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benyttes i en bærekraftig fremtid

Smart Innovation 
Norway



Innholdsfortegnelse
Podkast #0760 AI for better food. 
Adrian Diaz, Völur 4

Podkast #0761 Senior Researcher. 
Valeriya Naumova, Simula Research Laboratory 8

Podkast #0763 New products built on science and AI. 
Inge Grini, Intellectual Labs 12

Podkast #0765 Effektivisering av feietjenester ved hjelp av AI. 
Morgan Kjølerbakken, Airmont 16

Podkast #0766 AI og EL. 
Tina Skagen, eSmart systems 20



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

4

Tema Perspektiv

AI for better food
In this episode of #LØRN, Silvija speaks to entrepreneur and 
Co-Founder of Völur, Adrian Diaz. Adrian believes that artificial 
intelligence can be used in many new and innovative ways within 
the meat industry to ensure a better and more sustainable 
industry. In this episode, you learn all about the whole food chain, 
from what goes on on the farm right up until the meat is on store 
shelves and how we can use AI to improve this prosess.

Om bedriften
Völur optimize food value chains with the use of Artificial 
Intelligence. Their pioneering services enable a whole new set of 
possibilities that understands how your business works, predicts 
cause-effect outcomes, and makes real-time recommendations 
driven by the market demand. Völur embrace a food production 
industry that use the least amount of global resources to 
satisfy the market demand. With the intention of addressing 
and reducing that waste, Völur provide AI-powered optimization 
services for the food industry in accordance to the UN Sustainable 
Development Goal 12: Ensure Sustainable Consumption and 
Production Patterns.

Refleksjon
Matindustrien er tradisjonell. Hvordan kan et selskap som Völur 
skaffe seg kunder og overbevise disse om å tenke nytt og endre 
vaner?

Tema:  FOODTECH 

Gjest:    Adrian Diaz 

Språk:  ENGLISH

Perspektiv: STARTUP

Innspilt: HALDEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• How can AI be used in the food 
industri?

• Innovation  
• Sustainable food production   
• Start ups

Anbefalt lesing: 

• I would recommend two classic books
• Edwin Lefèvre. Reminiscences of a Stock 

Operator.   
• Sun Tzu, The Art of War. This is a classic, 

with analogies to the startup world.  

FOODTECH med Adrian Diaz, Völur 

FOODTECH
ADRIAN DIAZ
CO-FOUNDER
VÖLUR

PODKAST #760 AI FOR BETTER FOOD. ADRIAN DIAZ, VÖLUR
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FOODTECH med Adrian Diaz, Völur

 You must 
demonstrate it is feasible 

to apply AI to their 
specific problems by 

showing the numbers. It 
is through this process of 
building trust that they 
can understand how the 

industry can become more 
sustainable and benefit all 
the players within through 

applying AI
- Adrian Diaz
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What does your organization sell, 
and why do people buy from you?
Völur provides a SaaS powered by 
AI. The goal is to enable a more 
sustainable and optimized meat 
industry. We work really close to 
the customer to define all their 
business rules, the know-hows, 
to understand their data, how 
everything is connected with 
everything else, and to feel their 
pains.

What exactly motivates you in this 
assignment? 
As you might already know, 
we work with an industry that 
has a huge impact in the total 
CO2 footprint globally, around 
14.5% every year.  We have given 
the opportunity to apply AI into our 
customers’ value chain and make 
a contribution to bring those 
numbers down.

Are there any interesting 
dilemmas?
We have found out that to do 
so you need to communicate 
and transmit your passion and 
your vision properly. You must 
demonstrate it is feasible to apply 
AI to their specific problems 

by showing the numbers. It is 
through this process of building 
trust that they can understand 
how the industry can become more 
sustainable and benefit all the 
players within through applying AI.

Your 3 best growth tips for other 
similar companies?  
1. The team is your biggest asset  
2. Your customer is your boss 
3. We, entrepreneurs, we are 
passionate. Solidify your vision
  
Your own most important job 
projects in the last year? 
Since starting up, we built a 
prototype for one of the biggest 
players in the meat industry 
in Norway. We worked really 
close with key personnel and 
decision makers to get a proper 
representation of their value chain 
and their problem, what their pain 
was. 

FOODTECH med Adrian Diaz, Völur

Podkast  #0760
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Adrian bor i Oslo, men hvor har egentlig 
selskapet hans Völur base?
a) I London
b) Alt foregår digitalt, så selskapet har
ingen fysisk base
c) Halden

Halden AI Nordmenn følger drømmene sine

Hva er den viktigste ingrediensen i Völur 
sitt arbeid om å innovere matindustrien?
a) Resirkulerbar plast på alle matvarer
b) Erstatte matvarer i plastemballasje
med papp
c) AI

Hva mener Adrian er Norges største 
styrke?
a) Nordmenn følger drømmene sine
b) Rask bruk av ny havteknologi
c) Måten Norge investerer i større
inkubatorer for at start ups raskt kan få
en felles plass å dyrke kunnskap på for
en raskere utvikling av bedriftens vinning

FOODTECH med Adrian Diaz, Völur

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

FOODTECH
ADRIAN DIAZ
CO-FOUNDER
VÖLUR

Podkast  #0760
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Tema Perspektiv

Senior Researcher
In this episode of #LØRN Silvija talks to Director, Simula 
Consulting and Senior Researcher in Simula Research Laboratory, 
Valeriya Naumova. The Simula Consulting’s mission is to 
constantly redefine what’s possible through digitalization and 
bridging the gap between academic discoveries and real-world 
challenges. Because a lot can be done with the technology we 
have today.

Om bedriften
Simula Consulting is a new daughter company of Simula Research 
Laboratory which provides high-quality R&D consulting services 
in five core competence areas of Simula Research Laboratory: 
software engineering, communication systems, machine learning, 
cybersecurity and scientific computing. The Simula Consulting’s 
mission is to constantly redefine what’s possible through 
digitalization, bridging the gap between academic discoveries 
and real-world challenges. Their consultants are drawn from the 
diverse teams of highly-skilled scientists that comprise the heart 
of Simula Research Laboratory.

Refleksjon
Valeriya Naumova mener at team er det viktigste leddet i å drive 
et selskap fremover. Hvordan får man kryssfunkjonelle team til å 
jobbe bra og effektivt sammen? 

Tema:  AI 

Gjest:    Valeriya Naumova 

Språk:  ENGLISH

Perspektiv: RESEARCH

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Machine learning  
• Research and academia   
• The Smittestopp project  
• Innovate at a fast pace

Anbefalt lesing: 

• I like reading Medium about latest 
advances in AI/ML in layman’s terms, 
leadership, etc. 

• For latest advances in AI, conferences 
such as RecSys, NeurIPS, COLT, ICML or 
blogs by tech companies like Google.

 

AI med Valeriya Naumova, Simula Research Laboratory 

AI
VALERIYA NAUMOVA
SENIOR RESEARCHER
SIMULA RESEARCH 
LABORATORY

PODKAST #761 SENIOR RESEARCHER. VALERIYA NAUMOVA, SIMULA RESEARCH LABORATORY

Podkast  #0761
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AI med Valeriya Naumova, Simula Research Laboratory

 I personally learned 
a lot as we had to work in 

interdisciplinary teams 
from epidemiologists 
to software and app 
developers, lawyers 
and risk analysts. 

Understanding on how to 
combine all pieces in one 
sustainable and reliable 
mass-product has been 

very challenging but also 
extremely rewarding
- Valeriya Naumova
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Hvem er du, personlig og faglig?  
I am leading a new daughter 
company of Simula Research 
Laboratory, Simula Consulting, 
and also a researcher at Simula 
Research Laboratory. I am 
very fascinated by advances in 
technologies and, in particular, 
how machine learning or data-
driven models can help to address 
societal challenges and business 
needs.

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
Simula Consulting is a new 
daughter company of Simula 
Research Laboratory which 
provides high-quality R&D 
consulting services in five core 
competence areas of Simula 
Research Laboratory: software 
engineering, communication 
systems, machine learning, 
cybersecurity and scientific 
computing.

Er det noen interessante 
dilemmaer?  
- How to develop ethically 
sustainable and GDPR-based 
technology  
- Open-source sharing of data, 
knowledge, and results  
- What are the limits of AI / ML 

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper?  
1. Innovate at a fast pace  
2. Don’t be afraid of a failure, learn 
from it and continue to carry on  
3. Your team is the most important 
asset, take care of them 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året?  
I would say the Smittestopp 
project, which started in March and 
still continues.

Hvem inspirerer deg?  
I am inspired by several tech 
companies and their CTOs like 
UNACAST, UNLOC, Kolonial. I also 
would like to mention one person 
who inspires me a lot: Demis 
Hassabis, CEO of DeepMind.  

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden? Modern disciplines 
like AI, ML combined with more 
“traditional” disciplines like 
mathematics, computer science, 

statistics, to have a better 
understanding of new technologies 
and how deep tech is going to 
change the world.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Agile support for start-ups 
(risk free) and entrepreneurs, 
at least compared to other EU 
countries. Good in implementing 
new technologies in a fast and 
efficient way, e.g., app-based 
restaurant ordering system.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  Under the extreme 
conditions of lock down with home 
office and digital meetings only, 
we learned what works and not. I 
hope in the future we can achieve 
a much better balance between 
home office / office / travels 

to maximise our efficiency and 
productivity.

Dine 3 beste ledelses-tips?  
1. «Keep calm and carry on» from 
Simula’s CEO Aslak Tveito  
2. Always take care about your 
team and people  
3. Dont be afraid of being 
vulnerable 

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?  
We need to focus on tech 
development to help to address big 
societal challenges in addition to 
political and behavioral actions.

Et yndlingssitat eller livsmotto?  
“I never lose. Either I win or learn.” 
– Nelson Mandela. 

AI med Valeriya Naumova, Simula Research Laboratory

Podkast  #0761



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

11

Hva mener Valeriya er mest essensielt å 
tenke på i en bedrift?
a) Å bringe motivasjon hver eneste dag til
sitt team
b) Å skape tillit hos sine ansatte og
kunder
c) At team er velfungerende og har et
sunt og produktivt miljø

At team er velfungerende og har et sunt 
og produktivt miljø

Feil er forventet og er en del av en 
læringsprosess som gjør at man vokser

Det er en app som vil hjelpe 
helsemyndighetene med å begrense 
spredningen av coronavirus og varsle 
om infeksjon via SMS. Appen ser 
bevegelsesmønsteret i befolkningen

Hvilken holdning har Valeriya til det å 
feile?
a) Hun har ikke rom for feiltak i hennes
team
b) Feil er forventet og er en del av en
læringsprosess som gjør at man vokser
c) Hun kaller det ikke å feile, men å bytte
retning

Hva går prosjektet Smittestopp ut på?
a) Det er et AI-verktøy som leser
partikler, ergo viruspartikler, i det
offentlige rom og dermed senker risikoen
for å bli smittet
b) Det er en høyteknologisk maskin som
analyserer og renser luften i et lokale
c) Det er en app som vil hjelpe
helsemyndighetene med å begrense
spredningen av coronavirus og varsle
om infeksjon via SMS. Appen ser
bevegelsesmønsteret i befolkningen

AI med Valeriya Naumova, Simula Research Laboratory

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

AI
VALERIYA NAUMOVA
SENIOR RESEARCHER
SIMULA RESEARCH 
LABORATORY

Podkast  #0761
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Tema Perspektiv

New products built on 
science and AI
In this episode of #LØRN, Silvija talks to Inge Grini who is the 
Founder and CEO of Intellectual Labs. Grini describes their teams 
as full-time inventors who, through their cutting-edge expertise 
in AI, work with product development or inventions based on AI 
technology. Their mission is to co-create and innovate around AI 
driven products focused on scientific discovery.

Om bedriften
Intellectual Labs er risikotakere og utvikler datadrevne produkter 
ved å bruke data science, computer science og AI-ferdigheter. 
Selskapet utvikler sine egne samarbeidsmodeller med 
organisasjoner som har mot til å forstyrre sine egne verdikjeder 
og med gründere for å bidra til å realisere, finansiere og levere 
prosjekter som muliggjør deres visjon.

Refleksjon
Vi er mer villig til å handle hos store amerikanske firmaer enn 
hos norske bedrifter. Hvilke kriterier må vi endre for å la de små 
bedriftene i Norge trenge gjennom til å være første prioritet?

Tema:  AI 

Gjest:    Inge Grini 

Språk:  ENGLISH

Perspektiv: SME

Innspilt: HALDEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Start ups
• AI
• Product development
• Importance of sales focus

Anbefalt lesing: 

• LifeSpan by: David Sinclair, 
• Evolusjon - Naturens kulturhistorie by: 

Markus LIndholm 
 

AI med Inge Grini, Intellectual Labs 

AI
INGE GRINI
CEO
INTELLECTUAL LABS

PODKAST #763 NEW PRODUCTS BUILT ON SCIENCE AND AI. INGE GRINI, INTELLECTUAL LABS

Podkast  #0763
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AI med Inge Grini, Intellectual Labs

 My motto is always 
be curious and keep 

learning.
- Inge Grini
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Hvem er du, personlig og faglig? 
En iverksetter som brenner for at 
mot, mennesker og kunnskap kan 
få til grenseløse ting.  
  
Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
Vi er oppfinnere på heltid. Vi 
skalerer på spisskompetanse innen 
AI og produktutvikling. Vi skaper 
AI drevne produkter sammen med 
andre og selger disse gjennom egne 
selskaper - JVs og startups.  
 
Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget?  
Å kunne være med å forme 
fremtiden. Å kjenne at man lever 
ved å ta risiko som grunder.    
  
Hvilke interessante nye dilemmaer 
oppstår i ditt innovasjonsfelt?  
Mange vil være med å ri på 
digitalisering og moderne 
teknologi. Men det er ikke nok folk 
som tar risiko i Norge. Det fører 
til: 1) for lite radikal nyskapning 
innen teknologi og 2) for mange 
som ikke kjøper nyskapningene fra 
de som gjør det   
  

Dine beste tips til andre lignende 
selskaper? 
Det er få eller ingen lignende i 
Norge. Foreslår at noen flere starter 
slike som oss.  
 
Dine viktigste prosjekter siste året? 
FactoryMind. En helt ny og unik AI 
plattform for Industrien.  
  
Hvem inspirerer deg? 
Nathan Myhrvold.  
  
Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden? 
Evnen til kontinuerlig læring, bygget 
på et solid teoretisk fundament 
- innen alle vitenskaper. Årsaken 
til at dette er viktigst er den 
eksponentielle utviklingen innen 
vitenskap og teknologi 
  
Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Vi har ekstremt høyt faglig og 
vitenskapelig nivå (per capita), 
og vi kan det å tiltrekke oss noen 
av de beste fra andre deler av 
verden. Våre teknologimiljøer 
et i øverste verdensklasse mht. 
kompetanse.   
    
Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
Reell samhandling fungerer dårlig 
på video!  
  

Dine beste ledelses-tips?  
- Lev med kundens opplevelse som 
det første motto 
- Slipp folk fri, men vis vei med en 
strategi 
- Sørg for at salg kommer først  
  
Bruker du bærekraft som 
vekstmotor? 
Muligens. Alle produkter vi lager 
har bærekraft eller meningsfulle 
endringer som basis - i en eller 
annen form.  
  
Et yndlingssitat eller livsmotto? 
«There’s nothing quite as frightening 
as someone who knows they are 
right» - Michael Faraday.

Motto: always be curious and keep 
learning. 

AI med Inge Grini, Intellectual Labs

Podkast  #0763
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Hvilket utsagn er sant?
a) Intellectual Labs har bare 12 ansatte
b) Intellectual Labs er et norsk AI-senter
basert på deres visjon om å være et
kunnskapssenter
c) Intellectual Labs er det mestselgende
konsultentfirmaet innen rådgivning på AI
i Norge

Intellectual Labs er et norsk AI-senter 
basert på deres visjon om å være et 
kunnskapssenter

Få full utnyttelse ut av de du ansetter 
ved å la de bruke sine styrker

Påvirker til et fokus på etisk AI

Hva er et tips til tankegangen under en 
ansettelsesprosess?
a) Få full utnyttelse ut av de du ansetter
ved å la de bruke sine styrker
b) Alltid ansette folk som er bedre enn
deg selv
c) Ansette mennesker som har en annen
bakgrunn eller kultur enn deg selv for å
styrke bedriftens mulige retninger basert
på de ulike perspektivene de forskjeller
medbringer

Hvordan påvirker skandinavisk kultur 
utviklingen av AI ifølge Inge?
a) Påvirker til et fokus på etisk AIPåvirker
til et fokus på etisk AI
b) Påvirker et minimalistisk AI-design
c) Får fokus på kjønnsbalanse og
likestilling innen ansettelsesprosesser
som omhandler stillinger med AI
relaterte arbeidsoppgaver

AI med Inge Grini, Intellectual Labs

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

AI
INGE GRINI
CEO
INTELLECTUAL LABS
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Tema Perspektiv

Effektivisering av 
feietjenester ved hjelp 
av AI
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Morgan 
Kjølerbakken som er CTO I Airmont.    Airmont sikrer at 
feiervesenet mottar viktig informasjon som gjør dem i stand til 
å jobbe på en mer  miljøvennlig måte ved bruk av AI.   Tjenesten 
består av sensorer som plasseres ut i de enkelte husstandenes 
piper, hvor de måler bruk og sender dette inn til deres skyløsning. 
Ved hjelp av Airmont sin løsning kan kunden, som typiske er en 
kommune eller et branndistrikt,   tilby en sikrere, mer bærekraftig 
og mer kostnadseffektiv tjeneste til innbyggerne.

Om bedriften
airMont skal sikre feiervesenet viktig informasjon på en 
miljøvennlig måte. Halden kommune samarbeider med airMont for 
å skape nye jobber i lokalsamfunnet. airMont ble etablert i 2019, 
men startet for fullt opp på nyåret 2020. Firmaet har etablert 
seg i Halden med fire fast ansatte og et klart mål om å bli større. 
I airMont jobbes det nå for fullt med testing av teknologi for å 
kunne lansere et sensorsystem for digitalt tilsyn av piper. Målet er 
å effektivisere feiertjenesten og redusere utslipp fra vedfyring.

Refleksjon
Hvilke ekspansjonsmuligheter gir bruk av AI i yrker basert på fysisk 
praktisk utførelse? 

Tema:  AI 

Gjest:    Morgan Kjølerbakken 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: HALDEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Applied AI 
• Bærekraft 
• Grunderskap 
• Personvern  

Anbefalt lesing: 

• Life 3.0, Max Tegmark 
• Devs, HBO 
 

AI med Morgan Kjølerbakken, Airmont 

AI
MORGAN KJØLERBAKKEN
CTO
AIRMONT

PODKAST #765 EFFEKTIVISERING AV FEIETJENESTER VED HJELP AV AI. MORGAN KJØLERBAKKEN, AIRMONT
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AI med Morgan Kjølerbakken, Airmont

  En ren pipe 
forurenser mindre.

- Morgan Kjølerbakken
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er fysikker, forsker og grunder. 
Startet opp Squarehead Technology 
og har vært medvirkende i 
Elliptic Labs og nå Airmont 
AS. Jeg trives med å jobbe i 
skjæringspunktet mellom forsking 
og kommersialisering av idéer.

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere? 
Vi selger en løsning som gir 
informasjon om når det skal utføres 
tilsyn og feiing av piper slik at 
man kan utføre tjenesten på en 
forsvarlig effektiv måte. Tjenesten 
består av sensorer som plasseres 
ut i de enkelte husstandenes piper, 
hvor de måler bruk og sender dette 
inn til vår skyløsning.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget? 
Vi tror en slik tjeneste vil gi en 
miljøgevinst. Løsningen vil kunne 
bidra til miljømålinger, renere 
piper, frigjøring av ressurser til 
opplysende arbeid, og sette fokus 
på forsert utskiftning av eldre 
ildsteder som forurenser betydelig 
mer enn nye rentbrennende ovner.

Er det noen interessante 
dilemmaer? 
Selskapet og jeg personlig er jeg 
tilhenger av et sterkt personvern og 
det et meget viktig å ivareta dette i 
en løsning som samler inn data.

Dine 3 beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper? 
1. Flinke folk, rekrutter de rette 
personene.
2. Innsalg. Selg inn løsningen tidlig.
3. Tørre å tenke stort.

Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året? 
Vi har hatt en intens 
prototypeperiode og når vi så hvor 
bra løsningen fungerte og hvor 
langt vi kom i denne fasen så kuttet 
vi ned et år utviklingstid og vi har 
gått rett ut i markedet.

Hvem inspirerer deg? 
Familie og gode kolleger.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden? 
Gode basiskunnskaper 
innen matematikk, fysikk og 
programmering er meget relevant, 
men like viktig tror jeg det er å 
lære seg å jobbe godt med de 
menneskene man har rundt seg.

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Vi har et samfunn som i stor grad 
er tillitsbasert. Dette gjør at det er 
lett å samarbeide, hvilket gir oss en 
unik fordel forretningsmessig.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? 
Hvor utrolig tilpasningsdyktige vi 
mennesker er.

Dine 3 beste ledelses-tips? 
1. Skap en visjon for hvor dere vil.
2. Gjør ting enkelt.
3. Hjelp alle rundt deg med å 
lykkes.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
Sett i lys av hva vi jobber med 
i Airmont så ønsker vi å bidra 
til mindre utslipp fra vedfyring 
som igjen vil bidra til en 
betydelig helsemessig gevinst for 
befolkningen lokalt.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Great things never came from 
comfort zones. 

AI med Morgan Kjølerbakken, Airmont

Podkast  #0765
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Hva gjør Morgan som plasmafysikker?
a) Prøver å forstå hvordan partiklene
i et plasma oppfører seg i et
elektromagnetisk felt
b) Bruker et måleinstrument for å måle
konsentrasjon av plasma rundt jorden
c) Jobber med prosessene som foregår
inne i en fusjonsreaktor

Bruker et måleinstrument for å måle 
konsentrasjon av plasma rundt jorden

Det er liten oversikt over hvilke piper 
som er i bruk og ikke. AI lagrer denne 
informasjonen og danner kartdata over 
funksjonelle og ikke funksjonelle piper 
for å effektivisere vedlikehold

Effekten av godt vedlikehold i kampen 
mot økende forurensning

Hvorfor bruker Airmont AI til piper?
a) Det er liten oversikt over utslippene
fra en pipe. En manuell måling og føring
av resultatene er for tidkrevende. Med
AI hentes sensorisk data og lagringen av
dataene kjapt og direkte
b) Det er liten oversikt over hvilke piper
som er i bruk og ikke. AI lagrer denne
informasjonen og danner kartdata over
funksjonelle og ikke funksjonelle piper
for å effektivisere vedlikehold
c) De vil sikre pipene for eventuelle
brannmuligheter ved å innføre en
sensorer i alle Norges piper som måler
kullos kontinuerlig, og alarmerer
ved et sentralbord om risiko og
temperaturøkning fremfor manuell
redning når krisen allerede har inntruffet

Hva forsker Airmont på og som også er 
drivkraften bak det de driver med?
a) Hvor mye utslipp av Co2 hver enkelt
husstand står for
b) Effekten av godt vedlikehold i kampen
mot økende forurensning
c) Årsaker til husbrann og hvilke tiltak
som må gjøres for å minske husbranner
i Norge

AI med Morgan Kjølerbakken, Airmont

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

AI
MORGAN 
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Tema Perspektiv

AI og EL
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Tina Skagen som 
er COO I Esmart systems.  eSmart Systems bygger og leverer 
neste generasjons programvareløsninger for kraftlinjeinspeksjoner, 
planlegging av nettvedlikehold og   optimalisering av 
energifleksibilitet. Med bruk av AI-drevne løsninger støtter 
eSmart Systems selskaper over hele verden ved å tilby reduserte 
kostnader og forlenget levetid.

Om bedriften
eSmart Systems leverer softwareløsninger basert på kunstig 
intelligens til energibransjen. eSmart Systems jobber med 
overvåkning av kraftnett ved hjelp av droner og kunstig intelligens. 
Selskapet driver også med effektivisering av energi gjennom 
batterier og solcellepaneler, også ved bruk av kunstig intelligens. 
eSmart har for tiden 48 kunder i syv land og partnerskap både i 
Europa og USA.

Refleksjon
Hvilke små tiltak som ikke krever ytterligere økonomiske 
investeringer kan umiddelbart iverksettes for å gjøre en 
bedrift mer bærekraftig? Gi også eksempler for tiltak 
direkte rettet mot tre ulike former av bedrifter. 

Tema:  AI 

Gjest:    Tina Skagen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: HALDEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Grunderskap 
• Bærekraft  
• Kritisk infrastruktur 
• Strømdata 

Anbefalt lesing: 

• Boka «The hard thing about hard things” 
av Ben Horowitz 

• Boka “Great at work” av Morten T. 
Hansen 

• Podcasten til venture capital-
selskapet Andreessen-Horowitz «The 
h16z podcast» 

• Podcasten «The energy 
gang» fra Greentech Media 

 AI med Tina Skagen, eSmart systems 

AI
TINA SKAGEN
COO
ESMART SYSTEMS

PODKAST #766 AI OG EL. TINA SKAGEN, ESMART SYSTEMS
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AI med Tina Skagen, eSmart systems

 Vår kjerne 
er bruk av AI for 

bildegjenkjenning og 
prediksjoner, og med 

dette skal vi gjøre drift og 
vedlikehold av kraftnett 
i hele verden billigere, 

sikrere og mer effektivt.
- Tina Skagen



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er 37 år gammel, mamma til 
tre barn som er 8 år, 5 år og 10 
mnd. Jeg har alltid interessert meg 
for innovasjon og entreprenørskap 
med en pappa som er IT-
gründer. Hvordan teknologi 
kan brukes til å løse gamle 
problemstillinger bedre og mer 
effektivt er ekstremt spennende.

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere? 
Vi selger Grid Vision, software for 
inspeksjon og analyse av kraftnett. 
Vår kjerne er bruk av AI for 
bildegjenkjenning og prediksjoner, 
og med dette skal vi gjøre drift 
og vedlikehold av kraftnett i hele 
verden billigere, sikrere og mer 
effektivt.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget? 
Det faktum at vi bruker teknologi 
til å løse viktige problemer på en 
bedre måte. Alle trenger strøm, vi 
kan bidra til økt bruk av ren kraft, 
redusert bruk av ressurser ved 
større utnyttelse av infrastrukturen 
som er, og en mer stabil 
strømleveranse.

Er det noen interessante 
dilemmaer? 
Deling av data og personvern 
og sikkerhet er alltid litt 
dilemmapreget. Best verdi på data 
oppnås ved deling og innsikt skapt 
på store datamengder, samtidig 
må personvern, GDPR og sikkerhet 
ivaretas for alle kunder.

Dine beste vekst-tips til andre 
lignende selskaper? 
- Tenk internasjonalt fra dag 1 
– «NM er avlyst, det er VM som 
gjelder» 
- Finn flinke folk – ingen er gode 
på alt og du trenger dyktige 
mennesker 
 
Dine egne viktigste jobb-prosjekter 
siste året? 
Navigere eSmart gjennom COVID-
19-landskapet. Startet året med 
mammapermisjon.

Hvem inspirerer deg? 
Mange! For å nevne noen «lokale» 
inspirasjonskilder: Barna mine, Knut 
Johansen og Hanne-Lene Norup 
Dahlgren.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden? 
Tverrfaglig kompetanse! 
Kompetanse på realfag går aldri ut 
på dato.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? 
Verdien av kriseberedskap, 
krisehåndtering og kommunikasjon.

Dine 3 beste ledelses-tips? 
1. Lytte – til kolleger, medarbeidere, 
konkurranse, marked, utvikling … ta 
inn perspektiver og forme strategi 
og beslutninger på den inputen i 
kombinasjon med ballasten du har 
med fra tidligere fra utdanning, 
arbeidsliv og andre impulser 
2. Være tydelig og uredd – i mening 
våge å ta beslutninger og våge å ta 
feil 
3. Være ekte – prøver du å være 
noe som helst annet enn deg 
selv så vil det bare gjøre det 
vanskeligere å konsentrere seg om 
mål og oppgaver over tid 
 

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
Tilhenger av at alle gjør sitt og 
at alle monner drar. Det er makt 
i å endre vaner. Det påvirker 
over tid både næringsliv og 
regjeringer. Mindre kjøtt, mindre 
reising og mer gjenbruk er stikkord 
for egne valg og handlinger. 

AI med Tina Skagen, eSmart systems
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Hvordan får Esmart System til at deres 
kunder har mer kontroll over deres 
personlige strømbruk?
a) Med bildeovervåkning av
strømmåleren kontrolleres strømbruken
slik at strømregningen ikke skal overstige
den summen du bestemmer ved å skru
av eller ned varme og strøm i rom du
ikke oppholder deg i
b) Systemet leser deg som bruker og
lagrer dine vaner på bakgrunn av et
intervju du tar som nytt medlem der
du informerer tidligere strømforbruk og
strømvaner. Slik sparer den på strøm og
varme i de rommene du mest sannsynlig
ikke bruker i det tidsrommet de har
beregnet seg fram til
c) De har “smarte avlesere” som gir deg
personlig oversikt over strømforbruket
ditt

De har “smarte avlesere” som gir deg 
personlig oversikt over strømforbruket 
ditt

Tverrfaglig kunnskap Å ta ting som det kommer, endre seg 
etter forholdene og tilrettelegge seg etter 
nye rutiner

Hva er viktig læring for fremtiden?
a) Kjenne mennesker med andre faglige
styrker enn en selv
b) Praktisk erfaring innen det en ønsker å
drive med slit at man vokse seg sterkere
innen området, og med det forbedrer
egne jobbmuligheter
c) Tverrfaglig kunnskap

Hva lærer Tina av sine barn som kan 
anbefales?
a) Å være leken og kreativ og huske at vi
må ha det litt gøy på veien
b) Å ha ståpåvilje. Det å ikke la seg
knekke av nedturer når urettferdighetene
i livet inntreffer
c) Å ta ting som det kommer, endre seg
etter forholdene og tilrettelegge seg etter
nye rutiner

AI med Tina Skagen, eSmart systems

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

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
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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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