i fremtiden som behøver en kraftig rekruttering 
av sykepleiere. Vil digital selvstendiggjøring av pasienter bli en 
hvilepute for rekrutteringsbehovet? Hvordan sørge for et fokus på 
begge deler?

Tema:  HEALTHTECH 

Gjest:    Lars Christian Dahle 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: FREDRIKSTAD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Helseteknologi  
• Effektivisering i hjemmetjenesten 
• Velferd

Anbefalt lesing: 

• Eric Topol: "The patient will see you now" 
og "The creative destruction of medicine"

 

HEALTHTECH med Lars Christian Dahle, Dignio 
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HEALTHTECH med Lars Christian Dahle, Dignio

 Dagens 
helsetjeneste skalerer ikke 
- et nasjonalt krafttak må 
til for å fornye oss til mer 
bærekraftige måter å gi 
god helsetjenest på. Her 
er det plass til flere som 
ønsker å bidra med unik 

teknologi-innsikt!
- Lars Christian Dahle
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Ikke interessert i teknologi for sin 
egen del, bare når det kan bidra 
til å gjøre livene våre bedre. DET 
er jeg interessert i. F.eks. hvordan 
vi skal klare å gi god helsehjelp 
med en stadig voksende mangel 
på både sykepleiere og andre 
helsearbeidere?

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Forbedrer hverdagen til pasienter 
med KOLS, Hjerteproblemer og 
Kreft - de mest alvorlig syke som 
bor hjemme. Vi kaller det Medisinsk 
Avstandsoppfølging. Gi profesjonell 
helsehjelp til pasienter som bor 
hjemme ved hjelp av teknologi, slik 
at helsetjenesten ikke trenger å 
være fysisk tilstede hos pasienten.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Hvordan kan teknologi hjelpe disse 
pasientene til et bedre liv? Hvordan 
pasienten kan overta en del av 
helsetjenesten selv (?), og hvordan 
vi kan forbedre kommunikasjonen 
mellom pasient og helsevesen?

Hvorfor er det spennende? 
Fordi det til syvende og sist handler 
om å forbedre folks liv, og det er 
utfordrende å utvikle systemer som 
understøtter en ny måte å levere 
helse på.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Selv om Helsedirektoratet har 
dokumentert gode effekter for 
både pasienter og helsetjenesten 
med Medisinsk Avstandsoppfølging, 
så tviholder helsevesenet på den 
gamle måten å levere tjenester på.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Vi har levert medisindispensere 
som hjelper eldre å få rett medisin 
til rett tid - gjennom over femti 
kommuner! Deriblant Oslo, Bergen 
og Trondheim. Vi bidrar til å fornye 
norsk primærhelsetjenste!

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Vi kjører spennende prosjekt 
sammen med University of 
Birmingham for pasienter som skal 
få persontilpasset medisin!

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kunnskap som går på tvers av 
fagområder. I vårt tilfelle er det 
dyp kunnskap om SW utvikling 
i kombinasjon med helse- og 
medisinsk kunnskap om hva som er 
relevant for pasienten.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Norge er blant de beste i verden 
på primærhelsetjeneste. Det gir 
oss et helt unikt utgangspunkt 
som "living lab" for utvikling av 
velferdsteknologi!

Et favoritt fremtidssitat?  
"Aim for the moon - if you miss - at 
least you are among stars!"

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Dagens helsetjeneste skalerer ikke 
- et nasjonalt krafttak må til for 
å fornye oss til mer bærekraftige 
måter å gi god helsetjeneste på. 
Her er det plass til flere som ønsker 
å bidra med unik teknologi-innsikt!

HEALTHTECH med Lars Christian Dahle, Dignio
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Hvilken viktig samarbeidspartner var 
essensiell i utvikling av teknologisk 
løsninger i Dignio?
a) Helsedepartementet
b) Fylkeslegen
c) Helsepersonell

Helsepersonell Norge har en god primærhelsetjeneste 
som kan avklarer mye før det ses et 
behov for sekundærhelsetjenesten

Sykdomsproblematikk blir behandlet 
mer spesifikt hos dem med 
god primærhelsetjeneste, mens 
sykdomsbilder blir overbehandlet for å 
være på den sikre siden hos dem med 
manglende god primærhelsetjeneste

Hvilke forskjellige oppsett av 
helsevesenet er det flere land misunner 
Norge for?
a) Norge har en god primærhelsetjeneste
som kan avklarer mye før det ses et
behov for sekundærhelsetjenesten
b) Norge har større helsebudsjett og kan
dermed hjelpe flere med kronisk sykdom
c) Hjemmesykepleie for dem som er
rammet av kronisk sykdom er noe som
kun eksisterer i Norge

Hvilken forskjell ses mellom land som 
har god primærhelsetjeneste og ikke?
a) Økt besøkspress på sykehusene
hos de landene med god
primærhelsetjeneste, i motsetning til
dem med sekundærhelsetjeneste som
kan avklare sykdomsbilder hos fastleger
b) Den digitale utviklingen for medisinsk
teknologi er større hos dem med god
primærhelsetjeneste
c) Sykdomsproblematikk blir
behandlet mer spesifikt hos dem
med god primærhelsetjeneste, mens
sykdomsbilder blir overbehandlet for å
være på den sikre siden hos dem med
manglende god primærhelsetjeneste

HEALTHTECH med Lars Christian Dahle, Dignio

Scann og besøk bedriften
https://dignio.com/

HEALTHTECH
LARS CHRISTIAN 
DAHLE
DAGLIG LEDER
DIGNIO
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Tema Perspektiv

Forbedret 
produktutvikling med 
avansert simulering
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Sealing Expert 
i Seal Engineering, Hans Fredrik Sandberg. Seal Engineering 
produserer tetningsløsninger for krevende industriell bruk. I 
episoden forklarer Hans Fredrik hva polymermaterialer er og 
hva man skal med det, samt om hvordan man bedre kan forstå 
materialmodellen i den "digitale tvillingen".

Om bedriften
Seal Engineering AS er et norsk, privateid aksjeselskap som ble 
etablert under navnet Seal-Jet Norge AS i 1997. Seal Engineering 
utvikler og produserer avanserte tetningsløsninger for robuste 
systemer med høye krav til ytelse for norsk og internasjonal 
industri. Selskapet utfører blant annet tester og analyser av for 
eksempel havariårsaker.

Refleksjon
En glassflaske kan ha mer karbonavtrykk enn plast. Riktig plast til 
riktig bruk – og riktig sortering. Faktisk eksisterer flere typer plast 
som ikke kan blandes under sortering av plast. Hvordan kan vi 
heller stimuleres til riktig bruk av plast, enn å tro at det holder å 
sortere hjemme?

Tema:  MATERIALS 

Gjest:    Hans Fredrik Sandberg 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: FREDRIKSTAD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Digital tvilling 
• Polymerer 
• Tetninger 
• Materialmodeller

Anbefalt lesing: 

• machinerylubrication.com 
• https://caeuniversity.com/ 
• mscsoftware.com
 

MATERIALS med Hans Fredrik Sandberg, Seal Engineering 

MATERIALS
HANS FREDRIK 
SANDBERG
SEALING EXPERT
SEAL ENGINEERING
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MATERIALS med Hans Fredrik Sandberg, Seal Engineering

 Hovedfokus 
er å forstå hvordan 

materialegenskaper kan 
kartlegges og verifiseres 

med bruk av ny teknologi. 
Å finne riktig balanse 
mellom ressursbruk, 

nødvendig og tilstrekkelig 
teori, hensiktsmessig 

praksis og lignende vil bli 
viktig.

- Hans Fredrik Sandberg



Intervju

30

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?
Nysgjerrig på «all» teknologi, 
oppfinnertype.

Hva er det viktigste dere gjør 
på jobben? Forbedre kundenes 
produkter. Finne og utvikle gode 
tetningsløsninger for tekniske 
problemer knyttet til trykk, medier 
og bevegelse.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?
Bruk av simuleringsteknologi i en 
verdikjede, kundefokus. Er veldig 
pragmatisk orientert. Teknologien 
må ha en praktisk anvendelse. 
Basis for å forstå dynamiske 
tetninger er tribologi kunnskap.

Hvorfor er det spennende?
Elsker å «fikle» og finne løsninger 
på problemer. Hva skjer når du 
trykker på den knappen? Skape 
et digitalt test-laboratorium vha. 
simuleringsteknologi. Effektiviserer 
veldig. Gjør at vi kan teste mange 
ting (altså digitalt) som vi før måtte 
bruke masse tid på – eller som vi 
kanskje ikke kunne finne ut av i det 
hele tatt (måtte erfaringsbaserte 
antakelse/kvalifiserte gjetninger til)

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Boris og Trump. Ny type 
statsledere – hva vil skje fremover 
(altså mht. både teknologi- og 
samfunnsutvikling).

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Implementert FEA (Finite Element 
Analysis) i bedriften.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
Tetra-Pak – hva de gjør på 
simulering for å kunne lime 
sammen emballasjekartonger 
på få sekunder, og forbedre den 
prosessen. Et motsatt og trist 
eksempel er hvordan en tetning 
kunne forårsake Challenger-
ulykken.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Å finne sin plass i miksen mellom 
spesialisering og generalisering. 
Gjelder både på personlig og 
organisatorisk plan.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Norge har et «ikke-hierarkisk» 
arbeidsliv. Det kan bli et større 
fortrinn enn vi foreløpig ser 
rekkevidden av, siden vi slipper 
noen begrensninger som andre 
kanskje har

Viktigste poeng fra vår samtale?
Hovedfokus er å forstå hvordan 
materialegenskaper kan kartlegges 
og verifiseres med bruk av denne 
teknologien. Å finne riktig balanse 
mellom ressursbruk, nødvendig og 
tilstrekkelig teori, hensiktsmessig 
praksis osv.

MATERIALS med Hans Fredrik Sandberg, Seal Engineering
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Hvorfor er det behov for tetninger av 
polymer og ikke metall?
a) Mer bevegelig
b) Plast er tettere enn metall
c) Mer miljøvennlig

Mer bevegelig Oppførselen til materialet kan forutsees 
gjennom simulering

Grønne polymerer som ikke er basert på 
petroleum

Hvordan bidrar digitale tvillinger til 
optimalisert material produksjon?
a) All produksjon av tetninger er nødt til
å arkiveres ved eventuell reklamasjon.
Digitale tvillinger lagrer tro bildekopi
b) Det øker produksjonshastigheten
c) Oppførselen til materialet kan
forutsees gjennom simulering

Hvilken evolusjon ses i utvikling av 
polymerer?
a) Lignin fra treverk kan implementeres
som et bindemiddel som vil halvere
bruken av polymerer i tetninger fremover
b) Grønne polymerer som ikke er basert
på petroleum
c) At papp har like egenskaper som
polymerer, og som dermed skal erstatte
den tradisjonelle plasten i fremtiden

MATERIALS med Hans Fredrik Sandberg, Seal Engineering

Scann og besøk bedriften
https://www.sealengineering.no/no/

MATERIALS
HANS FREDRIK 
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Tema Perspektiv

Akvakultur teknologi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig Leder 
i Fredrikstad Seafoods, Roger Fredriksen, om utvikling av ny 
teknologi som har fiskevelferd i fokus. Selskapet Fredrikstad 
Seafoods gjennomfører dette i praksis, og utgjør et av Norges 
første landbaserte oppdrettsanlegg for laks i større skala. I 
podcasten diskuterer Silvija og Roger bakgrunnen for hvorfor 
Fredrikstad Seafoods har valgt å legge oppdretten sin til land, 
fremfor å beholde den i vann. Roger deler sin kunnskap om 
hvordan tilrettelegge for at fisken ikke bare skal overleve, men 
få en trivsel som gir god tilvekst, bra oppdrett, og sunn mat-
produksjon. 

Om bedriften
Nordic Aquafarms AS er et selskap som er spesialiserte innen 
landbasert fiskeoppdrett. Selskapet har også produksjon av 
Kingfish i Danmark. Det er planlagt byggestart av ett stort 
anlegg for lakseoppdrett i Maine USA i løpet av 2020. I tillegg har 
konsernet et heleid selskap i Aarhus Danmark som arbeider med 
prosjektering og design av landbaserte oppdrettsanlegg. Det er 
totalt omkring 50 ansatte i konsernet.

Refleksjon
Kanskje er det litt bakvendt å ha oppdrettsanlegg på land. En 
kan undre seg over idéen, ettersom fisk assosieres med havet. Er 
oppdrett av fisk på land en fremtidig næring som vil skape vekst 
for Norge, eller bør arealet som opptas benyttes til noe annet?

Tema:  FOODTECH 

Gjest:    Roger Fredriksen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: FREDRIKSTAD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Resirkulering 
• Bærekraft 
• Jordbruk 
• Dyrevelferd 
• Robotic

Anbefalt lesing: 

• Intrafish.no  
• Ilaks.no  
• Div skribenter som f.eks Lekang
 

FOODTECH med Roger Fredriksen, NordicAquaFarms 
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FOODTECH med Roger Fredriksen, NordicAquaFarms

 Teknologien 
er bortkastet om ikke 

fiskevelferd er i fokus i vår 
bransje.

- Roger Fredriksen



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
56 år fra Senja i Troms. Drevet med 
akvakultur i 38 år. Interessen for 
videre utvikling av teknologien i 
næringen har alltid stått meg nært.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Produserer sunn mat gjennom 
god dyrevelferd og utvikling av ny 
teknologi.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Samspillet mellom teknologi og 
fiskevelferd/biologi. Teknologien er 
bortkastet om ikke fiskevelferd er i 
fokus i vår bransje.

Hvorfor er det spennende? 
Vi jobber med levende individer 
som ikke bare skal overleve, men 
også ha en trivsel som gir god 
tilvekst. Oppdrett=tilvekst. Å utvikle 
ny teknologi som har fiskevelferd i 
fokus i praksis, er meget krevende.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
En bygg-ingeniør sine interesser 
versus en biolog sine interesser.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
Ferdigstillelse og oppstart av 
Fredrikstad Seafoods AS sitt anlegg 
på Øra.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
Alle ulike typer anlegg som er 
under planlegging og bygging rundt 
omkring i Norge og globalt

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
God biologisk innsikt i samspill med 
forståelse for vannkvalitet/kjemi, 
og se dette i sammenheng. Har man 
i tillegg teknisk innsikt, stiller man 
sterkt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Norge er i dag den ledende nasjon 
innen dette feltet. Årsaken til dette 
er at bransjen hele tiden har hatt 
evne til å fornye seg og se nye 
løsninger. Dog, alt er ikke perfekt.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 
Intrafish.no, Ilaks.no, div skribenter 
som f.eks Lekang.

Et favoritt fremtidssitat? 
Oppdrett er tilvekst. Uten tilvekst 
ingen oppdrett.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Formidle kunnskap om vår bransje.

FOODTECH med Roger Fredriksen, NordicAquaFarms

Podkast #0464



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

35

Hvilken primær forskjell gjør landbasert 
fiskeoppdrett annerledes enn vannbasert 
fiskeoppdrett?
a) Tilførsel av naturlig vann som
strømmer vs å pumpe opp vann som
sidenm resirkuleres
b) Størrelsen på laks blir større i
landbasert oppdrett da fóring blir mer
spisset
c) Tap av fisk reduseres til 0 ved
landbasert oppdrett i motsetning til
meiser ved vannoppdrett som har en
risiko for å løsne

Tilførsel av naturlig vann som strømmer 
vs å pumpe opp vann som sidenm 
resirkuleres

Teknologi og biologi Et bredt spekter av fagkompetanse hvor 
flere fagfelt smelter sammen

Hvilken sammenheng er den største 
utfordringen ved å benytte teknologi i 
fiskeoppdrett?
a) Teknologi og kvalitet
b) Teknologi og effektivitet
c) Teknologi og biologi

Hvordan type kunnskap satser 
Fredrikstad Seafood på for å 
optimalisere sitt fiskeoppdrettsanlegg på 
land?
a) Tradisjonelle slaktemetoder på
manuelt vis
b) Særskilt fagkunnskap innen kjemi for å
kalkulere gasser som oppstår når vannet
resirkuleres
c) Et bredt spekter av fagkompetanse
hvor flere fagfelt smelter sammen

FOODTECH med Roger Fredriksen, NordicAquaFarms

Scann og besøk bedriften
http://www.nordicaquafarms.com/
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Tema Perspektiv

Micro-display og 
projeksjonsteknologi 
innen simulasjon
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i 
Norxe, Kjell Einar Olsen. Norxe utvikler, produserer og selger 
projektorer til trening og simuleringsbransjen. Kjell Einar har 
hovedfag i fysikk fra Universitetet i Bergen med spesialisering i 
optikk og laserfysikk. I episoden snakker Silvija og Kjell Einar blant 
annet om hvordan holografi fungerer, hva projeksjon-teknologi er, 
og behovet for å redusere energiforbruket av naturressurser.

Om bedriften
Norxe er lokalisert i Fredrikstad og produserer og utvikler 
projektorer til trening og simuleringsbransjen. Selskapet har 
utviklet en banebrytende LED- og laserteknologi med høy 
lysstyrke. Resultatet av denne innovasjonen er lavt vedlikehold, 
overlegen farge og en ekte solid-state-projektor. Norxe 
kombinerer egen ingeniørkompetanse innen optikk, mekanikk, 
elektronikk og programvare.

Refleksjon
Hvordan fungerer Holografi, og hva kan det brukes til?

Tema:  MAKERS 

Gjest:    Kjell Einar Olsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: FREDRIKSTAD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• AI  
• Holografi  
• VR

Anbefalt lesing: 

• Only the paranoid survive av Andrew 
Grove, utgitt i 1998

 

MAKERS med Kjell Einar Olsen, Norxe 
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PODKAST #465 MICRO-DISPLAY OG PROJEKSJONSTEKNOLOGI INNEN SIMULASJON. KJELL EINAR OLSEN, NORXE

Podkast  #0465



37

Podkast  #0465

MAKERS med Kjell Einar Olsen, Norxe

 Det kommer opp 
ny teknologi hele tiden 

og eksisterende teknologi 
finner nye bruksområder. 
Det vil alltid være behov 

for gode fagmenn.
- Kjell Einar Olsen



Intervju
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Utdanning og hobby? 
Hovedfag i Fysikk fra Universitetet 
i Bergen med spesialisering i optikk 
og laserfysikk. Som hobby så må 
jeg trekke frem skikjøring (telemark 
og slalåm) samt ølbrygging.

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
Jeg er en utålmodig kar som prøver 
å skape en morsom arbeidsplass 
for meg og andre. Jeg ønsker å 
skape noe som er varig. Jeg er 
oppvokst i en tid hvor det ikke var 
tilgjengelig noe særlig fancy SW, og 
jeg har gjort min greie med bilbane, 
togbane, elektronikk/kjemisett, 
walkman, mm. Jeg har som mange 
andre plukket fra hverandre det 
som måtte inneholde noe form for 
mystikk.  kasettspillere, støvsugere 
lommelykter.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Jeg jobber i et selskap som er 
teknologi drevet, hvor stort sett 
hele ledergruppen er teknologer. 
Vi utvikler, produserer og 
selger projektorer til trening og 
simuleringsbransjen.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
Jeg har utdannelses bakgrunn fra 
fysikalsk optikk og har det fortsatt 
litt i blodet.  Jeg er opptatt av 
at produkter som går ut av vår 
«fabrikk» skal ha et bedre data/
video-bilde enn våre konkurrenters.

Hvorfor er det spennende? 
Det har noen med oss som 
menneske og våre sanser. Synet 
er ganske dominerende og det er 
relativt enkelt å se hvis noe i et 
projisert bilde ikke er som det skal, 
og små endringer gjør ofte store 
utslag. Vi ønsker å skape noe som 
er så likt som virkeligheten som 
mulig.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Billig bruk og kast opp filosofi, mot 
behovet for å få redusert energi og 
forbruk av naturressurser.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
Fly simulatorer: Militært og sivilt 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? Det kommer 
opp ny teknologi hele tiden og 
eksisterende teknologi finner nye 
bruksområder. Det vil alltid være 
behov for gode fagmenn.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
I Fredrikstad har man av historiske 
årsaker unik kompetanse innen 
display teknologi, helt tilbake 
til 80 tallet. Firma som ASK/
Proxima/Infocus/projection design 
og nå Barco og Norxe har sete 
i Fredrikstad. Norxe utvikler og 
produsere produktene på Kråkerøy 
i Fredrikstad. 95+% av det vi selger 
går til eksport hvor mer enn 50% er 
til USA.

Et favoritt fremtidssitat? 
Churchill: Dette er ikke slutten. 
Det er ikke engang begynnelsen på 
slutten. Men det er kanskje slutten 
på begynnelsen.

MAKERS med Kjell Einar Olsen, Norxe
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Hva er en micro prosjektordisplay satt 
sammen av?
a) Kjemi, fysikk og elektronikk på én gang
b) Teknologi, fysikk og biologi på én gang
c) Teknologi, fysikk og medisin på én
gang

Kjemi, fysikk og elektronikk på én gang 100 000 timer 10 år

Hvor lenge varer et microdisplay?
a) 10 000 timer
b) 100 000 timer
c) 200 000 timer

Hvor mange år levetid tilsvarer 100 000 
timer for microdisplayet?
a) 10 år
b) 4 år
c) 14 år

MAKERS med Kjell Einar Olsen, Norxe

Scann og besøk bedriften
https://www.norxe.com/
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Tema Perspektiv

Resirkulering av plast
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med markedsutvikler, 
gründer og største eier i Re-Turn AS, Stein Dietrichson. Stein er 
tredjegenerasjons plasttekniker, og hans farfar var i Helly Hansen 
med på å oppfinne det moderne regntøy. I Re-Turn har de jobbet 
med anvendt nanoteknologi siden 2004 og hjelper i dag kunder 
med å finne gode løsninger på materialutfordringer og utvikle 
bedre produkter. I episoden forteller Stein om hva som er de aller 
største miljøutfordringene vi har i dag, hvordan man kan bruke 
nanoteknologi og kjemi til å resirkulere plast, samt om hvordan 
Norge, med vår rene elektrisitet og teknologi for plastsortering fra 
Tomra og andre nykommere, kan lage verdens beste og reneste 
plastgjenvinningsindustri. Denne podcasten er laget i samarbeid 
med Kompetanseforum Østfold.

Om bedriften
Re-Turn AS er et norskbasert FoU-selskap spesialisert innen 
konsulenttjenester, laboratorietjenester og produktutvikling for 
kompositter og polymerindustri. Re-Turn AS leverer skreddersydde 
bindemiddel- og beleggssystemløsninger for en rekke 
bruksområder, med eller uten nano-modifikasjoner. Selskapet ble 
etablert i 1998.

Refleksjon
Det har ikke skjedd så mye  de siste ti årene i Norge med å 
utnytte trevirke som et fornybart materiale. Idag ses en progresjon 
på området ved å kombinere fornybart og fossilt material som 
et steg nærmere FN’s bærekraftige mål. Men vi kan vel ikke gi 
oss med en kombinasjon? Hvordan bruke forbrukerens makt til å 
endre produksjonsmaterialer til å bli helt fornybare? 

Tema:  CLEANTECH 

Gjest:    Stein Dietrichson 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: FREDRIKSTAD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Plast 
• Bærekraft 
• Nanocellulose  
• Plastgjenvinning 
• Sirkulær økonomi 

Anbefalt lesing: 

• Plastics Recycling magazine 
• Besøk K2019
 

CLEANTECH med Stein Dietrichson, Re-Turn AS 
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CLEANTECH med Stein Dietrichson, Re-Turn AS

 Problemet med 
plast i hav og natur må og 
kan løses - slik som andre 
bransjer har klart. Men nå 

haster det.
- Stein Dietrichson
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?
Tredjegenerasjons plasttekniker 
med farfar som teknisk direktør 
på Helly Hansen og oppfinner av 
moderne regntøy. Arvelig belastet 
og lurt inn i teknologien i ung alder 
som læregutt jobb hos BASF i 
Tyskland.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Det viktigste vi gjør i Re-Turn i dag 
er å hjelpe kunder å finne gode 
løsninger på material utfordringer 
og å utvikle bedre produkter. Her 
er vår brede plastkompetanse, 
test lab. og at vi har arbeidet med 
anvendt nanoteknologi siden 2004 
de viktigste verktøyene.

Hvorfor er det spennende?
Alt for mange herdeplast-
anvendelser bruker i dag 
løsemidler, f.eks i skipsmalinger 
og kompositter. Her kan mye 
elimineres med ny teknologi.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Av kontroverser innenfor 
plastforsøpling er det mye å 
velge i. Den enkleste er kanskje 

motstanden mot å pakke matvarer 
i plast - der miljøbelastningen med 
matsvinn vil øke dramatisk uten 
plast.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Mitt hjertebarn de siste årene 
har vært å benytte energien i den 
emballasjeplasten som ikke kan/
bør gjenvinnes til å koke mat med. 
Dette arbeider jeg med å ta til 
markedet og jeg har i mange år 
ønsket meg en lab-maskin. Med 
den vil vi også gjøre mye annet 
spennende som for eksempel å 
videreutvikle og kommersialisere 
våre ideer og patenter innenfor 
nano- og resirkuleringsteknologi.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
Nasjonalt har vi tatt i bruk nye 
sorteringsmetoder for plast avfall 
fra husholdninger bl. a. Utviklet 
av Tomra og flere nye er på vei. I 
Ghana vil Røkke bidra til å redusere 
plastforsøplingen v å lage diesel 
av avfallet, noe som kan bli en 
økonomisk fornuftig løsning.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Plastbransjen må gå den samme 
veien som papirbransjen har gått. 
Som med trær og papir finnes 
det også mange forskjellige 
plastmaterialer som må holdes fra 
hverandre når de resirkuleres. Her 
mangler vi fortsatt mye kunnskap 
og teknologi for å gjøre ting 
riktigere.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Med vår rene elektrisitet og 
teknologi for plast sortering fra 
Tomra og norske nykommere kan 
vi lage verdens beste og reneste 
plastgjenvinnings industri - men 
det må myndighetene tilrettelegge 
for.

Et favoritt fremtidssitat?
Ikke et sitat, men min egen filosofi 
er at vår etterkrigsgenerasjon må 
gjøre det vi kan for å rydde opp 
etter 50-60 år med sløsing - vi må 
alle ta ansvar.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Problemet med plast i hav og natur 
må og kan løses - slik som andre 
bransjer har klart. Men nå haster 
det!

CLEANTECH med Stein Dietrichson, Re-Turn AS
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Hva er Re-turn sin kjerne i 
virksomheten?
a) Bruke en kombinasjon av fornybare
råstoffer med fossile råstoffer
b) Tverrfaglig kompetanse
c) Investeringer i små bedrifter som
satser på grønne løsninger

Bruke en kombinasjon av fornybare 
råstoffer med fossile råstoffer

Mangel på insentiver i bransjen På grunn av kjemiske sammensetninger 
som avgjør om plastkombinasjonen må 
resirkuleres fysisk eller med nedbrytbare 
kjemikalier

Hva holder igjen fornybar utvikling?
a) Mangel på mulige løsninger
b) Oljen som en stor bidragsyter i
næringslivet i Norge
c) Mangel på insentiver i bransjen

Hvorfor er det vanskelig å resirkulere 
enkelte plastkombinasjoner?
a) På grunn av kjemiske
sammensetninger som avgjør om
plastkombinasjonen må resirkuleres
fysisk eller med nedbrytbare kjemikalier
b) Norge har ikke korrekt utstyr for å
resirkulere alle plastypene
c) Noen plastsorter er for giftige til å
håndteres manuelt slik resirkulering av
plast forekommer I dag

CLEANTECH med Stein Dietrichson, Re-Turn AS

Scann og besøk bedriften
https://www.re-turn.no/

CLEANTECH
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Tema PerspektivDigitalisering i 
en tradisjonell 
næringsbedrift.
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Forsyningsdirektør 
i Brynild Gruppen, Mathias Holm, om modernisering av det 
tradisjonelle vedlikeholdet gjennom lean produksjon og 
IT-systemer. Brynild Gruppen er et familieeid, moderne og 
utviklingsorientert næringsmiddel-selskap med lange tradisjoner. 
I podcasten forteller Mathias om hvordan et tradisjonelt selskap 
som Brynild Gruppen tilpasser seg nye teknologier, og deler sitt 
synspunkt på hva som kan sies å være forskjellen mellom ervervet 
kunnskap og iboende kompetanse innad i en bedrift. 

Om bedriften
Brynild Gruppen er et familieeid, moderne og utviklingsorientert 
næringsmiddel-selskap med lange tradisjoner. Kompetansen og 
markedsposisjonene er hovedsakelig knyttet til forbrukermarkedet 
for nøtter og godterier. Den Lille Nøttefabrikken, Brynild, Dent, 
Minde Sjokolade og St. Michael er Brynild Gruppens største 
merkevarer, i tillegg er gruppen distributør for tyske Beiersdorfs 
merkevarer på det norske markedet, hvorav Nivea er det største. 
Virksomheten omfatter alle verdiskapnings-prosessene fra 
produktutvikling, innkjøp, logistikk og produksjon, til salg- og 
markedsføring av hovedsakelig egne merkevarer. Brynild Gruppen 
har 200 ansatte og en årlig omsetning på ca. 750 millioner kroner.

Refleksjon
Matdeklerasjoner får stadig økende krav. Kan man undre seg over 
hvorfor det ikke blir stilt et ultimatum om et total informasjon av 
matens verdikjede for å opplyse forbrukerne? Hvilke(n) konsekvens 
vil ramme samfunnet dersom fullverdig opplysningsplikt ble 
innført fra én dag til en annen? Hva vil "naken" informasjon gjøre 
med samfunnsmarkedet da?

Tema:  FOODTECH 

Gjest:    Mathias Holm 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: FREDRIKSTAD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Robotisering 
• Produktutvikling  
• Automatisering 
• 3D tegning
• 3D printing  
• Sortering

Anbefalt lesing: 

• Supply chain management review 
• www.edx.org
 

FOODTECH med Mathias Holm, Brynild Gruppen 

FOODTECH
MATHIAS HOLM
FORSYNINGSDIREKTØR
BRYNILD GRUPPEN

PODKAST #467 DIGITALISERING I EN TRADISJONELL NÆRINGSBEDRIFT.. MATHIAS HOLM, BRYNILD GRUPPEN

Podkast  #0467



45

Podkast  #0467

FOODTECH med Mathias Holm, Brynild Gruppen

 Det skjer svært 
mye internasjonalt fra en 
næringsmiddelprodusent 

og hele veien til butikk, og 
det er noe av det vi holder 
på med, imidlertid henger 

lovgivning etter.
- Mathias Holm
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?
Vokst opp på gård i Halden, bor på 
Kråkerøy

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Produsere, selge og forvalte 
merkevarer (primært solgt via 
norsk dagligvarehandel) og sikre 
mattrygghet, produktkvalitet, 
produktkvalitet, bærekraftige 
arbeidsplasser – altså ta vare på og 
utvikle våre ansatte

Hva fokuserer du på innen 
teknologi?
Samspill menneske og teknologi, 
automatisering, forenkling, 
produkt-innovasjon, kapasitet, 
kunnskap, utrede, følge med, 
lære nye teknologier, bruke nye 
teknologier hvor behov, kamera, 
robotikk, analyse, men også 
modernisering av vedlikehold og 
lean produksjon og IT systemer

Hvorfor er det spennende?
Stadig ny kunnskap, mulig til å 
utvikle skape verdier, sikre lønnsom 
og bærekraftig virksomhet, også 
kunne følge med på hva som skjer 
utenom bedriften

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Å få tilpasset ny teknologi til egen 
virksomhet

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Robotisert bakketømming, 
vision control – BB dato og 
sukkervarebiter/sortering, 3D 
tegning, 3D printer deler, OEE 
måling, BIA prosjekt 9.9 millioner 
NOK sammen med 6 andre 
bedrifter, NIR måling på støpemel 
til sukkervareproduksjon med 
Fredrikstad bedriften-Prediktor 
– hatt studentprosjekt med HiØ 
Kjemi tidligere som bekreftet 
teknologien, masteroppgaver for 
maskinlæring med HiØ og Aalborg 
– predikere bemanning på et 
lager / analyse av salgsdata for 
beslutningsstøtte – vi  ønsker å 
sammen med dagligvarehandelen 
utnytte potensialet som ligger i at 
vi deler informasjon og samarbeider 
bedre. Vi kan redusere matsvinn, 
få ferskere varer i butikk, og sikre 
at vi lager rett vare til rett tid – 
altså leveringsevne. DVH gjør ikke 
dette i dag, så vi ønsker å bevise 
potensialet.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt?
Det skjer seg svært mye 
internasjonalt fra en 
næringsmiddel-produsent og hele 
veien til butikk, og det er noe av det 
vi holder på med Imidlertid henger 
lovgivning etter; collaborative 
robots og sensorer vs sikkerhets-
grinder (forsinket med lettelser) 
+ cybersecurity vs. personvern 
(forsinket å bli strengere)

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Effektive og bærekraftige 
verdikjeder

Et favoritt fremtidssitat?
If you always do what you always 
did, you will always get what you 
always got. Det gjør seg ikke selv.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Evig læring avgjørende, og gjør seg 
ikke selv, men også det som gjør 
utvikling morsomt

FOODTECH med Mathias Holm, Brynild Gruppen
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Hvordan kan man digitalisere seg bedre?
a) Være frampå med å implementere nye
teknologiske løsninger så fort de er på
markedet
b) Kombinere ny teknologi med
tradisjonell og moderne teknologi
c) Investere i IoT som analyserer
helseparametre for en kontinuerlig
overvåkning

Kombinere ny teknologi med tradisjonell 
og moderne teknologi

Ny teknologi blir mer og mer rimelig Studentprosjekter som utfordrer 
gjennom å belyse temaer

Hvilket viktig element fungerer som 
brensel for den digitale utviklingen?
a) Innovasjon Norge investerer i små
bedrifter som satser på innovative
digitale løsninger
b) Ny teknologi blir mer og mer rimelig
c) Forbrukerne som blir mer åpne for å ta
I bruk digitale løsninger

Hvilken ekstern partner er viktig for 
generell utvikling og endring?
a) Større virksomheter som i storskala
tar i bruk nye løsninger
b) Investorer
c) Studentprosjekter som utfordrer
gjennom å belyse temaer

FOODTECH med Mathias Holm, Brynild Gruppen

Scann og besøk bedriften
https://www.brynildgruppen.no/

FOODTECH
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Tema Perspektiv

Klimatilpasning i by 
med fremtidsrettet 
overvannshåndtering
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seksjonsleder for 
Vann og avløp i COWI, Phan Åge Haugård. Phan Åge forteller om 
hvordan COWI sikrer at samfunnet blir forsynt med drikkevann, 
frakter kloakk vekk fra forbrukerne og håndterer overvann/flom 
på en måte som gjør at dette ikke er til skade for samfunnet, men 
heller blir en ressurs i bybildet. I Norge satser COWI spesielt på 
å bli en foretrukket klimarådgiver, samt videreutvikle og styrke 
posisjonen som en av Norges største rådgivere innen helsebygg. I 
podcasten diskuterer blant annet Silvija og Phan Åge hvorvidt vi 
bør innføre overvannsgebyrer i Norge, og hva kost-nytte effekten 
av et slikt tiltak kunne utgjort.

Om bedriften
COWI er en nordeuropeisk rådgivervirksomhet med ca. 6 300 
medarbeidere. Konsernet leverer tjenester over hele verden 
innen ingeniørteknikk, miljø og samfunnsøkonomi, basert på 
miljø- og samfunnsmessige hensyn. I Norge satser COWI spesielt 
på å bli en foretrukket klimarådgiver, samt videreutvikle og styrke 
posisjonen som en av Norges største rådgivere innen helsebygg.

Refleksjon
COWI sikrer samfunnet mot ødeleggelser av overvann som 
medfører store økonomiske tap for både samfunnets og vår 
private økonomi når uhellet er tilstede. Phan Åge Haugård kan i 
sin studie vise til en lav lønnsom kost-nytte effekt om alle bidrar 
i dugnaden med overvannsgebyr. Er befolkningen åpen for et slikt 
lavt kostende gebyr tror du? Om ikke, hvordan kunne hver enkelt 
av oss blitt det?

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Phan Åge Haugård 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: FREDRIKSTAD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Overvann 
• Bærekraft 
• Klimatilpasse byene

Anbefalt lesing: 

• https://www.cowi.com/
 

LØRNSOC med Phan Åge Haugård, COWI 

LØRNSOC
PHAN ÅGE HAUGÅRD
SEKSJONSLEDER FOR 
VANN OG AVLØP
COWI

PODKAST #469 KLIMATILPASNING I BY MED FREMTIDSRETTET OVERVANNSHÅNDTERING. PHAN ÅGE HAUGÅRD, COWI

Podkast  #0469



49

Podkast  #0469

LØRNSOC med Phan Åge Haugård, COWI

 Det er et stort fokus 
på klimaendringer, men 

studie mitt viser at det er 
mer samfunnsøkonomisk 

lønnsomt å håndtere 
de regnmengder vi har 
i dagens klima, kontra 

det å håndtere en klima i 
endring.

- Phan Åge Haugård
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?   
En mann der livet hovedsakelig 
har bestått av sykling og studier. 
Gift og har to hunder. Bor i Oslo. 
Hadde en matte- og fysikk-lærer 
som gjorde faget veldig interessant 
på videregående, og dette førte 
til at jeg valgte ingeniørstudie på 
universitet.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? Sikrer at samfunnet blir 
forsynt med drikkevann, frakter 
kloakk vekk fra forbrukerne og 
håndterer overvann/flom på en 
måte som gjør at det ikke er til 
skade for samfunnet, men heller en 
ressurs i bybildet.  

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? Håndtering av 
overvann og ulike tiltak for dette. 
Tradisjonelt fraktes overvann i 
rør under bakken, og her kan nok 
kapasiteten utnyttes bedre med 
sensorteknologi og sanntidsdata av 
regnforholdene. Eller så ligger ikke 
de mest effektive og lønnsomme 
løsningene i rør under bakken, men 
vi må tilbake til opprinnelsen ved 
å håndtere vannet slik naturen gjør 
det.

Hvorfor er det spennende?   
Det er så kompleks, og for dårlig 
håndtering av dette fører til enorme 
kostnader for samfunnet.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?   
Det er et stort fokus på 
klimaendringer, men studie 
mitt viser at det er mer 
samfunnsøkonomisk lønnsomt 
å håndtere de regnmengder vi 
har i dagens klima kontra det å 
håndtere et klima i endring. En 
annen ting er at dersom du lider 
av overvannsskader så er det mest 
sannsynlig lite du kan gjøre på din 
egen tomt for å bedre situasjonen, 
løsningen er å ha overvannstiltak 
hos naboen, for det er naboen som 
påfører deg skadene.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?   
Casestudie på et felt i 
Grefsen i Oslo som sliter med 
kjelleroversvømmelser som følge 
av kraftige regnhendelser. Skal 
overvann håndteres i rør under 
bakken eller på overflaten, og 
hvilke av disse metodene er mest 
samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt 
og nasjonalt? Favoritteksempler 
er der overvannsanleggene er 
multifunksjonelle. Et overvanns-
magasin som er full av vann i 
nedbørsperioder kan være en 
skatepark i tørre perioder.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Bevissthet rundt lønnsomheten 
av å håndtere overvann, noe som 
virkelig kan sette overvann på 
dagsordenen.

Hva gjør vi unikt godt i Norge 
av dette? Kommunene har 
nå veldig fokus på dette, og 
overvann har mer og mer blitt 
implementert i planleggingsfasen 
av utbyggingsprosjekter.

Et favoritt fremtidssitat?   
Et grønt og blått samfunn er bedre 
enn en sort og grå.

Viktigste poeng fra vår samtale?   
Det er bedre om alle gjør litt, enn få 
som gjør mye.   

LØRNSOC med Phan Åge Haugård, COWI
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Hva er overvann?
a) Overvann klassifiseres som reinvann
som blir liggende på overflaten
b) Kjemisk vann laget innenfor teknologi
c) Rørsystemer spesialisert til å
transportere vann

Overvann klassifiseres som reinvann som 
blir liggende på overflaten

Fra å være en byrde man kjapt ville 
frakte vekk gjennom rørsystemer. I 
dag ser man på naturlige tiltak slik 
overvannet ble håndtert før byene 
kom som blåe – og grønne områder og 
forsinkende tiltak

Grønne tak

Hvordan har håndtering av overvann 
endret seg?
a) Fra å være en byrde man kjapt ville
frakte vekt gjennom rørsystemer. I
dag ser man på naturlige tiltak slik
overvannet ble håndtert før byene
kom som blåe – og grønne områder og
forsinkende tiltak
b) Tidligere ble det sett på som en byrde
man måtte frakte vekk så fort som mulig
for å ikke gi skader. Men nå ser man at
rørnettverket ikke strekker til. Dermed
er det mer fremtidsrettede strengere
krav til konsulenter ved å prioritere
rørsystemer ved konstruksjoner av nye
bybilder
c) Med å gå vekk fra rørsystemer slik at
jorden skal trekke til seg vannet og med
det bidra til grønnere og blå områder i
bybildet

Hvilket miljøgunstig tiltak kan også bistå 
mot overvann?
a) Større tomter med påbud om hager
b) Grønne tak
c) Trehus

LØRNSOC med Phan Åge Haugård, COWI

Scann og besøk bedriften
https://www.cowi.com/
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Tema Perspektiv

Anvendt teknologi
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig leder i 
NXTec, Tore karlsen, om hvorfor datasikkerhet og digital sårbarhet 
er en kunnskap som må bli allmennkunnskap. Selskapet påtar 
seg multidisiplinære oppdrag, med hovedkompetanse innen 
hardware- og software-utvikling. Gjennom podcasten lærer vi mer 
om IoT og hvor lenge utviklingen av denne teknologien egentlig 
har pågått. Tore gir oss eksempler på hvordan man går frem 
når man skal omsette ny teknologi til anvendelige produkter i 
forbrukermarkedet. 

Om bedriften
Nxtech ble etablert i 2008, og er et utspring fra den norske 
projektor industrien (ASK, Proxima and InFocus). Selskapet 
påtar seg komplette multidisiplinære oppdrag, men med 
hovedkompetanse innen hardware- og software-utvikling. Nxtech 
har gjennomført utallige industri -og konsument produkter for 
norske og utenlandske kunder.

Refleksjon
NFC står for Nearfield Communication. Nærfelt på godt norsk. 
Tidligst ses funksjonen i dagens betalingsmåte når man betaler 
med mobiltelefonen nær en betalingsterminal. Mindre anerkjent 
er at NFC kan høste inn informasjon fra sensorer. I episoden 
fortelle Tore Karlsen  at det finnes ubegrensede bruksområder 
for slik sensorisk innhøsting av informasjon. Deriblant plassering 
av sensorer i kroppen. Har vi en fremtid i vente der sensorer 
innsettes på lik linje som vaksinering? Og er dette noe vi 
individuelt skal ha mandat over, eller skal det reguleres statlig?

Tema:  IOT 

Gjest:    Tore Karlsen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: FREDRIKSTAD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• IoT 
• Digitalisering  
• Sensorteknologi 
• Digital kommunikasjon  
• AI

Anbefalt lesing: 

• NXTech.no   
 

IOT med Tore Karlsen, NXTec 
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IOT med Tore Karlsen, NXTec

 Med stadig 
flere dingser og 

funksjoner koblet opp 
et verdensomspennende 

nettverk kommer vi 
til å se nye former for 

kriminalitet.
- Tore Karlsen
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Utdanning og hobby? 
Bachelor elektronikk, Kongsberg 
Ingeniørhøgskole, 1989. Hobby: 
fjord og hav som rekreasjonssted, 
seiling.

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi? 
50+ ingeniør, ikke arvelig belastet 
ved yrkesvalg, interessert i 
teknologi (elektronikk og motorer) 
siden ungdomsskolen.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? 
Omsette ny teknologi til 
anvendelige produkter.

Hva fokuserer du på innen 
teknologi? 
IoT, digitalisering, sensorteknologi, 
digital kommunikasjon og AI.

Hvorfor er det spennende? 
Vi står ovenfor en digital revolusjon.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
At IoT er noe nytt.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året? 
State of the art teknologi 
for anvendt teknologi i 
kundeprosjekter. Beyond state of 
the art teknologi i FoU prosjekter 
sammen med forskningsintitutt 
og universitet. (Forskningsprosjekt 
sammen med Sintef og lokal bedrift 
Denofa. Teknologi for forutsigbart 
vedlikehold og optimal utnyttelse 
av råstoff og ressurser).

Dine andre favoritteksempler på 
din type teknologi internasjonalt og 
nasjonalt? 
NFC-basert sensorikk.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Med stadig flere dingser og 
funksjoner koblet opp et 
verdensomspennende nettverk 
kommer vi til å se nye former for 
kriminalitet. Datasikkerhet og 
digital sårbarhet er en kunnskap 
som må bli allmennkunnskap.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi er generelt kreative i Norge. Vår 
kultur og vårt samfunn underbygger 
kreativitet. Formuen som har 
oppstått fra olje/gass-virksomhet 
gjødsler allerede fremtidsrettet 
kreativitet.

Et favoritt fremtidssitat? 
Mulighetene ligger foran oss

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Teknologi er bra for oss

IOT med Tore Karlsen, NXTec
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Bedrifter får valget om å følge den 
digitale utviklingen når den melder 
seg. Hvilke tiltak blir de stilt ovenfor å 
innrette deretter?
a) Om de må gi seg eller endre
forretningsstrukturen
b) Ekstern innhenting av kompetanse
eller bygge intern kompetanse
c) Kjøpe nye løsninger eller selv innovere
en ny og bedre løsning

Ekstern innhenting av kompetanse eller 
bygge intern kompetanse

Med ulike digitale løsninger og AI kan 
man forutse feil med å overvåke normale 
forhold

Mobilselskaper som står for nettverket

Hvordan fungerer Predictive 
Maintenance?
a) Når skaden først har skjedd
har NXTech AI programmert
vedlikeholdsverktøy som retter feil
innenfra
b) Man kartlegger eventuelle mulige
feil som det lages digital tvilling av der
løsninger utarbeides på forhånd og
lagres som bruksanvisninger i digitale
arkiver for effektivisere etterarbeidet når
skaden skjer
c) Med ulike digitale løsninger og AI kan
man forutse feil med å overvåke normale
forhold

Hvilken partner spiller en viktig rolle for 
effektivt bruk av IoT?
a) Mobilselskaper som står for nettverket
b) Innovasjon Norge som investerer i
markedsføring
c) Strømleverandører for å produsere nok
energi til å drifte produktene

IOT med Tore Karlsen, NXTec

Scann og besøk bedriften
http://nxtech.no/

IOT
TORE KARLSEN
DAGLIG LEDER
NXTEC
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Tema Perspektiv

Soyaprotein for en bedre 
verden
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med COO i Denofa, 
Torgeir Hjertaker, om hvordan Denofa bidrar til å redde verden 
gjennom å tilby protein med det laveste klima-fotavtrykket, 
samtidig som selskapet også bekjemper avskoging og sikrer 
menneskerettighetene i verdikjeden sin. Torgeir forteller om 
hvordan Soyaprotein kan bidra til å redde en verden i endring, og 
gir oss verdifulle synspunkt på hvor vi kan begynne, ettersom vi er 
nødt til å følge denne utviklingen.

Om bedriften
Denofas virksomhet har vært på Øra, Fredrikstad siden 1912. 
I desember 2019 utvidet Denofa sitt eierskap med ca. 40 mål 
industritomt og 500 meter dypvannskai. Denofa har lange 
tradisjoner som produsent av ingredienser til mat og fôr, og er 
en av Fredrikstads hjørnesteinsbedrifter. Denofa foredler ikke-
genmodifiserte og bærekraft-verifiserte soyabønner til soyamel, 
soyaolje og lecithin. Denofas posisjon er bygget på bærekraftig 
verdikjede og mattrygghet.

Refleksjon
«Fremgang kan ikke genereres hvis du er fornøyd med 
eksisterende situasjoner». Livslang læring er i vinden og flere 
bedrifter satser på intern kursing. Kunnskapen hos de ansatte 
bør også vokse parallelt med utviklingens krav til endring. 
Hvordan kan ledere best motivere sine medarbeidere gjennom 
endringssituasjoner?

Tema:  FOODTECH 

Gjest:    Torgeir Hjertaker 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: FREDRIKSTAD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Bærekraft 
• Soyaprotein produksjon
• Effektivisering
• Innovasjons-sult

Anbefalt lesing: 

• Boken Factfulness av Hans Rosling
 

FOODTECH med Torgeir Hjertaker, Denofa 

FOODTECH
TORGEIR HJERTAKER
COO
DENOFA
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FOODTECH med Torgeir Hjertaker, Denofa

 Vi må forstå 
hvorfor det er en frykt 
for at arbeidsplasser 

skal forsvinne når 
bedrifter automatiserer, 

digitaliserer og introdusere 
maskinlæring.

- Torgeir Hjertaker
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?
Jeg er en helt vanlig fyr, som er 
godt gift og har en sønn på 11 år. 
Jeg har alltid vært interessert 
i historie, og begynte tidlig å 
tenke på mekanismene rundt 
sivilisasjoners fremvekst og 
undergang. Utvikling og anvendelse 
av vitenskap og teknologi var, er og 
vil fortsatt være avgjørende.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Vi bidrar til å redde verden. Vi 
skal tilby protein med det laveste 
klimafotavtrykket, samtidig som 
vi bekjemper avskoging og sikrer 
menneskerettighetene i verdikjeden 
vår.

Hva betyr livslang læring for dere?
Denofa tar inn lærlinger hvert år. 
Ansetter vi personer uten fagbrev, 
sørger vi for at de har tatt et 
fagbrev i løpet av de 2 første årene. 
Denofa dekker etterutdanning 
som er relevant for virksomheten, 
uavhengig om du har fagbrev eller 
en mastergrad. Det er avgjørende 
for oss at vi følger med i tiden, og 
har nødvendig kompetanse til å 
påvirke fremtiden.

Hvorfor er endringene dere 
opplever spennende?
Norge har verdens høyeste laveste 
lønninger, og konkurransen 
med industri fra lavkostland er 
knallhard. Teknologi er tilgjengelig 
globalt, det gjelder å anvende den 
smartest og påvirke utviklingen.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
Menneske vs. Maskin er en relevant 
diskusjon når vi tar i bruk ny 
teknologi.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Hans Rosling og Gapminder. 
De tar komplekse datasett og 
overveldende mengder data, gjør 
dem tilgjengelige for alle slik at alle 
kan få et faktabasert syn på verden.

Hva tror du er viktig kunnskap for 
fremtiden?
Vi vil alltid trenge teknologer, 
forskere, utviklere og innovatører.  
Samtidig vil vi også trenge en ny 
type fagarbeidere, de som skal 
anvende fremtidens teknologi. 
Hvem vet hvordan fremtidens 
arbeidsdag for snekkere og 
industriarbeidere vil se ut?

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Heldigvis har vi økonomiske 
muskler i Norge, det gjør at vi 
kan bruke penger på forskning 
og utprøving av ny teknologi. 
Fallgruven er å bli late og trygge, og 
dermed ikke legge nok innsats i å 
realisere den nye kunnskapen.

Et favoritt fremtidssitat, som 
inspirasjonsgave til lyttere?
“Progress cannot be generated 
when we are satisfied with existing 
situations.”  

Hvis du må velge ett poeng fra vår 
samtale, hva vil du velge?
Vi må lære av historien, slik at 
vår sivilisasjon og verden slik 
vi kjenner den ikke går under. 
Verden forandrer seg, derfor må vi 

også utvikle oss. Vi må ta ansvar 
for egen fremtid, og ikke minst 
fremtidige generasjoner. Vi kan ikke 
gå fast i gamle mønstre og lene oss 
på gamle, vedtatte sannheter.

 

FOODTECH med Torgeir Hjertaker, Denofa
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Hvor godt fungerer egentlig soyaprotein 
som erstatning for animalsk protein?
a) Gir akkurat de samme helsemessige
godene som animalsk protein uten at dyr
må benyttes i produksjonen av proteinet
b) Soyaprotein har en tilnærmet lik
konstruksjon som animalsk protein, og
tilfredsstiller de aller mest nødvendige
behovene i menneskekroppen
c) Animalsk protein dekker ikke
alle helsemessige behovene i
menneskekroppen, mens soyaprotein
dekker hele spekteret av vitaminer og
proteiner

Gir akkurat de samme helsemessige 
godene som animalsk protein uten at dyr 
må benyttes i produksjonen av proteinet

Under høsting kjører ikke skurtreskerne 
mer enn de må, skjermer gir 
presisjonsstyring

Spotgjødsling og spraye presist der det 
er behov

Hvordan brukes AR i produksjonen hos 
DENOFA?
a) Lederen kan bedre holde oversikt over
arbeidsinnsatsen på jordene via skjerm
b) Det blir en mer spennende innhøsting
da man kan styre og se skurtreskeren fra
en skjerm
c) Under høsting kjører ikke
skurtreskerne mer enn de må, skjermer
gir presisjonsstyring

Hvordan kan Droner brukes i landbruk?
a) Spotgjødsling og spraye presist der
det er behov
b) Så nye vekster
c) Observere jordbruksområdet, og med
bildegjenkjenning kan droner alarmere
når det er klart for innhøsting enn at
man fysisk må observere jordene

FOODTECH med Torgeir Hjertaker, Denofa

Scann og besøk bedriften
http://www.denofa.com/

FOODTECH
TORGEIR HJERTAKER
COO
DENOFA
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Tema Perspektiv

Det grønne skiftet 
trenger flere grønne 
ingeniører
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Dekan fra Avdeling 
for Ingeniørfag på Høgskolen i Østfold, Geir Torgersen, om hvordan 
vi ligger an når det kommer til grønn utvikling og hvordan vi bør 
jobbe fremover mot det grønne skifte. Geir forteller om begrepet 
"grønn ingeniør" og definerer dette for oss. Han gir oss også 
innsikt i hvilke viktige endringer vi ser i utdanningssystemet vårt 
nå. 

Om bedriften
Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole i Norge, som ble 
etablert 1. august 1994. Høgskolen har nær 6 000 studenter og 
510 ansatte. Den er et resultat av at fem statlige høgskoler i 
Halden, Sarpsborg og Fredrikstad ble slått sammen som en del 
av Høgskolereformen i 1994. Høgskolen i Østfold tilbyr over 100 
studier og holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad. 
Samlet har høgskolen omlag 7.800 studenter og 620 ansatte.

Refleksjon
Med livslang læring motiveres enn til å ikke se seg ferdig utdannet 
etter et gitt tidsløp på skolebenken. Flere initiativer og muligheter 
eksisterer som stimulerer til læring. Flere arbeidsgivere tar initiativ 
og tilrettelegger med intern videreutvikling av sine ansatte eller 
tilrettelegger for ekstern videreutvikling. Det nevnes i episoden 
at utdanningsinstitusjoner må bli mer fleksible og tilby mer 
enn den tradisjonelle skolen. Hvordan vil det norske akademia 
utdanne om 50år? Hvordan lærer vi da mon tro?  

Tema:  LØRNSOC 

Gjest:    Geir Torgersen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: FREDRIKSTAD

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Utdanning 
• Bærekraft 
• Tverrfaglighet  
• Grønn ingeniør

Anbefalt lesing: 

• https://www.nito.no/contentassets/
fc8721a6536f41748a98fde3f9a4f03a/
gronn-ingeniorkunst-webversjon.pdf

• https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/
handle/11250/2495948 

• Blå av Maja Lundes  
• Bienes Historie av Maja Lundes   
• Przewalskis hest av Maja Lundes
 LØRNSOC med Geir Torgersen, Høgskolen i Østfold 

LØRNSOC
GEIR TORGERSEN
DEKAN, AVDELING FOR 
INGENIØRFAG
HØGSKOLEN I ØSTFOLD
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LØRNSOC med Geir Torgersen, Høgskolen i Østfold

 Vi som 
utdanningsinstitusjon må 
tilpasse oss og tilby mer 

fleksible utdanningstilbud. 
Utdanning er ikke lenger 

noe man er ferdig med 
som en noen og tjueåring. 

Behovene har endret 
seg, og jeg tror det blir 
større etterspørsel etter 
kortvarige kurs / fag og 

mer fleksible / interaktive 
undervisningsmetoder.

- Geir Torgersen
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?   
Geir, 50 år, bosatt i Halden, gift 
og har 4 barn. Litt tilfeldig at 
yrkesvalget ble innen teknologi. 
Kunne gjerne ha blitt økonom 
i stedet. Var lenge usikker på 
utdannelsesvalg. Ble overbevist av 
storebror som lå noen år foran meg 
i løypa og blant orienteringsvenner 
som sa at det var mulig å studere 
teknologi i Trondheim og samtidig 
med et godt treningsmiljø.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?    
Jeg har siden 2017 vært dekan, dvs. 
leder for avdeling for ingeniørfag. 
Det viktigste vi gjør er å utdanne 
studenter med bachelorgrad 
innen ingeniørfag. Jeg er opptatt 
av ingeniørens rolle i det grønne 
skiftet. 

Hva betyr livslang læring for dere?    
Livslang læring, betyr at vi som 
utdanningsinstitusjon må tilpasse 
oss fleksible utdanningstilbud. 
Utdanning er ikke lenger noe 
man er ferdig med som noen og 
tjueåring. Behovene har endret 
seg, og jeg tror det blir større 
etterspørsel etter kortvarige kurs/

fag og mer fleksible/interaktive 
undervisningsmetoder.  

Hvorfor er endringene dere 
opplever spennende?    
Endringer i utdanningsmarkedet 
er spennende. Vi får stadig større 
krav fra studentene og til industrien 
som skal ta imot studentene. Vi må 
prøve å holde oss oppdatert på ny 
teknologi og trender samtidig som 
vi må sørge for at vi gir dem den 
basisutdanningen de skal ha som 
ingeniører. Jeg mener at det grønne 
skiftet bør få en vesentlig større 
plass i ingeniørfagene enn det har 
hatt til nå. 

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt?    
Jeg blir inspirert av unge 
mennesker som står fram og 
kjemper for klimaet. Jeg synes det 
er flott at Greta Thunberg er blitt 
en så viktig stemme og et symbol 
på ungdommens klimaengasjement. 
Jeg tror det er helt nødvendig at vi 
voksne i denne klimakampen lytter 
til de unge.

Hva tror du er viktig kunnskap for 
fremtiden?    
Kunnskap om bærekraft og 
miljøvennlige løsninger. Jeg 
tror også at eksperter innen 
teknologiske løsninger må se 

betydningen av å jobbe tverrfaglig 
sammen med andre eksperter fra 
andre fagområder. Jeg tror også 
at viktig kunnskap ikke bare blir å 
utvikle nye løsninger, men å kunne 
forstå samfunnsmekanismer som 
gjør det mulig å implementere 
løsningene.   

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?    
Mange studier rettes mot dette. 
Fokus på miljøvennlig energi, 
energiøkonomisering, fordeler for 
elbiler mv.  

Et favoritt fremtidssitat, som 
inspirasjonsgave til lyttere?    
 «The future is green and blue». 

LØRNSOC med Geir Torgersen, Høgskolen i Østfold
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Hva er viktige hensyn når 
utdanningsplaner utarbeides?
a) Tidligere erfaringer elever har fra
tidligere utdanningsløp
b) Hensyn til å tilfredsstille
rammebetingelsene for studiekravene
c) Krav fra Grunnleggende basisk
kunnskap i utdanning, studenter og
industri

Krav fra Grunnleggende basisk kunnskap 
i utdanning, studenter og industri

Vi trenger kunnskapen hos ingeniører til 
å konstruere klimavennlige valg

Tilretteleggelse for å jobbe på tvers av 
løp

Hvorfor trenger vi grønne ingeniører 
fremover?
a) Vi behøver flere ingeniører til å
utarbeide grønne områder i bymiljøer
b) Vi trenger kunnskapen hos ingeniører
til å konstruere klimavennlige valg
c) Vi har ikke nok ingeniører som
prioriterer løsninger for effektiv jordbruk,
og jordbruk er Norges fremtidige
satsningsområde innen næringslivet

Hvordan få tverrfaglighet inn i en 
tradisjonell utdanning bestående av 
siloer?
a) Invitere til samarbeid over
bacheloroppgaver mellom studenter fra
forskjellige studier
b) Etablere nye fagutdannelser som
kombinerer teknologi og praksis
c) Tilretteleggelse for å jobbe på tvers av
løp

LØRNSOC med Geir Torgersen, Høgskolen i Østfold

Scann og besøk bedriften
https://www.hiof.no/
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Lørn manifesto 
Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi 
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you 
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er 
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot 
til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være, 
for å kunne ta aktive valg.Det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode». 
Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og 
alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny 
teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett 
den læringen som ikke gjelder oss selv.

Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?
Direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter, 
automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å 
kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse 
mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret, 
som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker 
som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av 
våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot 
oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever 
empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og 
rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever 
omsorg og omtanke. Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap.

Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot 
control it. We control the future but cannot know it».

Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

Gründer 
Silvija Seres
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Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommended-litterature 

 

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglige team
•  

Helhetlig produksjon
•  

Endringsledelse 
•  

Fremtidens produksjon
 
Anbefalt lesing: 

• Norges offentlige utredninger (NOU) sin 
rapport Lærekraftig 

Tema:  LØRNSOC

Expørt:  Dag Arthur Aasbø 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: SARPSBORG 

Lørner:  Silvija Seres 

Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

Få med alle på 
endringsreisen  
Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så 
stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer 
man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og 
fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker 
Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt 
i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart 
å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av 
produksjonen sin på få år.

Refleksjon 
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