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Scatec Solar er et norsk selskap som utvikler, bygger, 
eier og opererer solenergianlegg. Scatec Solar er en 
ledende, uavhengig produsent av solkraft som leverer 
rimelig, raskt distribuerbar og bærekraftig, ren energi 
over hele verden. Med ønske om at Scatec Solar skal 
bli en langvarig aktør, utvikler, bygger, eier og driver 
selskapet sol-kraftverk og har en installasjons-rekord på 
mer enn 1,6 GW. Selskapet har totalt 1,9 GW i drift og er 
under utbygging på fire kontinenter.

Scatec Solar
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Tema Perspektiv

Digitalisering av 
oljeindustrien
I denne episoden av #LØRN snakker Chul C. Aamodt med daglig 
leder i Oliasoft, André Backen, om hvordan Oliasoft digitaliserer 
oljebransjen og bygger på stolt norsk industri-tradisjon, gjennom 
sitt program Oliasoft Welldesign. Oliasoft Welldesign er en 
Integrert Cloud Engineering (ICE)-plattform som forvandler 
prosessen med å bygge kostnadseffektive, sikre og effektive 
systemer for brønn-design. Gjennom samtalen lærer vi mer om 
hvordan en oljebrønn planlegges på best mulig måte, og André 
deler sine tanker om hvorvidt vi kommer til å slutte med olje før 
det er slutt på den ikke-fornybare ressursen.

Om bedriften
Oliasoft ble dannet i 2015 av energisektoren og programvare-
personell dedikert til å bruke den beste digitale teknologien 
for å automatisere arbeidsflyten i brønn-planlegging.Resultatet 
ble Oliasoft WellDesign, en integrert Cloud Engineering 
(ICE) -plattform som forvandler prosessen med å bygge 
kostnadseffektive, sikre og effektive systemer for brønn-design. 
Oliasofts åpne API lar brukere bygge tilpassede løsninger ved å 
knytte sammen Oliasoft og tredjeparts applikasjoner som Lego 
byggesteiner. WellDesign sin pakke med avanserte simulerings-
motorer automatiserer planlegging og drift av brønner, forbedrer 
effektiviteten og sikkerheten dramatisk.

Refleksjon
Hvilke konsekvenser ville Norge fått dersom vi kuttet olje -og 
gassindustrien helt? Og er det mulig å erstatte den og likevel 
beholde vår levestandard?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    André Backen 

Språk:  NORWEGIAN

Persepktiv: SME

Innspilt: OSLO

Vert:  Chul Christian Aamodt

Du vil LØRNE om: 

• Digitalisering 
• Oljebransjen 
• Oljebrønner 
• Software

Anbefalt lesing: 

• "Energy and Civilization. A History." 
skrevet av Vaclav Havel.

 

ENERGYTECH med André Backen, Oliasoft 

ENERGYTECH
ANDRÉ BACKEN
CEO
OLIASOFT
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ENERGYTECH med André Backen, Oliasoft

 Vi utvikler software 
som gjør det mulig å 
planlegge og designe 

olje- og gassbrønner mer 
effektivt og billigere enn i 
dag. I tillegg gjør vi dem 
litt mindre forurensende 

samtidig som vår teknologi 
kan brukes til å bore 
geotermiske brønner.

- André Backen



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i energi-tek? 
Jeg liker å bygge selskaper som 
har internasjonale ambisjoner. 
Har tidligere bygd opp noen 
teknologiselskaper som Funcom og 
Paynet.

Hva gjør dere på jobben? 
Utvikler software som gjør det 
mulig å planlegge og designe olje- 
og gass-brønner mer effektivt 
og billigere enn det som gjøres i 
dag. I tillegg gjør vi det litt mindre 
forurensende, og vår teknologi kan 
også brukes til å bore geo-termiske 
brønner.

Hva er greia med energi-tek? 
Mennesker er helt avhengig av 
tilgang til billig og ren energi. Det er 
grunnlaget for at vi alle kan spise 
oss mette (fullgjødsel), ha varme 
hus og mange andre produkter. 
Vi har et ønske om å produsere 
billigere enn i dag og være mer 
miljøvennlig.

Hvorfor er det spennende? 
Menneskets sivilisasjon er bygget 
på forbruk av energi. Vi har gått 
fra å samle kvister og tenne bål, 
via vindmøller, dampmaskiner, 

forbrenningsmotor og kjernekraft, 
og i det siste solenergi. Dette 
har gitt oss mange goder og er 
fundamentet for det samfunnet vi 
alle er en del av.

Er det noen kontroversielle 
problemstillinger? 
Energiforbruket bidrar til utslipp av 
CO2 og dermed global oppvarming. 
Vi må lykkes med å fange CO2. 
Den store elefanten i rommet 
som ingen prater om er antall 
mennesker som trenger energi. Vi 
er i dag ca. 7 milliarder mennesker 
og alle trenger energi. Det gjør at 
oljeforbruket øker med 1500 fat 
hver eneste dag.

Ditt eget beste eksempel på energi-
tek? 
Jeg synes Equinor og Aker BP 
sin satsning på digitalisering 
er veldig spennende. En annen 
mulighet jeg er fasinert av er 
geo-termiske brønner, det er 
uprøvd enda, men kan ha et stort 
potensial. Det er mange som jobber 
med nye løsninger innen fornybar 
energi. Utfordring er å få noe som 
dekker menneskenes enorme 
energibehov.

Dine andre favoritt-eksempler 
på energi-tek internasjonalt og 
nasjonalt? 
Oppfinnelsen Lithium-Ion 
batteriene er fantastisk, men vi 
trenger neste generasjons batterier. 
Effektivisering av oljeindustrien er 
viktig. Jeg synes også kjernekraft 
har et ufortjent dårlig renommé.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi har mye oljekompetanse, i 
tillegg har vi mye vannkraft og 
vind. Så Norge er Europas batteri. 
Vi er godt posisjonert til å levere 
energi til Europa i mange år. Norske 
myndigheter har lagt til rette for 
et godt økosystem innen energi 
med tanke på utdannelse, gode 
forskningsmiljøer og risikovillig 
kapital.

En favoritt energi-tek sitat? 
«Norge kan digitalisere 
oljeindustrien».

ENERGYTECH med André Backen, Oliasoft

Podkast  #0117
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Hva slags software utvikler Oliasoft?
a) De simulerer maskiner som vil bli
brukt til å utbygge olje -og gassanlegg
b) De simulerer utbygging av en
havvindpark og hvordan en vindturbin vil
fungere i kraftnettet
c) De effektiviserer planleggingen av
en oljebrønn og bidrar til at norske
oljeselskaper får bedret sin produksjon

De effektiviserer planleggingen av 
en oljebrønn og bidrar til at norske 
oljeselskaper får bedret sin produksjon

5 Besparelse på minst 200 mrd. dollar per 
brønn

I Norge og Europa bruker vi 20-22 fat olje 
per innbygger i året. Hvor mange oljefat 
bruker hver innbygger i Afrika?
a) 2,5
b) 5
c) 10

På norsk sokkel bores det ca. 200 
brønner hvert år. Hvor mye sparer de per 
brønn ved hjelp av Oliasoft sin software?
a) Besparelse på maks 100 mrd. dollar
per brønn
b) Besparelse på 150 mrd. dollar per
brønn
c) Besparelse på minst 200 mrd. dollar
per brønn

ENERGYTECH med André Backen, Oliasoft

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

ENERGYTECH
ANDRÉ BACKEN
CEO
OLIASOFT

Podkast  #0117
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Tema Perspektiv

Havvind
I denne episoden av #LØRN snakker Isabelle Ringnes med 
sjefs-forsker ved SINTEF Energi, John Tande, og SINTEF er i dag et 
av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. I podcasten 
diskuterer Isabelle og John de spennende mulighetene med 
havvind og hvorfor ikke Norge satser mer på havvind. De snakker 
også om hvorvidt det vil vise seg mulig å designe, bygge og drifte 
havvind-anlegg som skal stå langt til havs med tøft vær, som også 
skal tåle å være i drift døgnet rundt over 20-30 år.

Om bedriften
SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. 
SINTEF sine 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, 
teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små 
kunder over hele verden. SINTEF samarbeider med ledende 
universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer 
og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig 
medfinansiering for deres kunder. SINTEF ble etablert i 1950 av 
Norges tekniske høgskole (NTH), som senere ble fusjonert inn i 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Refleksjon
Havvind kan brukes sammen med olje -og gassanlegg og gjøre 
denne industrien renere. Vil det være nok for miljøet å gjøre 
produksjonen grønnere, eller vil olje – og gassproduksjon fortsatt 
ha essensielt klimatrykk i storskala?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    John Tande 

Språk:  NORWEGIAN

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Isabelle Ringnes

Du vil LØRNE om: 

• Fornybar energi 
• Vindkraftproduksjon
• Havvindteknologi

Anbefalt lesing: 

• NOWITECH sluttrapport.                     
www.nowitech.no 

• For detaljer om havvindteknologi:   
https://www.wiley.com/en-us/ Of
fshore+Wind+Energy+Technology
-p-9781119097761 

• For visjon om havvind i Norge:        
https://zero.no/havvind-norges-neste-
offshoreeventyr/

 ENERGYTECH med John Tande, SINTEF Energi 

ENERGYTECH
JOHN TANDE
SJEFFORSKER
SINTEF ENERGI

PODKAST #118 HAVVIND. JOHN TANDE, SINTEF ENERGI

Podkast  #0118
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ENERGYTECH med John Tande, SINTEF Energi

 Havvind vil utgjøre 
en viktig del av fremtidig 

energimiks. Norge har 
mulighet til å være en 

viktig leverandør til dette 
markedet.

- John Tande



Intervju

10

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i EnergyTech? 
Sjefsforsker ved SINTEF Energi. 
Jeg ble interessert i vindkraft da 
jeg som del av elkraft-studiet ved 
NTNU hadde et studieår i Danmark, 
og har siden da jobbet med 
forskning på vindkraft. Først på 
landbasert, og siden på havvind.

Hva gjør dere på jobben? 
På SINTEF Energi driver vi med 
oppdragsforskning. Vi liker å si at vi 
former framtidas energiløsninger. 
Vi jobber mye foran PC med 
simuleringer og analyse, men også i 
lab og felt for å teste hvordan ulike 
løsninger vil fungere i praksis.

Hva er de viktigste konseptene i 
EnergyTech? 
Vi er helt avhengige 
av en velfungerende 
elektrisitetsforsyning. Problemet er 
at energiforsyning basert på kull og 
gass gir klimautslipp. Derfor trenger 
vi alternative måter å fremstille 
energi på slik som vannkraft, 
vindkraft og sol.

Hvorfor er det spennende? 
Elforsyning er noe vi alle er helt 
avhengige av. Samtidig er det et 
veldig komplekst system, faktisk 
kanskje det største og mest 
komplekse menneskeskapte 
systemet som finnes.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Hvorfor Norge ikke satser mer på 
havvind. Vi har allerede en betydelig 
eksport av varer og tjenester til den 
internasjonale havvind-sektoren, 
men denne kan bli mye større.

Ditt eget selvlaget beste eksempel 
på EnergyTech? 
Selskap som Equinor byr på å få 
bygge ut bunnfaste havvind-parker 
i Europa uten subsidier. Flytende 
havvind er stadig dyrere og på et 
tidligere utviklingsstadium, men 
også flytende havvind har vært 
igjennom en formidabel utvikling. 
Jeg var med da det flytende 
havvind-konseptet Hywind ble 
testet i skala i hav-bassenget hos 
SINTEF i 2005.

Dine andre favoritt-eksempler 
på EnergyTech internasjonalt og 
nasjonalt? 
Da jeg startet på SINTEF i 1997 
hadde jeg jobbet som forsker i 7 år 
i Danmark med vindkraft. På det 
tidspunktet var det installert ca. 8 
GW vindkraft totalt i verden. Nå er 
det over 500 GW. Havvind er 18.8 
GW, og nesten alt er bunnfast og 
det meste er installert i Europa.

Hvordan forklarer du hvordan det 
funker? 
De fleste har et forhold til en 
17. mai-vifte eller vindmølle. En 
stor vindturbin fungerer mye 
på samme måte. Vinden driver 
turbinen rundt, og så sitter det 
en generator på akslingen så 
gjør om bevegelsesenergien til 
elektrisk kraft. Denne er koblet til 

elektrisitetsnettet og leverer kraft 
inn på dette akkurat som andre 
kraftverk.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi har spesielt god kompetanse 
og industri innenfor nettilkobling, 
understell, installasjon, drift og 
vedlikehold.

Et EnergyTech faktum folk bør 
huske? 
Havvind kan teknisk sett bygges 
ut til å dekke mange ganger jordas 
elektrisitets-behov.

ENERGYTECH med John Tande, SINTEF Energi

Podkast  #0118
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Hva forsker SINTEF Energy på?
a) Solenergi
b) Havvind
c) Vannkraft

Havvind 18 gigawatt 1-2 ganger i året

I dag er det installert 500 gigawatt 
landbasert vind. Hvor mange gigawatt er 
installert på hav?
a) 500 gigawatt
b) 250 gigawatt
c) 18 gigawatt

Hvor mange ganger i året skal en 
moderne offshore vindturbin ha tilsyn?
a) 1-2 ganger i året
b) 3-5 ganger i året
c) 12 ganger i året

ENERGYTECH med John Tande, SINTEF Energi

Scann og besøk bedriften
https://www.sintef.no/en/sintef-energy/

ENERGYTECH
JOHN TANDE
SJEFFORSKER
SINTEF ENERGI

Podkast  #0118
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Tema Perspektiv

Solenergi forandrer 
verden
I denne episoden av #LØRN snakker Marianne Carpenter med 
forskningssjef ved Institutt for Energiteknikk (IFE), Erik Stensrud 
Marstein om hvorfor solceller trolig blir den største strøm-
produsenten i verden i god tid før 2050. IFE er et ledende 
forskningsmiljø innenfor energi, helse og industriutvikling, og i 
podcasten diskuterer Marianne og Erik hvordan man kan benytte 
teknologier for fremstilling og benyttelse av energi basert på 
solceller, samt hvordan man bør fokusere innen forskning på 
solenergi fremover.

Om bedriften
IFE er et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse og 
industriutvikling. IFE omtaler seg som teknologioptimister, og 
mener at teknologi er nøkkelen til en bedre og mer bærekraftig 
verden. At kunnskap hjelper oss frem mot å nå FNs bærekraftmål 
og kurerer sykdommer vi før ikke kunne behandle, at energi løfter 
folk ut av fattigdom og at energiforskning er nøkkelen til å løse 
verdens klimautfordringer.

Refleksjon
Kobolt er en viktig ingrediens i batterier, men produseringen er 
ofte forbundet med misbruk av arbeidskraft og barnearbeid. Hvor 
går grensen i henhold til å opprettholde det som en bærekraftig 
utvikling av energiteknologi? Hva må gjøres for å ikke bare gjøre 
verden mer klimavennlig, men også mer human?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Erik Stensrud Marstein 

Språk:  NORWEGIAN

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Marianne Carpenter

Du vil LØRNE om: 

• Fornybar energi 
• Solcelle teknologi 
• Batteri teknologi 
• Silisium

Anbefalt lesing: 

• Bloomberg sine prognoser
 

ENERGYTECH med Erik Stensrud Marstein, Institutt for Energiteknikk 

ENERGYTECH
ERIK STENSRUD 
MARSTEIN
FORSKNINGSSJEF
INSTITUTT FOR 
ENERGITEKNIKK

PODKAST #119 SOLENERGI FORANDRER VERDEN. ERIK STENSRUD MARSTEIN, INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

Podkast  #0119
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ENERGYTECH med Erik Stensrud Marstein, Institutt for Energiteknikk

 Vi er unike 
i Europa med å ha 
en prosessindustri 
som sikter inn mot 

solcellemarkedet. Vi lager 
verdens mest bærekraftige 

solcellematerialer i 
storskala.

- Erik Stensrud Marstein



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i EnergyTech? 
Forsker. Syns det er faglig 
spennende og svært morsomt med 
solceller. Det har også industriell 
relevans.

Hva gjør dere på jobben? 
Utvikler teknologier for fremstilling 
og bruk av solceller, ofte i tett 
samarbeid med industri.

Hva er de viktigste konseptene 
i EnergyTech? 
Det er vel en enormt stor sekk som 
inneholder alt for mye rart.

Hvorfor er det spennende? 
Energi er en av de største tingene 
som skjer, og svært viktig for hele 
vår sivilisasjon. Det er også dyrt, 
både i forhold til penger og miljø. 
Her er det jobb å gjøre!

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser? 
Fornybar mot gammel kraft.

Dine andre favoritt-eksempler 
på EnergyTech internasjonalt og 
nasjonalt? 
Batterier og energisystemer for 
fornybar kraft er veldig spennende.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi er nesten unike i Europa med å 
ha en prosessindustri som sikter 
inn mot solcelle-markedet. Vi lager 
verdens aller mest bærekraftige 
solcelle-materialer i stor skala.

Et favoritt EnergyTech sitat? 
“First they ignore you, then they 
laugh at you, then they fight you 
and then you win”.

Et EnergyTech faktum folk bør 
huske? 
Solceller blir trolig den største 
strøm-produsenten i verden i god 
tid før 2050!

ENERGYTECH med Erik Stensrud Marstein, Institutt for Energiteknikk

Podkast  #0119
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95% av alle solceller i verden er basert 
på silisum. Hva er fordelen med dette 
grunnstoffet?
a) Det utgjør 27% av jordskorpa og er lett
å finne
b) Atomnummeret over 92 og er et
kunstig fremstilt grunnstoff og gjør
seg dermed godt til å kopieres for å
multipliseres til bruk
c) Den reagerer med oksygengass,
nitrogengass, vann og syrer, og er derfor
svært brukervennlig for klimavennlige
materialer

Det utgjør 27% av jordskorpa og er lett å 
finne

Råmaterialeproduksjon Batteriutvikling avhenger av veldig 
utilgjengelige materialer

Hvilken ny energiteknologi mener MC at 
vi gjør godt her i Norge?
a) Råmaterialeproduksjon
b) Hydrogenproduksjon
c) Metallproduksjon og prosessering

Hvilke utfordringer har solenergi når det 
gjelder batterier?
a) De kan ikke gjenvinnes
b) De har dårlig holdbarhet
c) Batteriutvikling avhenger av veldig
utilgjengelige materialer

ENERGYTECH med Erik Stensrud Marstein, Institutt for 
Energiteknikk

Scann og besøk bedriften
https://ife.no/

ENERGYTECH
ERIK STENSRUD 
MARSTEIN
FORSKNINGSSJEF
INSTITUTT FOR 
ENERGITEKNIKK

Podkast  #0119
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Tema Perspektiv

Kraftbransjens Airbnb
I denne episoden av #LØRN snakker Chul Christian Aamodt 
med Leder AE Fleksibilitet hos Agder Energi, Rune Hogga, om 
hvordan de utvikler fremtidens markedsplass, der alle aktører kan 
handle strøm – toveis – og i sanntid. Rune forteller om hvordan 
strøm-bransjen på mange måter står ved et veiskille, og deler sine 
synspunkter på hvordan fremtidens strøm-selskaper vil se ut, og 
hvordan produksjonen av strøm kan tjene nettselskap, kunder og 
samfunnet for øvrig.

Om bedriften
Agder Energi er et norsk energikonsern innen vannkraftproduksjon, 
distribusjon av elektrisitet, krafthandel og kunde-løsninger for 
bedrifts- og privatmarkedet. Konsernet har virksomhet i Norge, 
Norden og det øvrige Europa, videreutvikler vannkraftproduksjonen 
i Norge og investerer i nye handelsløsninger i det desentraliserte 
energimarkedet i Europa. Konsernet har en visjon om å være et 
ledende norsk konsern innen fornybar energi. Hovedkontoret 
ligger i Kristiansand. Selskapet har 49 vannkraftverk på Agder, og 
selskapet eies av 30 kommuner i Agder (54,5 %) og Statkraft.

Refleksjon
Rune snakker om fremtidens kraftsystemer og at de må være 
fleksible. Han mener vannkraft er fleksibelt i motsetning til sol og 
vind. Hvorfor har ikke vannkraft da høyere posisjon i Europa?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Rune Hogga 

Språk:  NORWEGIAN

Persepktiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Chul Christian Aamodt

Du vil LØRNE om: 

• Bærekraft 
• Sirkulær økonomi 
• Batteriteknologi

Anbefalt lesing: 

• Six Design Principles for the Power 
Markets of the Future: https://data.
bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/05/
Liebreich-Six-Design-Principles-for-the-
Power-Markets-of-the-Future.pdf

 

ENERGYTECH med Rune Hogga, Agder Energi 

ENERGYTECH
RUNE HOGGA
LEDER AE FLEKSIBILITET
AGDER ENERGI

PODKAST #120 KRAFTBRANSJENS AIRBNB. RUNE HOGGA, AGDER ENERGI
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ENERGYTECH med Rune Hogga, Agder Energi

 Antakelig vil det 
skje mer de neste 10 årene 

enn de forrige 100. Nye 
teknologiske løsninger 
gjør at alle aktører i 

markedet kan samhandle 
på helt nye måter, helt 

automatisk. Det gir nye 
måter å operer strømnettet 

på, produksjonen på og 
forbruket på, noe som 

tjener både nettselskap.
- Rune Hogga
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i energi-tek? 
Har alltid hatt en interesse for å 
utnytte teknologi, og har tidligere 
jobbet med automatisering og 
teknologi innen forsikringsbransjen. 
Det spennende med energi-tek 
er muligheten IOT og skybaserte 
teknologi gir når alle elementene i 
kraftsystemene kan kommunisere 
og styres i sanntid. I tillegg er det 
et miljøaspekt hvor plattformer vi 
utvikler kan brukes til å muliggjøre 
det grønne skiftet.

Hva gjør dere på jobben? 
Bygge det vi håper skal bli 
fremtidens markedsplass, der 
alle aktører kan handle strøm – 
toveis – og i sanntid, for å utnytte 
ressursene best mulig.

Hva er greia med energi-tek? 
Vi ser at kraftbransjen står ved et 
veiskille. Nye teknologiske løsninger 
gjør at alle aktører i markedet kan 
samhandle på helt nye måter, helt 
automatisk. Det gir nye måter å 
operere strømnettet, produksjonen 
og forbruket på, noe som tjener 
både nettselskap, kunder og 
samfunnet forøvrig.

Hvorfor er det spennende? 
Antakelig vil det skje mer de 
neste 10 årene enn de forrige 100, 
og det å være med i kappløpet 
om å bygge fremtidens løsning 
er utrolig spennende. Å få 
samarbeide sammen med Microsoft 
internasjonalt har også vært en 
utrolig spennende reise.

Er det noen kontroversielle 
problemstillinger? 
I Norge handler det vel mest om 
hvordan man kan få ned forbruks-
toppene i strømnettet. Er det 
strenge regulerende regler fra NVE 
eller markedet som skal styre det 
ved å bruke fleksibilitet?
Ditt eget beste eksempel på energi-
tek? 
NODES - et selskap vi eier 
sammen med kraft-børsen 
Nord Pool. Det er det selskapet 
som skal kommersialisere det 
innovasjonsarbeidet vi har gjort 
sammen med Microsoft. Det kan vel 
best beskrives som kraftbransjens 
AirBNB; kort fortalt skal vi også 
lokalisere og tilby ledige rom – bare 
i strømnettet.

Dine andre favoritt-eksempler 
på energi-tek internasjonalt og 
nasjonalt? 
Tesla og Otovo.

Hvordan funker det egentlig? 
Rent teknisk så handler det om 
å samle all data som finnes i 
markedet, alt fra produsenter 
via strømnett og til kunder. På 
den måten kan man, ved hjelp 
av værdata og historiske data, 
analysere både hvor mye strøm det 
er behov for men også hvordan man 
kan unngå overbelastning av nettet.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Norge har vært med å sette 
standarder for hvordan 
kraftsystemer organiseres. Det at 
vi har et organisert kraftmarked, 
samt nesten 100% fornybar 
kraftproduksjon, gjør at verden 
raskt ser på oss om det er noe 
nytt. Det er nok også noe med 
mentaliteten vår, at vi ikke er 
redd for å teste ut nye ting, og at 
vi har mange flinke folk som har 
helhetskunnskap.

ENERGYTECH med Rune Hogga, Agder Energi
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Hvordan mener Rune at framtidens 
kraftsystemer bør være?
a) Effektive
b) Fleksible
c) Pålitelige

Fleksible Når det finnes mer kraft enn det som 
forbrukes i systemet

Vi har en regulerbar vannkraft nettopp 
for å unngå overflødig strøm

Hva er negative strømpriser?
a) Når det finnes mer kraft enn det som
forbrukes i systemet
b) Når strømprisene er en viss prosent
under gjennomsnittet sammenlignet med
måned året før
c) Når det finnes mindre kraft enn det
som forbrukes i systemet

Når det finnes mer kraft enn det som 
forbrukes i systemet vil man i noen land 
bli betalt for å tappe strøm. Hvorfor får 
ikke vi betalt for å bruke strøm i Norge 
ved slike tilfeller?
a) Vi har lover og regler som går imot
denne metoden
b) Vi har en regulerbar vannkraft nettopp
for å unngå overflødig strøm
c) Vi har utviklet systemer hvor den
overflødige kraften blir til nytte der den
trengs

ENERGYTECH med Rune Hogga, Agder Energi

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

ENERGYTECH
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Tema Perspektiv

Fremtidens fleksible 
energiøkosystem
I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med konsulent hos 
Skagerak Energi, Marius Dolven, om AMS-målere, fremtidens 
energi og hvordan blockchain, AI og IoT vil spille en rolle inn i 
dette. Skagerak produserer strøm og varme fra fornybare kilder, et 
viktig bidrag i det grønne skiftet. Med satsing på økt digitalisering 
og nye fleksible arbeidsformer jobber Skagerak for innovasjon 
og ny forretningsvirksomhet, og i denne samtalen diskuteres det 
derfor hva for kompetanse som vil kreves av energiselskapene i 
fremtiden, om verdenssamfunnet skal klare nå FNs bærekraftsmål.

Om bedriften
Skagerak Energis virksomhet er konsentrert om produksjon, 
omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt 
virksomhet i tilknytning til dette. Konsernet har cirka 630 ansatte, 
en gjennomsnittlig kraftproduksjon på cirka 6 TWh, over 200 000 
nettkunder og en omsetning på cirka 3 milliarder kroner. Skagerak 
produserer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag 
i det grønne skiftet. Med satsing på økt digitalisering og nye 
fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny 
forretningsvirksomhet.

Refleksjon
Skagerak Energi har installert en strømmåler i alle husholdninger 
som rapporterer strømforbruket deres. Hvilken nytte kan en slik 
AMS-måler ha?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Marius Dolven 

Språk:  NORWEGIAN

Persepktiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Sunniva Rose

Du vil LØRNE om: 

• Delingøkonomi 
• Bærekraft 
• Batteriteknologi

Anbefalt lesing: 

• Tony Seba, Ramez Naam
 

ENERGYTECH med Marius Dolven, Skagerak Energi 
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ENERGYTECH med Marius Dolven, Skagerak Energi

 IoT vil spille en 
stor rolle for å få med 
forbrukere inn i dette 

økosystemet, man må få 
partnerskap med helt nye 
aktører som vi ikke trodde 
vi skulle samarbeide med 

for 10 år siden.
- Marius Dolven
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i energi-tek? 
Relativt ny i energi-domenet, men 
har alltid vært en teknologi-freak. 
Har jobbet som systemutvikler 
og konsulent mesteparten av 
min karriere. Fra jeg kom inn i 
energisektoren for 5 år siden har 
jeg sett mange muligheter med 
software i større grad enn å bygge 
nett.

Hva gjør dere på jobben? 
Nå er det siste innspurt i 
forbindelse med AMS-utrullingen. 
Dette gjør at vi begynner å få mye 
data fra kundepunktene som gir 
oss bedre informasjon om hvordan 
det «står til» med nettet vårt, og 
som igjen kan gjøre at vi kan drifte 
eksisterende nett mer effektivt og 
tilby helt nye tjenester på sikt.

Hva er greia med energi-tek? 
Skal vi i det hele tatt være i 
nærheten av å nå 1,5 graders målet 
så må det handles nå. Bruk av 
teknologi vil være avgjørende i at 
vi når disse målene. Samtidig som 
det forskes på teknologi må vi rulle 
ut dagens teknologi for å bremse 
utviklingen i størst mulig grad.

Hvorfor er det spennende? 
Det skjer veldig mye spennende 
innenfor mange områder som vil 
påvirke sektorer som transport, 
energilagring og fornybar energi-
produksjon. Paradigmeskiftene 
går raskere og raskere fordi 
teknologiutviklingen skjer 
eksponentielt.

Er det noen kontroversielle 
problemstillinger? 
Ved å gå fra en modell hvor 
forbrukeren i dag typisk kan 
ta ut så mye effekt man vil (fri 
båndbredde) til å måtte betale 
for kapasitet (effekt tariff) vil nok 
skape mye diskusjoner.

Ditt eget beste eksempel på 
energi-tek? 
Jeg tror man kommer til å bevege 
seg bort fra de store aktørene 
som leverer basert på tradisjonelle 
verdikjeder. For å minimere 
friksjon så kan man tenke seg 
at produsenter selger direkte til 
sluttbruker.

Dine andre favoritt-eksempler 
på energi-tek internasjonalt og 
nasjonalt? 
I andre land har man kommet langt 
med tanke på at konsumenter 
har blitt «prosumers» som både 
produserer og konsumerer. LaaS 
(Light as a Service) er også spådd 
en kjempevekst fremover.

Hvordan funker det egentlig? 
For å få til dette så må 
energiselskap som oss se etter 
helt ny kompetanse, og vi må 
bli gode på utvikling av software 
både backend og frontend. Man 
behøver ikke grave ned mer kabel. 
Her vil IoT spille en stor rolle.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Utbredelse av elbiler har ført til at 
veldig mange allerede sitter på en 
ubrukt ressurs i batteriet til elbilen. 
Dette kan gi oss gode erfaringer 
innen dette feltet. Vi har også den 
fordelen at vi sitter på ekstremt 
mye vannkraft.

En favoritt energi-tek sitat? 
«Don’t be afraid of new 
arenas» – Elon Musk.

ENERGYTECH med Marius Dolven, Skagerak Energi
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Hva er en AMS-måler?
a) En strømmåler som rapporterer
husholdningens strømforbruk på times-
nivå
b) En vannmåler som regulerer
vannforsyningen slik at
varmtvannsbeholderen ikke går tom
c) En strømmåler som regulerer
strømforsyningen likt hver måned

En strømmåler som rapporterer 
husholdningens strømforbruk på times-
nivå

800 kilowatt En AMS-måler kan forutsi effekttopper i 
strømnettet

Hvor mange kilowatt peak i effekt skal 
Skagerak Arena i Skien produsere?
a) 470 kilowatt
b) 550 kilowatt
c) 800 kilowatt

Hva kan en AMS-måler forutsi?
a) En AMS-måler kan forutsi effekttopper
i strømnettet
b) En AMS-måler kan forutsi
strømregningen ved hjelp av
gjennomsnittsmålinger i din husholdning
c) En AMS-måler kan forutsi ekstremvær
og torden og gir varsel ved fare

ENERGYTECH med Marius Dolven, Skagerak Energi

Scann og besøk bedriften
https://www.skagerakenergi.no/forside/
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Tema Perspektiv

Verdens mest effektive 
flytende solenergi
I denne episoden av #LØRN snakker Marianne Carpenter med 
CTO i Ocean Sun, Børge Bjørneklett, om verdens mest effektive 
flytende solenergi. Gjennom samtalen lærer vi om hvordan Ocean 
Sun har utviklet og patentert en løsning for solenergi, basert 
på flytende duker som legges på havet, og om hvordan denne 
teknologien fungerer.

Om bedriften
Ocean Sun introduserer en effektiv, rimelig og holdbar løsning 
på flytende solenergi. Selskapets kjerne-innovasjon er et 
flytende solsystem basert på stive PV-moduler, montert på 
en hydro-elastisk membran. Metoden muliggjør lavere celle-
temperatur ved direkte termisk kontakt med vann-kroppen. 
Siden 2016 har Ocean Sun utført omfattende undersøkelser og 
eksperimentering i basseng-laboratorium og bygget test-systemer 
på den norske vestkysten, i sundet Johor utenfor Singapore, og 
Magat-dammen nord på Filippinene.Ocean Sun samarbeider nå 
med industripartnere om alle nødvendige komponenter for sine 
kunders prosjekter og gir kundene rett til å bruke sine patenter for 
å realisere best "Levelized cost of energy" (LCOE) i den flytende 
sol-bransjen.

Refleksjon
Ocean Sun utvikler en løsning innen flytende solenergi hvor 
man legger en type plastikk-duk på havet. Denne duken vil ta 
opp solenergi og samtidig avkjøle solcellepanelet ved hjelp av 
temperaturen på vannet. Hva kan konsekvensene være ved å 
ta i bruk denne nye energiløsningen som kan dekke til alger og 
phytoplankton?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Børge Bjørneklett 

Språk:  NORWEGIAN

Persepktiv: SME

Innspilt: OSLO

Vert:  Marianne Carpenter

Du vil LØRNE om: 

• Flytende solenergi 
• Bærekraft 
• Fornybar energi

Anbefalt lesing: 

• Foruten Lørn Tech: BBC Click og PV
• Power Tech
 

ENERGYTECH med Børge Bjørneklett, Ocean Sun 
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ENERGYTECH med Børge Bjørneklett, Ocean Sun

 Utbredelse av 
flytende solenergi har 
et enormt potensiale. 

Det kan gi billig 
fornybar energi til store 
befolkningsgrupper og 
akselerere overgang fra 

fossilt brensel.
- Børge Bjørneklett
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i energi-tek? 
Doktor ingeniør fra NTNU, oppfinner 
og teknologi-leder. Først 10 år i 
Hydro, jobbet så i REC Solar helt 
til det ble flyttet til Singapore. 
Deretter Aker og innovasjon 
innenfor leteboring på dypt vann. 
Ble hardt rammet av oljekrisen og 
skrev da egen patentsøknad på 
flytende solenergi. Startet senere 
Ocean Sun sammen med kollega 
for å ta teknologien til markedet.

Hva gjør dere på jobben? 
Industriell forskning på flytende 
solkraftverk, teknologi-kvalifisering 
og prosjektering av større demo-
anlegg i utlandet.

Hva er greia med energi-tek? 
Viktig nå å finne bedre løsninger 
og raskere utbygging av fornybar 
energi pga. global oppvarming. 
Fallende priser gjør solenergi til det 
beste alternativet, men begrenset 
areal på hustak og landområder 
gjør at det bør utvides til innsjøer 
og havet.

Hvorfor er det spennende? 
Det kan gi billig fornybar energi 
til store befolkningsgrupper og 
akselerere overgang fra fossilt 
brensel. Markedet på kunstige 
reservoarer er alene i TW størrelse, 
og det krever investeringer omtrent 
på størrelse med Oljefondet.

Er det noen kontroversielle 
problemstillinger? 
Påvirkning av biologisk mangfold 
må undersøkes når overflaten 
skygges av solen. Skyggen kan 
ha fordeler, men også ulemper 
avhengig av økosystem. Det er 
enklere å finne arealer på vannet 
som ikke er i konflikt med andre.

Ditt eget beste eksempel på 
energi-tek? 
Ocean Sun bygger høyeffektiv 
flytende solenergi på vannet. 
Solcellene avkjøles direkte mot 
vann og gir mer energi.

Dine andre favoritt-eksempler 
på energi-tek internasjonalt og 
nasjonalt? 
Mens vi venter på Tokamak fusjons 
reaktor er hybrid kraftverk basert 
på solenergi i kombinasjon med 
vannkraft eller gasskraft viktig. 
Det gir stabil kraftforsyning uten 
dyre batteri-løsninger.

Hvordan funker det egentlig? 
Vi legger en fleksibel duk på vannet 
som demper bølgene, som olje på 
vann. Vi går i praksis på vannet 
da duken er under 1 mm tykk. På 
duken monterer vi solcellepaneler 
som står i termisk kontakt med 
vannet. Effektiviteten til solceller 
er en funksjon av temperaturen, 
og avkjølingen gir vesentlig høyere 
virkningsgrad. Anlegget knyttes til 
nettet med en kabel til land.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Helt siden vikingtiden har Norge 
vært langt fremme på det 
maritime, kanskje pga. fjordene 
med varierende sjøforhold. Fjellet 
og fossene ga Norge fortrinn på 
vannkraft som igjen ga energi 
til metallurgisk industri. Dette 

har gitt god kunnskap innen 
materialteknologi og bl.a. silisium 
til bruk i solceller.

En favoritt energi-tek sitat? 
«We have this handy fusion 
reactor in the sky. You don't have 
to do anything, it just works. 
Shows up every day and produces 
ridiculous amounts of power» - 
Elon Musk. 

ENERGYTECH med Børge Bjørneklett, Ocean Sun
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Hva utvikler de i Ocean Sun?
a) Løsninger innen solcelleanlegg
b) Løsninger innen offshore vindkraft
c) Løsninger innen flytende solenergi

Løsninger innen flytende solenergi Land med lite og kostbart areal, men 
tilgang til hav

0,1

Hvilke land kan denne energiløsningen 
være gunstig for?
a) Land med lite og kostbart areal, men
tilgang til hav
b) Land med lavt innbyggertall og høy
temperatur
c) Land med store åpne landskap og høy
temperatur

Ocean Sun bruker havet som naturlig 
avkjøling for solcellene. Hvor mye mer 
kan de produsere i prosent med denne 
løsningen?
a) 0,05
b) 0,1
c) 20-25%

ENERGYTECH med Børge Bjørneklett, Ocean Sun

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

Europas største 
produsent av fornybar 
energi
I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med Direktør 
for Konsern-strategi og – analyse i Statkraft, Henrik Sætness, 
om hvordan de analyserer energimarkedene, og om hvordan 
energiteknologi skal løse klimautfordringene. I podcasten 
diskuterer de hvorvidt fornybar energi og elektrifisering av ulike 
sektorer kan redde verden fra klimakrisen, og Henrik deler om 
hvordan Statkraft jobber med å analysere energimarkedene 
for å se det globale perspektivet innen olje, kull, CO2, klima og 
teknologier.

Om bedriften
Statkraft AS er et internasjonalt kraftselskap og Europas største 
produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, 
vindkraft, gasskraft, fjernvarme og solkraft, og er en global 
markedsaktør innen energi-handel. Statkraft har 3600 ansatte i 16 
land og er heleid av den norske stat.

Refleksjon
Det er kun noen få land som besitter mesteparten av verdens 
olje, kull og gass som energiressurser. Hva er fordeler med en mer 
jevn fordeling av energiressurser i verden, og hvordan skulle en 
fordeling av naturressurser latt seg gjøre?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Henrik Sætness 

Språk:  NORWEGIAN

Persepktiv: PUBLIC SECTOR

Innspilt: OSLO

Vert:  Sunniva Rose

Du vil LØRNE om: 

• Energiservicecluster 
• Bærekraft 
• Solenergi

Anbefalt lesing: 

• - Statkrafts lavutslippsscenario 
•  explained.statkraft.com
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ENERGYTECH med Henrik Sætness, Statkraft

 Den viktigste 
utfordring å løse i verden 
i dag er klimaendringene. 

Fornybar energi og 
elektrifisering av andre 

sektorer vil redde verden 
fra klimakrisen.
- Henrik Sætness



Intervju

30

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i energi-tek? 
Ble interessert i energimarkedet 
under studier i Trondheim, og skrev 
prosjekt og hovedoppgaver om 
det. Jobbet med analyse, trading, 
origination i tjue år. Av dette følger 
en nokså dyp interesse for hva som 
får energimarkedet til å bevege seg 
og endre seg.

Hva gjør dere på jobben? 
Vi analyserer energimarkedene fra 
det globale perspektivet – altså de 
virkelig store sammenhengene, olje, 
kull, CO2, klima, teknologier osv., 
og ned til de enkelte markedene 
Statkraft opererer i med detaljerte 
analyser frem mot 2040.

Hva er greia med energi-tek? 
For meg er det vanskelig å finne 
noen viktigere utfordringer å løse 
i verden enn klimaendringene. 
Fornybar energi og elektrifisering av 
andre sektorer vil redde verden fra 
klimakrisen – vi må bare forte oss.

Hvorfor er det spennende? 
Utviklingen går veldig fort for 
øyeblikket. Mengden solkraft i 
verden har doblet seg hvert fjerde 
år. Det vil altså si at om fire år har 

vi dobbelt så mye solkraft som i 
dag – samtidig som den vil koste 
en tredjedel.

Er det noen kontroversielle 
problemstillinger? 
Det er mye debatt om hvordan 
vi kan få et kraftsystem som er 
bygget opp over 100 år, basert på 
store maskiner som går fort rundt, 
over til et system der man prøver å 
skvise inn så mye vind og sol som 
mulig i løpet av noen tiår.

Ditt eget beste eksempel på energi-
tek? 
De solcellene som var på hyttetaket 
da jeg var liten gutt er den samme 
basisteknologien som man i dag 
ruller ut i tusenvis av MW hver 
eneste uke globalt.

Dine andre favoritt-eksempler 
på energi-tek internasjonalt og 
nasjonalt? 
Hvordan LiIon-batterier har hatt 
en nesten lignende utvikling 
som solceller, og det har noen 
lignende egenskaper. Det er samme 
teknologi i mobilen og i laptopen 
som det er i Teslaen.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Norge har et unikt utgangspunkt 
med et fornybart kraftsystem 
basert på fleksibel vannkraft. Vi 
er et verdensledende miljø på å 
optimere vannkraft og utnytte 
ressursene best mulig. I tillegg 
har vi svært gode vindressurser, 
og har ganske mye kompetanse 
på utbygging av vind. Ellers 
er jo Norge på mange måter 
et energiservicecluster.

Et favoritt-sitat? 
“In economics, things take longer 
to happen than you think they 
will, but then they happen faster 
than you think they could” – Rudi 
Dornbusch.

ENERGYTECH med Henrik Sætness, Statkraft
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Statskraft er eid av den norske stat 
og er et internasjonalt selskap. Hva er 
Statskraft Europas største leverandør 
av?
a) Kullkraft
b) Fornybar energi
c) Atomkraft

Fornybar energi India En fordel med solenergi og vindkraft 
er at de fleste land i verden har sol og 
vind. Dette gir en jevnere fordeling av 
energiressurser i verden

Noen land i verden har mer ustabil 
energiforsyning og bruker for eksempel 
dieselaggregater. Hvilket land i 
verden er det største markedet for 
dieselaggregater?
a) Spania
b) Pakistan
c) India

Hva er noen fordeler ved fornybar energi 
som sol - og vindkraft?
a) En fordel med solenergi og vindkraft
er at de fleste land i verden har sol og
vind. Dette gir en jevnere fordeling av
energiressurser i verden
b) En fordel med solenergi og vindkraft
er at de bidrar til å avkjøle havet
c) En fordel med solenergi og vindkraft er
at de gir jevn strøm til befolkningen hele
året

ENERGYTECH med Henrik Sætness, Statkraft

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

Storskala solenergi over 
hele verden
I denne episoden av #LØRN vil Chul C. Aamodt og SVP Technology 
Solutions i Scatec Solar, Terje Melaa, snakke om hvordan Scatec 
Solar jobber med å identifisere og utvikle nye og lønnsomme 
stor-skala sol-kraftverk rundt om i hele verden. Scatec Solar 
er et norsk selskap som utvikler, bygger, eier og opererer 
solenergianlegg. Gjennom podcasten lærer vi om dilemmaene som 
oppstår med bruk av de ulike formene for energi-kraftverk, og 
fordelene ved å satse på og utbygge anlegg for solkraft.

Om bedriften
Scatec Solar er et norsk selskap som utvikler, bygger, eier og 
opererer solenergianlegg. Scatec Solar er en ledende, uavhengig 
produsent av solkraft som leverer rimelig, raskt distribuerbar og 
bærekraftig, ren energi over hele verden. Med ønske om at Scatec 
Solar skal bli en langvarig aktør, utvikler, bygger, eier og driver 
selskapet sol-kraftverk og har en installasjons-rekord på mer enn 
1,6 GW. Selskapet har totalt 1,9 GW i drift og er under utbygging på 
fire kontinenter.

Refleksjon
Hvordan kan droner være et viktig hjelpemiddel for 
solenergibransjen?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Terje Melaa 

Språk:  NORWEGIAN

Persepktiv: ENTERPRISE

Innspilt: OSLO

Vert:  Chul Christian Aamodt

Du vil LØRNE om: 

• Solkraftverk 
• Bærekraftig energiteknologi
• Håndtering av raske endringer 
• Norske fagmiljøer innen 

energiteknologi

Anbefalt lesing: 

• YouTube-videoer om utility scale solar
 

ENERGYTECH med Terje Melaa, Scatec Solar 
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 I 2016 var solenergi 
for første gang den 

største energibæreren for 
tilveksten av ny energi. Det 

kommer det til å være i 
alle år framover.

- Terje Melaa
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i energi-tek? 
Sivilingeniør i elektro fra NTH/
NTNU. Alltid vært interessert i 
teknologi og energi - fikk interessen 
inn med morsmelken (eller 
farsmelken). Har jobbet mange 
år i leverandørindustrien både i 
Norge og internasjonalt. Jobbet 
med systemer for omforming av 
energi, noe som er helt sentralt i et 
kraftverk for sol-energi.

Hva gjør dere på jobben? 
Bygger store sol-kraftverk over 
hele verden. Vi jobber mye med å 
identifisere og utvikle de gode og 
lønnsomme prosjektene, spesielt 
i emerging eller new markets. 
Når prosjektet er utviklet og alle 
avtaler og godkjenninger er på 
plass skal prosjektet finansieres før 
det kan bygges. Vi bygger anlegget 
og drifter vi over hele prosjektets 
levetid, som typisk er 20-30år.

Hva er greia med energi-tek? 
Verden trenger mer energi, 
og denne veksten må være 
bærekraftig. De ledende 
analysebyråene er enige om at 
produksjonen av elektrisk energi 
skal fordobles fram mot 2050. 

Denne veksten kan IKKE komme 
gjennom kullkraft, fornybar energi 
vil ta hele denne veksten.

Hvorfor er det spennende? 
Fordi det skjer så mye endringer, og 
det skjer så fort. Se på hvor raskt 
transportnæringen endres. I 2016 
var solenergi for første gang den 
største energibæreren for tilveksten 
av ny energi. Det kommer det til å 
være i alle år framover.

Er det noen kontroversielle 
problemstillinger? 
Atomkraft er en «ren» energiform 
ved at den i seg selv ikke forurenser 
eller produserer CO2, men det 
er enorme utfordringer med 
radioaktivt avfall. Vindmøller er 
«forurenser» visuelt, og solenergi 
krever store landområder som 
kunne vært brukt til noe annet, for 
eksempel landbruk.

Ditt eget beste eksempel på energi-
tek? 
Den enorme prisreduksjonen vi har 
hatt på sol-celler og batterier som 
følge av at volumet øker. Solenergi 
er i dag en billigste formen for 
utbygging av ny produksjon av 
elektrisk energi.

Dine andre favoritt-eksempler 
på energi-tek internasjonalt og 
nasjonalt? 
Bruk av droner for 
å monitorere store sol-parker. 
Et sol-kraftverk består av 
hundretusenvis solpaneler på 
flere kvadratkilometer. Ved å 
bruke droner kan man scanne et 
stort område på kort tid. Utstyrt 
med infrarøde kamera kan man 
identifisere feilsituasjoner på 
et øyeblikk, noe som ville vært 
nærmest umulig ellers.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi har veldig gode fagmiljøer 
på flere av disse tingene. Vi er i 
verdensklasse på solcelleteknologi, 
selv om produksjonen er beskjeden 
sammenlignet med Kina. Vi har i 

tillegg kommet langt med offshore 
vindkraft, og har også muligheter 
innenfor flytende solkraft.

En favoritt energi-tek sitat? 
Statnett; Fremtiden er elektrisk.

ENERGYTECH med Terje Melaa, Scatec Solar
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Hvilke typer kamera bruker dronene for 
å overvåke tilstanden til solceller over 
større landareal?
a) Hyperspektrale kamera
b) Analoge kamera
c) Infrarøde kamera

Infrarøde kamera Temperatur en viktig faktor for 
virkningsgraden eller effektiviteten av 
en solcelle. Jo kaldere det er, jo bedre 
produserer dem

Batteriteknologi

Hvordan påvirker temperatur 
solcellepaneler?
a) Temperatur påvirker ikke solceller,
solceller er svært robuste
b) Temperatur en viktig faktor for
virkningsgraden eller effektiviteten av
en solcelle. Jo kaldere det er, jo bedre
produserer dem
c) Temperatur en viktig faktor for
virkningsgraden eller effektiviteten av
en solcelle. Jo varmere det er, jo bedre
produserer dem

Hva er solkraft avhengig av for å kunne 
øke andelen av solkraft i energimiksen?
a) Jern og litium
b) Batteriteknologi
c) Hyperspektrale kamera

ENERGYTECH med Terje Melaa, Scatec Solar

Scann og besøk bedriften
https://scatecsolar.com/
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Tema Perspektiv

Digitale tvillinger for olje 
og gass
I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med Strategic 
Advisor i Kongsberg Digital, Guro Knapstad, om hva en "digital 
tvilling" er og hvordan en slik modellert versjon av en asset 
muliggjør simuleringer av ulike potensielle utfall. Guro forteller 
om hvordan Kongsberg Digital jobber med utvikling av "digitale 
tvillinger" for energiindustrien. I samtalen forteller hun også blant 
annet om hvordan "digitale tvillinger" kan redusere kostnader 
for en olje asset med opp til 50%.

Om bedriften
Kongsberg Digital er leverandør av neste-generasjons programvare 
og digitale løsninger til kunder innen maritim, olje & gass og 
verktøy. Blant tjenestene Kongsberg Digital leverer er simulator-
løsninger i sanntid, som støtter alt fra obligatorisk STCW-trening 
ved akademier til avansert integrert mannskaps-opplæring 
for maritim-, marine- og offshore-næring. Selskapet leverer 
også tjenester for data-innsamling i sanntid, visualisering og 
rådgivende løsninger for alle faser av brønn-konstruksjon. I dag 
jobber Kongsberg for organisasjoner på tvers av en rekke sektorer, 
inkludert dyphavs-, digital-, forsvars-, handelsfartøy-, olje- og 
gass-, fiskeri-, rom- og romfarts-industrier.

Refleksjon
Kunne helsevesenet benyttet seg av digitale tvillinger, og til 
hvilken effekt?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Guro Knapstad 

Språk:  NORWEGIAN

Persepktiv: ENTERPRISE

Innspilt: KONGSBERG

Vert:  Sunniva Rose

Du vil LØRNE om: 

• Produksjonseffektivitet
• Situasjonsforståelse 
• Digitale tvillinger

Anbefalt lesing: 

• https://www.kongsberg.com/digital/
 

ENERGYTECH med Guro Knapstad, Kongsberg Digital 
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 Digital tvilling er 
en digital replika av den 
fysiske asset, som gir oss 

full oversikt over den 
faktiske tilstanden til f.eks 

en oljeplattform.
- Guro Knapstad
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i energy-tech?  
Tech – det er noe som er 
relevant for alle, og mer og mer 
i industrien. Energy – jeg har 
lang erfaring fra energibransjen 
(Hydro, Equinor).  Da jeg begynte 
i Kongsberg Digital for litt over 1 
år siden fikk jeg jobbe med begge 
deler – og cutting-edge innovasjon 
innen energy-tech; digitale 
tvillinger.  

Hva gjør dere på jobben?   
Kongsberg Digital jobber bl.a 
med å utvikle digitale tvillinger 
for industrien, og min avdeling 
fokuserer på energi sektoren (dvs 
digitale tvillinger for olje og gass 
assets). 

Hva er greia med energy-tech?   
Energibransjen er preget av at 
de drifter store assets (= store 
investeringer), gjennom tradisjonell 
utbygging, med veldig stort fokus 
på sikkerhet for de ansatte. Ved å ta 
i bruk ny teknologi, gir det mulighet 
for energibransjen å oppnå store 
kostnadsbesparelser, samtidig som 
man kan øke sikkerheten. 

Hvorfor er det spennende?   
Når man tar i bruk ny teknologi, 
samler inn data og tilgjengeliggjør 
disse til mange flere, vil det gi 
ny innsikt (demokratisering av 
data). Potensialet til f.eks digitale 
tvillinger er mye større enn det vi 
klarer å identifisere i dag.

Er det noen kontroversielle 
problemstillinger?   
Mange er redd for å miste jobbene 
til maskiner. Det tror ikke vi 
vil skje, vi tror det skaper nye 
verdiskapende aktiviteter.   

Ditt eget beste eksempel på 
energy-tech?   
Digitale Tvillinger for industrien. Det 
er en digital replika av den fysiske 
asset, som gir oss full oversikt over 
den faktiske tilstanden til f.eks en 
oljeplattform, en modellert versjon 
av asseten samt muligheter til å 
simulere ulike utfall, og deretter ta 
aksjon.   

Dine andre favoritteksempler på 
energy-tech internasjonalt og 
nasjonalt?   
Techstars Energy! Jeg jobber også 
litt sammen med norske startups, 
som f.eks Disruptive Technologies, 
de har også veldig mange konkrete 
usecases innenfor energi bransjen.  

Hva slags mental modell bruker du 
for å forklare hvordan det funker?   
En digital tvilling er en digital 
replika av den fysiske asset, som gir 
oss full oversikt over den faktiske 
tilstanden til f.eks en oljeplattform, 
en modellert versjon av asseten 
samt muligheter til å simulere ulike 
utfall, og deretter ta aksjon.   

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Kongsberg er et av verdens 
ledende tech selskaper, innenfor 
mange bransjer (energi, maritim, 
aerospace), og vi har solid 
fundament i Norge. Kanskje det at 
vi er et lite land, med oversiktlig 
industri, gjør at vi kan bevege oss 
raskere? Gjennom f.eks industrielle 
samarbeid.  

Et kult faktum om energy-tech? 
Digital tvilling kan redusere 
kostnader for en olje asset med 30-
50% og øke produksjon med opptil 
10%. 

ENERGYTECH med Guro Knapstad, Kongsberg Digital
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Hva er en digital tvilling ifølge Guro?
a) En eksakt digital replika av et asset
ved hjelp av IoT (sensorer osv)
b) En digital venn som du kan
kommunisere med
c) En digital prototype av et produkt
heller service

En eksakt digital replika av et asset ved 
hjelp av IoT (sensorer osv)

Faktisk bilde av asset, modelert tilstand, 
predikert tilstand

Digitale tvillinger bidrar med effektiv 
forutseelse av eventuelle scenarioer, og 
på den måten styrkes planleggingen og 
effektiviseringen av prosesser fremfor 
uønskede overraskelser

Hva er de 3 type egenskapene nevnt 
innen en digital tvilling?
a) Faktisk bilde av asset, modelert
tilstand, predikert tilstand
b) Simulert tilstand, teknisk tilstand,
praktisk tilstand
c) Faktisk bilde av asset, simulert
tilstand, autonomi

Hvorfor skal det være ønskelig å 
predikere tilstander med digitale 
tvillinger enn hypoteser og følgende 
tiltak deretter?
a) Prediksjon med hypoteser er kun
synsing, og det tar lengre tid enn
prosessen med tiltaket kan digitaliseres
inn i digitale tvillinger for å skape en
slavisk sjekk liste for gjøremål
b) Digitale tvillinger bidrar med å forutse
feil slik at den manuelle prosessen kan
fremgå feilfritt istedenfor at feilene
oppstår overraskende når hypotesen er
stilt
c) Digitale tvillinger bidrar med effektiv
forutseelse av eventuelle scenarioer, og
på den måten styrkes planleggingen og
effektiviseringen av prosesser fremfor
uønskede overraskelser

ENERGYTECH med Guro Knapstad, Kongsberg Digital

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

Energiteknologi – veien 
inn i fremtiden
I denne episoden av #LØRN vil Chul C. Aamodt og CEO i Subsea 
Valley, Preben Strøm, snakke om hvordan Subsea Valley jobber for 
at Norge skal bli en verdensledende energinasjon. Preben forteller 
om Subsea Valley, som er en geografisk klynge-organisasjon 
utgjort av Fornebu, Sandvika, Asker, Tranby, Drammen, Hokksund 
og Kongsberg, til sammen cirka 75 km i lengde. Preben deler 
videre om hvordan Subsea Valley jobber for at aktører innen 
energi og teknologi på Østlandet skal snakke sammen, og gir sine 
synspunkter på hvordan Osloregionen skal bli verdensledende på 
energiteknologi.

Om bedriften
Klyngeorganisasjonen Subsea Valley (SSV) består geografisk 
av Fornebu, Sandvika, Asker, Tranby, Drammen, Hokksund og 
Kongsberg. SSV består av 184 firmaer og har i dag 3 av de 5 
store undersjøiske ingeniørfirmaene som konkurrerer i bransjen. 
De største ingeniørselskapene i SV er FMC Technologies, 
Aker Solutions og GE Vetco. Når det gjelder subsea-
produksjonssystemer, har norske leverandører oppnådd globale 
markedsandeler i området 60-70%, og selskaper som FMC 
Technologies, Aker Solutions og GE er virkelig globale aktører 
innen dette segmentet. Konkurrentene som ligger utenfor klyngen 
er Cameron og DrillQuip.

Refleksjon
Hva kan være fordeler med klyngearbeid i beslutningsprosesser?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Preben Strøm 

Språk:  NORWEGIAN

Persepktiv: CLUSTER

Innspilt: OSLO

Vert:  Chul Christian Aamodt

Du vil LØRNE om: 

• Havvind 
• Bærekraft 
• Innovasjon

Anbefalt lesing: 

• NRK-dokumentarserien «Olje!» og 
dramaserien «Lykkeland»
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 Det er pengene vi 
har tjent og kommer til 
å tjene på oljen som gir 
oss økonomisk rom til å 

investere i en bærekraftig 
energifremtid.
- Preben Strøm
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i EnergyTech?  
Daglig leder i Norges 
største industri  klynge og 
nasjonalt ekspertise-senter i 
energiteknologi. Representerer 
200 medlemsbedrifter i energi og 
teknologi med tyngdepunkt på 
Østlandet. Alltid blitt inspirert av 
å skape verdier ved å koble folk 
sammen - gode ideer og teknologi 
utvikles ikke i et vakum.

Hva gjør dere på jobben? 
Legger til rette for at Norge skal bli 
en verdensledende energinasjon 
og Oslo-regionen verdensledende 
på energiteknologi. Vi initierer 
og legger til rette for samarbeid 
mellom aktører, både innad i 
industrien, mellom industri og 
akademia, og industri og startups.

Hva er de viktigste konseptene i 
EnergyTech?  
Trender: Energy transition, 
bærekraftig energiproduksjon, 
teknologioverføring og cross-
industry collaboration

Hvorfor er det spennende? 
Vår fremtid avhenger av å finne 
løsninger for hvordan vi skal 
adressere verdens energibehov 
på en bærekraftig måte. Det er 
spennende å være i sentrum av 
et av stedene i verden hvor dette 
skjer.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Oljeselskap VS energiselskap. 
Selskapene, særlig de store 
operatørene, må være i stand 
til å følge to løp parallelt: a) 
videreutvikling og foredling av 
tradisjonell O&G-virksomhet og b) 
nye energiområder.

Ditt eget selvlaget beste eksempel 
på EnergyTech?  
Utviklingen av verdensledende 
subsea-teknologi i Norge. En 
teknologi som på mange måter 
revolusjonerte industrien (mulig 
å utvinne O&G billigere, på større 
dyp, lengre fra land og under 
mer ekstreme værforhold). Norsk 
energi- og leverandørindustri ville 
ikke fått samme internasjonale 
posisjon uten denne industrien.

Dine andre favoritt-eksempler 
på EnergyTech internasjonalt og 
nasjonalt? 
Den raske utviklingen innen 
offshore vind. Bunnfaste møller 
blir stadig større, billigere og 
med mer effekt. Eksempelvis 
utviklingen fra Hywind Demo 
til Hywind Scotland.

Hvordan forklarer du hvordan det 
funker?  
En høykompetent kompetansebase 
med evne til å drive 
teknologioverføring i praksis.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi er verdensmestere på 
prosjektledelse, og vi har en unik 
kompetansebase. Da er omstilling 
mulig. Vi har ikke bare utvunnet 

en råvare, vi har utviklet en 
hel industri rundt dette. Denne 
kompetansen jobber ikke lenger 
kun med tradisjonell utvinning av 
olje og gass, men også med andre 
former for energiteknologi.

Et EnergyTech faktum folk bør 
huske? 
Hvis Norge hadde stoppet 
all oljeproduksjon hadde det 
tatt mindre enn tre uker før 
produksjons-bortfallet hadde blitt 
absorbert av andre produsenter. 
Det er pengene vi har tjent og 
kommer til å tjene på oljen som 
gir oss økonomisk rom til å 
investere i en bærekraftig energi-
fremtid.

ENERGYTECH med Preben Strøm, Subsea Valley
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Hva er Subsea Valley i Norge?
a) Subsea Valley er Norges nyeste
energi - og teknologiklynge og ble fra
1. januar 2019 utnevnt som nasjonalt
ekspertisesenter for digitalisering
b) Subsea Valley er Norges største
energi - og teknologiklynge og ble fra
1. januar 2018 utnevnt som nasjonalt
ekspertisesenter for digitalisering
c) Subsea Valley er Norges største
energi - og teknologiklynge og ble fra1.
januar 2018 utnevnt som et nasjonalt
ekspertisesenter for energiteknologi

Subsea Valley er Norges største 
energi - og teknologiklynge og ble fra1.
januar 2018 utnevnt som et nasjonalt 
ekspertisesenter for energiteknologi

Arbeider for å styrke medlemmenes 
konkurransekraft og innovasjonsevne

Bærekraft, digitalisering, innovasjon og 
bruk av eksisterende kompetanse inn 
mot nye markeder og industrier

Hva gjør Subsea Valley i Norge?
a) Arbeider for å digitalisere offentlig
sektor
b) Arbeider for å styrke medlemmenes
konkurransekraft og innovasjonsevne
c) Arbeider for å selge norsk teknologi til
utlandet

Hvilke sentrale strategiske 
fokusområder fokuserer Subsea på?
a) Bærekraft, digitalisering, innovasjon
b) Bærekraft, digitalisering, innovasjon
offentlig forvaltning
c) Bærekraft, digitalisering, innovasjon
og bruk av eksisterende kompetanse inn
mot nye markeder og industrier

ENERGYTECH med Preben Strøm, Subsea Valley

Scann og besøk bedriften
https://energyvalley.no/

ENERGYTECH
PREBEN STRØM
CEO
SUBSEA VALLEY
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Tema Perspektiv

What does it take to 
avoid 2C of global 
warming?
Sunniva, in this episode of #LØRN talks to Senior Researcher 
for the senter for climate research (CICERO), Glen Peters, 
about the opportunities as well as challenges about the energy 
transformation. He has recently expressed passionately on 
climate change his thoughts in articles he's written such as How 
changes brought on by coronavirus could help tackle climate 
change and The past decade of political failure on climate change 
has cost us. Glen in this dialogue, tells about how CICERO carry 
out research on energy and emissions trends, for both past 
and future scenarios, and the possibility/desirability of a 100% 
renewable future.

Om bedriften
CICERO is Norway’s foremost institute for interdisciplinary climate 
research. They deliver new insight that help solve the climate 
challenge and strengthen international climate cooperation. 
CICERO help to strengthen international climate cooperation by 
predicting and responding to society’s climate challenges through 
research and dissemination of a high international standard. Their 
researchers collaborate with top researchers from around the 
world, and publish their work in recognized international journals, 
reports, books and periodicals.

Refleksjon
How does CICERO work to strengthen international climate 
cooperation?

Tema:  ENERGYTECH 

Gjest:    Glen Peters 

Språk:  ENGLISH

Persepktiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Sunniva Rose

Du vil LØRNE om: 

• Battery technology 
• Sustainability 
• CCS

Anbefalt lesing: 

• https://cicero.oslo.no/
 

ENERGYTECH med Glen Peters, Senter for klimaforskning 

ENERGYTECH
GLEN PETERS
SENIOR RESEARCHER
SENTER FOR 
KLIMAFORSKNING

PODKAST #127 WHAT DOES IT TAKE TO AVOID 2C OF GLOBAL WARMING?. GLEN PETERS, SENTER FOR KLIMAFORSKNING
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 Norway has been 
great at solving problems 
in the oil and gas sector. 
The question is whether 

Norway can transfer that 
capacity to a new set of 

technologies.
- Glen Peters
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Who are you and how did you 
become interested in EnergyTech? 
I research energy and emissions 
trends, both in the past and in 
future scenarios. If the world is 
to meet its climate goals, it is 
essential to transform the energy 
system.

What do you do at work? 
In addition to research, I try 
to communicate to a broader 
audience the challenges and 
opportunities for an energy system 
transformation.

What's the matter with 
EnergyTech? 
Size. These days there is more 
emphasis on small and nimble 
energy technologies, like solar and 
batteries. However, at its core, 
the energy system is about big 
and complex technologies. I am 
perhaps biased by growing up in 
a coal mining district (Newcastle, 
Australia), but I think it is often 
under appreciated how big and 
complex the energy system is, from 
dragline mining coal in a distant 
land to making a coffee on the 
kitchen bench .

Why is it interesting? 
Diversity. There are many ways to 
produce energy, and many different 
ways to meet our climate goals. 
We have to take advantage of that 
diversity.

Are there any controversial issues? 
How best to communicate 
the challenge, optimistic or 
pessimistic? My sense is that we 
need to be realistic about the 
challenges ahead, particularly to 
business.

Your own best example of 
EnergyTech? 
Let me be controversial and say 
oil. It is a remarkable, versatile, 
and dense energy source. You can 
propel 500 people on a plane to 
the other side of the world, or drive 
Oslo to Trondheim on one tank 
filled in a matter of minutes. It has 
a carbon dioxide problem, but to 
replace oil, you have to better it.

Your other favorite examples of 
EnergyTech internationally and 
nationally? Batteries. The ability 
to store energy is a pretty critical 
requirement. We do it small scale, 
every second of the day, with the 
good old battery. Can we use that 
same technology to run an entire 
economy?

What kind of mental model do you 
use to explain how it works? 
In terms of scenarios and future 
pathways, it is important to 
remember where we are today and 
the inertia in the system. It will 
take literally decades to transition 
the energy system, and for a 
multitude of reasons. There is no 
easy or unique path to transition 
the energy system.

What do we do uniquely well in 
Norway from this? 
More broadly, Norway has been 
great at solving problems in the 
oil and gas sector. The question 
is whether Norway can transfer 
that capacity to a new set of 
technologies.

ENERGYTECH med Glen Peters, Senter for klimaforskning
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What is CICERO?
a) A new genome
b) The foundation based upon EU’s
sustainable goals, being a international
centre researching on climate and
environment between different countries
actions in green development
c) The Centre of International Climate
and Environment Research

The Centre of International Climate and 
Environment Research

Give knowledge to those working with 
solving global warming

Decarbonize electricity

What is CICERO main goal?
a) Make small businesses grow
b) Give knowledge to big companies on
how to be more environment friendly
c) Give knowledge to those working with
solving global warming

What do you personally have to do to 
stop emitting carbon?
a) Stop producing Co2
b) Stop driving fossil fuel cars
c) Decarbonize electricity

ENERGYTECH med Glen Peters, Senter for klimaforskning

Scann og besøk bedriften
https://cicero.oslo.no/

ENERGYTECH
GLEN PETERS
SENIOR RESEARCHER
SENTER FOR 
KLIMAFORSKNING
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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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