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I samarbeid med GCE Ocean Technology har vi produsert 
en spennende podkast-serie med 7 episoder hvor 
aktuelle temaer innen hav-teknologi belyses av både 
ansatte i GCE Ocean Technology og andre sentrale 
personer blant de utvalgte selskapene i klyngen! 
Selskapene som er med i serien er følgende: CCB, 
Andreaa, TechnipFMC, Loke Marine Minerals og GCE 
Ocean Technology. Temaene omhandler de mange 
mulighetene som ligger til rette i havet vårt, og hver 
podkast tar deg med i dybden innenfor fremtidsrettet 
havteknologi. 
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Tema Perspektiv

Innovasjonsøkosystem, 
vekst og 
internasjonalisering
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Owe Hagesæther 
som er admistrerende direktør i GCE Ocean Technology. GCE 
Ocean Technology er en klynge som skal bruke teknologi og data 
for å gjøre verdens hav smartere. GCE bruker mye ressurser for å 
holde seg konkret og tett med industrien og i en tid som er preget 
av mye endring.

Om bedriften
Klyngen GCE Ocean har et av verdens sterkeste fagmiljøer innen 
undervanns og hav -teknologi. GCE Ocean Technology arrangerer 
seminarer og tilbyr møteplasser. Videre tilbyr GCE Ocean 
Technology prosjekter og programmer for kompetanseoverføring, 
innovasjon og forskning på tvers av havnæringene. Klyngen 
er drivkraften bak det regionale økosystemet for innovasjon, 
omstilling og vekst og tilbyr ulike programmer og prosjekter for 
kompetanseutvikling, vekst og internasjonal forretningsutvikling.

Refleksjon
Hvorfor behøver Norges utvikling klynger som bidrar med 
økosystem innen selektive næringer? Er det ikke nok med 
finansiering av den enkelte virksomheten for å bidra til de 
nødvendighetene som kreves for dem til å vokse for å spre deres 
kunnskap?   

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Owe Hagesæther 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Bygge markeder der det ikke fantes   
• Skape en ny kultur  
• Endringsledelse  
• Havteknologi

Anbefalt lesing: 

• Mange på forfattersiden, men kanskje 
den aller ypperste er Les Miserables av 
Victor Hugo.

• For tiden ser jeg "David Attenboroug 
progs" og "Pinky Blinders" samt "The 
Irishman" med bla.

• Robert de Niro. Sannsynligvis en av de 
beste filmer laget er "Forrest Gump" med 
Tom Hanks

 OCEANTECH med Owe Hagesæther, GCE Ocean Technology 

OCEANTECH
OWE HAGESÆTHER
ADMISTRERENDE 
DIREKTØR
GCE OCEAN TECHNOLOGY

PODKAST #779 INNOVASJONSØKOSYSTEM, VEKST OG INTERNASJONALISERING. OWE HAGESÆTHER, GCE OCEAN TECHNOLOGY
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OCEANTECH med Owe Hagesæther, GCE Ocean Technology

 Vi jobber for 
å stimulere bedriften 

til å tenke på tvers 
av sektorer. De mest 

spennende selskapene 
som vokser opp nå er ikke 

de som bare adresserer 
ting som off shore eller 
havteknologi, men de 
som ser mulighetene i 

grensesnittet.
- Owe Hagesæther



Intervju
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Hvem er du personlig og faglig?   
En forholdsvis ekstrovert og noe 
utålmodige teknokrat. Jobber best 
sammen med kreative initiativrike 
og løsningsorienterte og positive 
mennesker.

Hva er det viktigste oppdraget i 
din organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg? Vekst og økt internasjo
n alisering for våre medlemmer 
samt utvikling av nye innovative 
teknologier og forretnings modeller 
som sikrer vekst og styrker vår 
konkurransekraft.

Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva bør vi alle lære fra deg? 
Mulighetssøkende, fleksibel og 
løsningsorientert.

Hva tror du er relevant kunnskap 
eller evner for fremtiden?      
Teknologianvendelse og nye 
forretningsmodeller er viktige 
stikkord.

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt?            
Min globale helt blant verdens 
ledere er nok Nelson Mandela. I 
forretningsverden - sannsynligvis 
Steve Jobs.

Langsiktige muligheter i hav – hva 
er de, og hvordan jobber dere for 
dem?         
Forretningsmessig diversifisering, 
teknologisk crossover, 
Undervannsteknologi for å vokse 
spesielt bærekraftig energi og mat - 
produksjon fra havet.

Norges unike posisjon og 
muligheter?    
Store  spesielt 
offshore operasjoner og 
undervannsteknologi.

De nye jobbene i ditt segment?  
Teknologiutvikling som gir 
muligheter for anvendelse og 
"porting" ut i diversifiserte relaterte 
markeder - dvs i flere tradisjonelle 
segmenter.

Regulering/offentlig som kan 
stimulerer deres innovasjon og 
utvikling?  
Betraktelig større forretnings
orientering og industriell 
forståelse i virkemiddel apparatet. 
Virkemiddelapparatet må alvorlig 
gripes tak i. Holdninger og 
betydelige endringsprosesser er 
stikkord.

Livslang læring hos dere?           
Viktighet av innovasjon, 
endringsevne og villighet.

Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året?     
ScaleUp-program, Lukket 
og tildelt Smart Ocean SFI, 
Leverandørutvikling "LeveDigital" 
gjennomført samt program for 
"Capital & Investors".

Dine 3 beste tips til lignende 
selskaper?             
Fokuser mer på 
Innovasjonsøkosystem samt vekst 
og internasjonalisering 

Hvordan går dere fra pilot til 
marked, fra startup til scaleup?      
Tilbyr Norges beste ScaleUp 
program (eneste?).

Hvordan skaper dere rom for 
innovasjon i budsjett prosesser?   
Foretrekker rullerende prognoser, 
men vanskelig å implementere med 
IN med på laget.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?           
Poengtert og ettertrykkelig 
understreket viktigheten 
av å "beherske" endring og 
endringsledelse (store omfattende 
og plutselige endringer). 

OCEANTECH med Owe Hagesæther, GCE Ocean Technology
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Hvor stor andel av verdensmarkedet 
innen subsea-tjenester har Norge?
a) 80-85%
b) 40-50%
c) 100%

40-50% Stabiliteten i det politiske styresettet 
som medfører en god prioritert 
forvaltning av teknologi

Den gir gjensidig positiv avhengighet 
mellom store og små bedrifter

Norge fant oljen, men hva var 
hovedgrunnen til at Norge ble en sterk 
industrinæring?
a) Mengden olje i forhold til
befolkningsantallet som medførte høy
økonomisk prosentgevinst i forhold
til andre land som har oppdaget olje i
etterkant
b) Det var kunnskapen innen hardt arbeid
og salg basert på Norges langr fartstid
innen fiskeri for nasjonal overlevelse og
globalt salg. Kunnskapen ble overført
til driften av olje, og medførte en rask
implementering som næringsvirksomhet
ala fiskeri næringen
c) Stabiliteten i det politiske styresettet
som medfører en god prioritert
forvaltning av teknologi

Hvilken funksjon har klyngen?
a) Den gir gjensidig positiv avhengighet
mellom store og små bedrifter
b) Den gir din bedrift større trygghet slik
at du kan ta større risikoer
c) Den hjelper store bedrifter som har
med havet å gjøre i sin virksomhet med
veiledning

OCEANTECH med Owe Hagesæther, GCE Ocean Technology

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

OCEANTECH
OWE HAGESÆTHER
ADMISTRERENDE 
DIREKTØR
GCE OCEAN 
TECHNOLOGY

Podkast  #0779
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Tema Perspektiv

Verktøy for innovasjon
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med EU-rådgiver i GCE 
Ocean Technology, Karianne Kojen Andersen og R&D Manager i 
GCE Ocean Technology, Gisle Nondal. GCE Ocean Technology er et 
industridrevet initiativ med mer enn 120 medlemmer og partnere 
fra havindustrien. Klyngen utvikler innovativ havteknologi innen 
blant annet subsea olje og gass, marin fornybar energiproduksjon, 
marin matproduksjon og marine mineraler. I denne episoden 
utfordrer Karianne og Gisle oss til å tenke stort og ambisiøst rundt 
innovasjon i havene våre.

Om bedriften
Klyngen GCE Ocean har et av verdens sterkeste fagmiljøer innen 
undervanns og hav -teknologi. GCE Ocean Technology arrangerer 
seminarer og tilbyr møteplasser. Videre tilbyr GCE Ocean 
Technology prosjekter og programmer for kompetanseoverføring, 
innovasjon og forskning på tvers av havnæringene. Klyngen 
er drivkraften bak det regionale økosystemet for innovasjon, 
omstilling og vekst og tilbyr ulike programmer og prosjekter for 
kompetanseutvikling, vekst og internasjonal forretningsutvikling.

Refleksjon
Tragiske historier om hvilke konsekvenser som ses i havet har 
bragt en interesse ovenfor å tilegne mer oversikt og forståelse 
av havet for å kunne ta vare på det. Vil interessen ovenfor havets 
helse øke som følge av klynger som tilrettelegger for et økosystem 
for aktører innen hav-teknologi, eller vil fokuset bli mer og 
mer spisset mot økonomisk vinning på grunn av underliggende 
økonomisk konkurranse for å overleve mellom aktørene for 
havteknologi?   

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Gisle og  Kariannne 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Forretningsutvikling 
• Muligheter   
• Søknadsprosesser   
• Energi   
• Kluster

Anbefalt lesing: 

• Akkurat nå ser jeg Fauda på Netflix, en 
serie som går inn for å skildre begge 
sider av Israel-Palestina-konflikten.

 

OCEANTECH med Gisle Nondal og  Karianne Kojen Andersen, GCE Ocean Technology 

OCEANTECH
GISLE NONDAL OG  
KARIANNE KOJEN 
ANDERSEN
EU-RÅDGIVER R&D 
MANAGER
GCE OCEAN TECHNOLOGY

PODKAST #780 VERKTØY FOR INNOVASJON. GISLE NONDAL OG  KARIANNE KOJEN ANDERSEN, GCE OCEAN TECHNOLOGY

Podkast  #0780
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OCEANTECH med Gisle Nondal og  Karianne Kojen Andersen, GCE Ocean Technology

 Det er en utfordring 
å sikre en bærekraftig 

utnyttelse av havressursene 
– å ivareta og gjenopprette 
livet i havet samtidig som 
man kan høste fra havets 

ressurser.
- Gisle Nondal og  

Karianne Kojen Andersen
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Trønder som har landet i Bergen 
med et bankende hjerte for 
internasjonalt samarbeid. Har hatt 
EU og europeisk samarbeid som 
fokus både i studier og arbeidsliv, 
og tror at EUs programmer for 
forskning og innovasjon kan være 
viktige verktøy for norske bedrifter. 
Synes det er spesielt spennende nå 
med EUs sterke satsning på Green 
Deal.

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
GCE Ocean Technology er et 
industridrevet initiativ med mer 
enn 120 medlemmer og partnere 
fra havindustriene. Klyngen utvikler 
innovativ havteknologi innen 
blant annet subsea olje og gass, 
marin fornybar energiproduksjon, 
marin matproduksjon og marine 
mineraler.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget?  
At verdensledende teknologi fra 
vår lange erfaring innen olje og 
gass og havindustrier kan bidra 
til fremtidens løsninger – både 
med tanke på behovet for energi, 
mat og mineraler. Jeg synes det er 

fascinerende og inspirerende med 
det potensialet som ligger i havet, 
samtidig som det er behov for å 
finne bærekraftige løsninger for å 
utløse dette potensialet.

Hvilke interessante nye dilemmaer 
oppstår i ditt innovasjonsfelt?  
Det er en utfordring å sikre 
en bærekraftig utnyttelse av 
havressursene – å ivareta 
og gjenopprette livet i havet 
samtidig som man kan høste 
fra havets ressurser. Det er også 
en utfordring å sørge for en 
bærekraftig sameksistens mellom 
alle nåværende og fremtidige 
havnæringer.

Dine viktigste prosjekter siste året?  
For min del har det vært et stort 
fokus å bli kjent med bedriftene 
og prioriteringene i klyngen, for 
å kunne identifisere de riktige 
mulighetene i EUprogrammene. 
Vi har også jobbet med flere ulike 
EU-søknader, og nå er det et stort 
fokus på EU-utlysningene knyttet 
til Green Deal.

Hva er relevant kunnskap 
for fremtiden? All digital og 
teknologisk kunnskap er selvsagt 
viktig, men jeg tror også det er 
viktig med mykere ferdigheter 
som språk, kulturforståelse og 

kommunikasjon – forutsetninger 
for å virke i et globalt marked og 
samhandle med mennesker på 
tvers av landegrenser.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Vi har erfaring, ekspertise og 
kunnskap som havnasjon som 
gir et unikt utgangspunkt for 
fremtidens løsninger fra havet, 
som for eksempel flytende vind, 
offshore hydrogenproduksjon fra 
vind, offshore matproduksjon og 
så videre, og erfaring som kan 
tas i bruk for å gjøre dette på en 
bærekraftig måte.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
At det digitale ikke er en fullgod 
erstatning for de fysiske møtene 
med mennesker.

Bruker du bærekraft som 
vekstmotor?  
Det tror jeg er en forutsetning for 
alle som skal lykkes fremover 

Et yndlingssitat eller livsmotto?  
“Life is what happens at the edge 
of your comfort zone”.  

OCEANTECH med Gisle Nondal og  Karianne Kojen Andersen, GCE Ocean Technology

Podkast  #0780
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Hva kan skape bevissthet ovenfor havet 
om hva som påvirker havet?
a) Via reklame og sosiale medier vil
flest mulig få informasjonen de trenger
angående hvilke organisasjoner de bør
støtte som har til hensikt å rette direkte
tiltak mot bedring av havets truende
faktorer
b) Bruke digitale tvillinger som fungerer
som en virtuell modell av prosessene
mennesker utretter i havet
c) Politikere må fokusere mer på havets
funksjon for et bedre klima, og med
det sørge for støtteordninger av ren
havteknologi

Bruke digitale tvillinger som fungerer 
som en virtuell modell av prosessene 
mennesker utretter i havet

290 millioner kroner Slike samarbeid tar tid

Hvor mye støtte fikk havvind-testingen i 
Rogaland av EU?
a) 290 millioner kroner
b) 2.9 millioner kroner
c) 29 millioner kroner

Hvilken utfordning har oppsett av 
internasjonale samarbeidsmuligheter 
gjennom EU?
a) Varierende interesse for å prioritere
ren hav-teknologi på bakgrunn av
forskjellige økonomiske standarer de
ulike landene har
b) Slike samarbeid tar tid
c) Ren hav-teknologi som anses som
en næring med negativ trend basert på
eksisterende resultater i dag som viser til
manglende positiv trend innen næringen

OCEANTECH med Gisle Nondal og  Karianne Kojen Andersen, GCE 
Ocean Technology

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

OCEANTECH
GISLE NONDAL OG 
KARIANNE KOJEN 
ANDERSEN
EU-RÅDGIVER R&D 
MANAGER
GCE OCEAN 
TECHNOLOGY

Podkast  #0780
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Tema Perspektiv

Det smarte havet vårt
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Business 
Development Manager, GCE Ocean Technology, Kai Stoltz.    om de 
store forretningsmulighetene som ligger i det smarte havet vårt. 
Kai bistår klyngens medlemmer ved å lage programmer og rigge 
til programmer som hjelper både start up selskaper og scale up 
selskaper med cross industri overgangen som vi nå er i under det 
grønne skiftet som faktisk er lønnsomme.

Om bedriften
Klyngen GCE Ocean har et av verdens sterkeste fagmiljøer innen 
undervanns og hav -teknologi. GCE Ocean Technology arrangerer 
seminarer og tilbyr møteplasser. Videre tilbyr GCE Ocean 
Technology prosjekter og programmer for kompetanseoverføring, 
innovasjon og forskning på tvers av havnæringene. Klyngen 
er drivkraften bak det regionale økosystemet for innovasjon, 
omstilling og vekst og tilbyr ulike programmer og prosjekter for 
kompetanseutvikling, vekst og internasjonal forretningsutvikling.

Refleksjon
Hvorfor er Norge selv god på offshore vind-teknologi, men 
må selvom importere teknologien fremfor å utvikle den internt? 

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Kai Stoltz 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CLUSTER

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Å bygge nye forretningsmuligheter i 
nye markeder 

• Fra startup til scale up 
• Tverrfaglighet 
• Finne lønnsomme nye 

forretningsmuligheter

Anbefalt lesing: 

• Langsiktige muligheter i hav – hva 
er de, og hvordan jobber dere for 
dem? De langsiktige mulighetene 
ligger i teknologioverføring fra 
petroleumsbransjen inn i beslektede 
næringer. 

 OCEANTECH med Kai Stoltz, GCE Ocean Technology 

OCEANTECH
KAI STOLTZ
BUSINESS DEVELOPMENT 
MANAGER
GCE OCEAN TECHNOLOGY

PODKAST #781 DET SMARTE HAVET VÅRT. KAI STOLTZ, GCE OCEAN TECHNOLOGY

Podkast  #0781
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OCEANTECH med Kai Stoltz, GCE Ocean Technology

 Jeg tenker utenfor 
boksen og har god fantasi, 

noe som kan resultere i 
nye retninger som ikke var 

tenkt på tidligere.
- Kai Stoltz
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Hvem er du personlig og faglig?   
Kai Stoltz, forretningsutvikler i 
GCE Ocean Technology, opptatt 
av teknologi og fasilitatør for 
samarbeid.

Hva er det viktigste oppdraget i 
din organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg?  
Dyp kjennskap til klyngens 
medlemmer, hvilken teknologi 
de utvikler, pains & solutions, 
samarbeidsmuligheter.

Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva bør vi alle lære fra deg?           
Tenker utenfor boksen og har god 
fantasi, noe som kan resultere i 
nye retninger som ikke var tenkt på 
tidligere.

Hva tror du er relevant kunnskap 
eller evner for fremtiden?      
AI, maskinlæring og autonomi 
kommer til å være en selvfølge om 
få år.

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt?            
Elon Musk for radikale 
forretningsmodeller, Steve Jobs 
turte å gå sine egne veier.

Langsiktige muligheter i hav – hva 
er de, og hvordan jobber dere for 
dem?         
De langsiktige mulighetene 
ligger i teknologioverføring 
fra petroleumsbransjen inn i 
beslektede næringer. Her har 
vi en aktiv rolle både gjennom 
forretningsutviklingsprogrammer og 
direkte kobling mellom selskaper 
og bransjer.     

Data fra havet?  
Flere av våre medlemmer leverer 
sensorikk som gir gode data innen 
forskning, teknologiutvikling og 
prediksjon av utstyrstilstand.

Norges unike posisjon og 
muligheter?    
Norge er en nasjon med 
verdensledende kompetanse 
innen havteknologi og erfaring fra 
komplekse marine operasjoner. 
Dette er verdifullt inn i nye 
markeder som offshore havbruk, 
marine mineraler og marin fornybar 
energiproduksjon.

De nye jobbene i ditt segment?  
Regulering/offentlig som kan 
stimulerer deres innovasjon og 
utvikling?  

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?            
Næringslivet klarte raskt å tilpasse 
seg nye digitale hjelpemidler. 
Digitale møteplasser har vært en 
god og nyttig læring som kommer 
til å endre noe av reisevaner.

Ditt livsmotto?   
Ha det gøy! 

OCEANTECH med Kai Stoltz, GCE Ocean Technology

Podkast  #0781
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Hva er Norge gode til ifølge Kai Stoltz?
a) Å tenke på vedlikehold av eksisterende
monumenter av ulik art; vi har en sterk
gjenvinning- og vedlikeholds kultur i
Norge fremfor “kast og bruk” til moderne
standarder som ses mer globalt
b) Å tenke ansvar; vi har en sterk felles
ansvarskultur som er unik i en global
setting
c) Å tenke HMS og risiko; vi har en sterk
HMS-kultur som er unik i global setting

Å tenke HMS og risiko; vi har en sterk 
HMS-kultur som er unik i global setting

Offshore vindkraft er mindre synlig, gir 
mindre støy til mennesker og det er 
lettere å skalere parkene

Det er mer bærekraftig

Hvilke fordeler har offshore vindkraft 
ifølge Kai Stoltz?
a) Offshore vindkraft er mindre synlig, gir
mindre støy til mennesker og er bedre
for havfugler
b) Offshore vindkraft er mindre synlig,
gir mindre støy til mennesker og det er
lettere å skalere parkene
c) Offshore vindkraft er mindre synlig, gir
mindre støy til mennesker og er bedre
for fiskenæringen

Hvorfor er det viktig med tilstandsbasert 
vedlikehold ifølge Kai Stoltz?
a) Det medfører mindre behov for
permitteringer for arbeidstagere under
renoveringssituasjoner
b) Det er mer bærekraftig
c) Det gir Norge 100 tonn mindre avfall i
året som tilfredsstiller EU sine krav for
nasjonal produksjon av avfall

OCEANTECH med Kai Stoltz, GCE Ocean Technology

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

OCEANTECH
KAI STOLTZ
BUSINESS 
DEVELOPMENT 
MANAGER
GCE OCEAN 
TECHNOLOGY

Podkast  #0781
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Tema Perspektiv

Havbunnsmineraler 
– et nytt norsk 
industrieventyr for det 
grønne skiftet
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Loke 
Marine Minerals, Walter Sognnes. Walter har gjennom hele sitt 
yrkesaktive liv jobbet innenfor olje og gass sektoren, men etter at 
han avsluttet sitt siste engasjement, bestemte han seg for å se 
hvordan han kunne bidra til en ny grønnere industri for Norge og 
skapte derfor Loke Marine Minerals. Loke Marine Minerals ønsker 
i fremtiden å produsere forskjellige mineraler og metaller som er 
sterkt etterspurt i det grønne skiftet samfunnet som verden nå 
går gjennom.

Om bedriften
Loke Marine Minerals ble etablert mot slutten av 2019 med mål 
om å være en frontløper innen leting og produksjon av marine 
mineraler på norsk sokkel. Selskapet ble opprettet med troen 
om at overgangen til fornybar energi og elektrisk transport krever 
tilgang til nye mineralressurser, samt at marine mineraler vil være 
viktige for å sikre forsyningen og gi forsyningsuavhengighet.

Refleksjon
Det er en het debatt rundt norsk opprustning av vindmølleparker. 
En slik ny industri medfører parallelt nye arbeidsplasser. Er norsk 
natur den eneste plassen for å utrede vindmølleparker, eller 
finnes det andre plasser å utnytte som godkjennes av nordmenn – 
og som dermed medfører et økt arbeidsbehov som i retur gagner 
det nasjonale nivået av arbeidsledighet?  

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Walter Sognnes 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Havvind 
• Havbunnsmineraler 
• Nye anvendelser av oljeindustri 

kompetansen 
• Det grønne skiftet Elektrifisering

Anbefalt lesing: 

• Artikler / rapporter om havbunns
mineraler og hva som trengs for å 
få til det grønne skiftet. De fleste er 
ikke klar over hvordan samfunnet må 
transformeres og hva vi både må gjøre og 
hva som trengs for å få til dette.

 
OCEANTECH med Walter Sognnes, Loke Marine Minerals 

OCEANTECH
WALTER SOGNNES
CEO
LOKE MARINE MINERALS

PODKAST #782 HAVBUNNSMINERALER – ET NYTT NORSK INDUSTRIEVENTYR FOR DET GRØNNE SKIFTET. WALTER SOGNNES, LOKE MARINE MINERALS

Podkast  #0782



17

Podkast  #0782

OCEANTECH med Walter Sognnes, Loke Marine Minerals

 Vi er ikke egentlig 
et high tech land, selvom 
vi gjerne skulle tro det.

- Walter Sognnes
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Seriegrunder med lang fartstid 
fra oljeindustrien. Har vært med 
å starte to selskaper som i dag 
begge er av de store aktørene 
på norsk sokkel – Revus Energy 
(i dag en del av Wintershall 
Dea) og Spike Exploration (i dag 
en del av Vår Energi). Teknisk 
av bakgrunn og trives best i 
skjæringspunktet mellom teknologi 
og forretningsutvikling.

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
I fremtiden vil vi produsere 
forskjellige mineraler / metaller 
som er sterkt etterspurt i det 
grønne skiftet samfunnet/verden 
nå går gjennom - elektrifisering 
av transportsektoren, industrien, 
batteri +++ 

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget?  
Jeg har jobbe hele mitt yrkesaktive 
liv innenfor olje og gass sektoren. 
Etter at jeg hadde avsluttet mitt 
siste engasjement, bestemte jeg 
meg for å se hva jeg kunne bidra 
med til en ny grønnere industri for 
Norge. Brukte en del tid på å se hva 
som egentlig ligger i konseptet om 

nye grønne jobber, hvor kan Norge 
ha et fortrinn og hvor kan jeg bruke 
min kompetanse og erfaring. Jeg 
fant da ut at leting og utvinning av 
havbunnsmineraler krysset av på 
alle punkter.

Dine beste tips til andre lignende 
selskaper? Bygg et grunderteam 
som utfyller hverandre. Tenk stort, 
men realistisk.  Etabler nettverk. 
Søk råd der kompetansen er. Les 
deg opp og snakk med fagmiljø. 
Ikke vær redd for å tenke nytt.

Dine viktigste prosjekter siste året?  
Identifisere og avklare show-
stoppere. Etablere et nettverk 
innenfor akademia, industri og 
myndigheter. Øke kompetansen 
på ressurssiden og teknologisiden.  
Få økt oppmerksomhet rundt 
havbunnsmineraler og delta aktivt i 
utviklingen av denne nye næringen.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden? Øke forståelsen av 
utbredelsen av mineraler på 
havbunnen, dvs hva karakteriserer 
de områder hvor mineralene 
dannes. Teknologiutvikling 
innen kartlegging av mineraler 
og produksjon av mineraler. Hva 
kan en bygge på fra olje og gass 
næringen, samt den maritime 
næringen.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Vi er verdensledende innen flere 
segmenter som vil være viktige for 
havbunnsmineraler. Det gjelder 
leting, undervannsteknologi, 
miljø, utbygging og drift, maritim/
skipskompetanse.

Dine beste ledelses-tips?  
Jeg er grunder, men har aldri villet 
være leder. Jeg må å frihet til å 
tenke kreativt og for meg vil for 
mye administrativt arbeid hemme 
min kreativitet. Men en god leder 
må være inspirerende og en god 
lagbygger. Samt klar og målrettet.

Bruker du bærekraft som 
vekstmotor? Absolutt. Mineralene 
vi skal produsere er vitale for en 
bærekraftig utvikling.  

OCEANTECH med Walter Sognnes, Loke Marine Minerals

Podkast  #0782



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

19

Hva er de to største risikoene for 
utvinningen av mineraler på norsk 
havbunn?
a) At det ikke er økonomisk gunstig og at
teknologien flopper
b) At det ikke er økonomisk driftverdig og
miljøvennlig nok
c) At det ikke er miljøvennlig nok og at
teknologien ikke strekker til for å nå de
ønskede klimamålene

At det ikke er økonomisk driftverdig og 
miljøvennlig nok

For å få ned egenvekten Et råvareland med den mest avanserte 
teknologien i verden

Hvorfor skal en bruke mye vann i 
opptaksprosessen av mineraler fra 
havbunnen?
a) For å få ned egenvekten
b) For å gjøre prosessen mer miljøvennlig
c) For å gjøre prosessen mest mulig
økonomisk gunstig med mindre bruk av
kjemikaler

Hva mener Walter Sognnes at Norge er?
a) En havnasjon med den mest avanserte
teknologien i verden
b) Et miljøfokusert land med den mest
avanserte teknologien i verden
c) Et råvareland med den mest avanserte
teknologien i verden

OCEANTECH med Walter Sognnes, Loke Marine Minerals

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

OCEANTECH
WALTER SOGNNES
CEO
LOKE MARINE 
MINERALS
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Tema Perspektiv

Stabil og fornybar 
energiproduksjon
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Marit Mork som 
er manager Innovation Projects, Deep Purple business unit hos 
Kanfa, TechnipFMC. TechnipFMC leverer undervannsystemer samt 
store prosesseringsanlegg for olje og gass sektoren, både offshore 
og onshore. I energiomstillingen satser de innen dekarbonisering, 
hydrogen og fornybart og i denne episoden lærer vi mer om disse 
satsningsområdene og lærer mer om Deep Purple-prosjektet 
som skaper offshore hydrogen og havvind for stabil og fornybar 
energiproduksjon

Om bedriften
TechnipFMC plc er et globalt olje- og gasselskap som tilbyr 
komplette livssyklustjenester i prosjekter for energiindustrien. 
Det ble rangert som nummer 23 blant verdens beste 
225 internasjonale designfirmaer i år 2017 av Engineering 
News-Record. Globalt har TechnipFMC omtrent 37 000 ansatte. 
Technip Norge AS er et norsk datterselskap av TechnipFMC. 
Selskapet har hovedkontor på Lysaker i Akershus, avdelinger i 
Oslo, Stavanger og Haugesund samt rørproduksjon på Orkanger i 
Trøndelag. Technip Norge arbeider i hovedsak med utbygging av 
undervannsfelt for olje- og gassproduksjon.

Refleksjon
Hvorfor har hydrogen et større marked i andre land enn i Norge, 
for kan ikke hydrogen være en global løsning som også kan 
nyttiggjøre seg i Norge? 

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Marit Mork 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Olje og gass industrien 
• Hydrogen 
• Bærekraft 
• Omstilling

Anbefalt lesing: 

• Jeg reflekterte mye over velferdsstaten 
vår etter å ha lest Magnus Marsdals 
«Frihetens mødre».

 

OCEANTECH med Marit Mork, TechnipFMC 

OCEANTECH
MARIT MORK
MANAGER INNOVATION 
PROJECTS
TECHNIPFMC
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OCEANTECH med Marit Mork, TechnipFMC

 For oss som jobber 
i leverandørindustrien 

til olje & gass er det stort 
fokus på grønn omstilling. 

For å lykkes har jeg 
veldig tro på samarbeid 

med andre selskaper, 
gjennom konkrete 

innovasjonsprosjekter.
- Marit Mork
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Hvem er du, personlig og faglig?   
46 år, fra Kongsberg, gift, to barn. 
20 års erfaring fra O&G, siste fire 
år jobbet fulltid med hydrogen og 
havvind.

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?   
TechnipFMC leverer 
undervannsystemer samt store 
prosesseringsanlegg for olje&gass 
både offshore og onshore. I 
energiomstillingen satser vi innen 
dekarbonisering, hydrogen og 
fornybart.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget?  
Jeg er brennende opptatt av å 
bidra til å løse klimakrisen. Min 
motivasjon er at vi kan bruke all 
kompetansen og teknologien i 
selskapet, hos leverandører og 
partnere til å skape fornybare 
energisystemer og bidra til å skape 
framtidsrettede arbeidsplasser.

Hvilke interessante nye dilemmaer 
oppstår i ditt innovasjonsfelt?  
I utbygging av fornybar energi 
beslaglegges store havområder og 
kan ha uheldig påvirkning på marint 
miljø, og andre næringer. På land er 

det enda flere interessekonflikter 
med natur og mennesker.

Dine beste tips til andre lignende 
selskaper?  
For oss som jobber i 
leverandørindustrien til olje & 
gass er det stort fokus på grønn 
omstilling. For å lykkes har jeg 
veldig tro på samarbeid med andre 
selskaper, gjennom konkrete 
innovasjonsprosjekter.

Dine viktigste prosjekter siste året?   
Vi har etablert samarbeid med 
partnere i Portugal for å utvikle 
en løsning for storskala offshore 
hydrogenproduksjon knyttet til 
offshore vindparker. Vi har også et 
samarbeid med danske partnere for 
å se på en løsning for en kombinert 
offshore vind, bølgekraft og 
hydrogensystem for å levere stabil 
kraft til en olje- og gassinstallasjon 
på dansk sokkel. I tillegg utvikler vi 
nå et prosjekt som blir Deep Purple 
fase 3.

Hvem inspirerer deg?   
Ingen konkrete navn, men jeg 
blir inspirert av bedriftsledere 
og politikere som nå fronter 
energiomstillingen og vi ser at det 
skjer mye på kort tid. De viser vilje 
til endring og de har posisjoner til å 
få det til.

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden?  
Veldig mye forskjellig. Vi skal 
løse komplekse utfordringer og 
det krever multidisipline miljøer 
med mennesker med forskjellig 
spisskompetanse.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Velferdsstaten og 
trepartssamarbeidet. Vi er 
verdensledende på havteknologier 
og maritim industri.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?  
Vi kan redusere forbruk betydelig 
og roe ned tempoet i hverdagen 
og allikevel ha gode og til og med 
bedre liv.

Dine beste ledelses-tips?  
Jeg fokuserer på å motivere 
og skape trivsel. Uten trygghet 
og engasjement blir det ingen 
innovasjon.

Bruker du bærekraft som 
vekstmotor?  
Ja, Deep Purple-prosjektet utvikler 
bærekraftige energiløsninger for å 
erstatte bruk av olje og gass. Vi er 
sikre på at dette er et voksende 
marked som gir bedriften vekst.

Et yndlingssitat eller livsmotto?   
Ingen kan gjøre alt, men alle kan 
gjøre litt. 

OCEANTECH med Marit Mork, TechnipFMC

Podkast  #0783



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

23

Hva er den blå og den grønne 
hydrogenen?
a) Blå hydrogen er en naturgass,
metangass og grønn hydrogen er en
fortynnet versjon av eksisterende
naturgass som er mer miljøvennlig
b) Grønn hydrogen er en naturgass,
metangass og blå hydrogen er
restavfallet fra produksjon av olje som
en type metangass
c) Blå hydrogen er en naturgass,
metangass og grønn hydrogen er
elektrolyse, strøm og vann

Blå hydrogen er en naturgass, metangass 
og grønn hydrogen er elektrolyse, strøm 
og vann

Tog og tungtransport Å erstatte gassturbiner og redusere 
Co2-utslipp direkte ved olje -og 
gassproduksjonen

Hva tenker Marit Mork at hydrogen kan 
brukes til i transportsektoren?
a) Tungtransport og personbiler
b) Ferger og tungtransport
c) Tog og tungtransport

Hva er hovedmålet med utviklingen av 
nye løsninger som kan levere strøm til 
olje- og gassinstallasjoner?
a) Å erstatte gassturbiner og redusere
Co2-utslipp direkte ved olje -og
gassproduksjonen
b) Å effektivisere og gjøre hele prosessen
mer økonomisk gunstig for olje- og
gassproduksjon
c) Å erstatte gassturbiner som krever
mye beredskap og sikkerhet med kunstig
intelligente overvåkningssystemer som
effektiviserer alarmeringer uten behov
for menneskelig fysisk observasjon

OCEANTECH med Marit Mork, TechnipFMC

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

Datadrevet lykkelig 
sameksistens i 
havindustriene
I denne episoden av #LØRN snakker SIlvija med Inger M. Graves 
som er Ocean & Coastal Product Management Lead i selskapet 
Aanderaa – et Xylem selskap. Xylem er et stort amerikansk 
selskap som opererer globalt og som har løsninger for hele 
vannkretsløpet i form av «The three Ts: Transport, Treatment and 
Test». Graves sin del av selskapet jobber i «Test» delen, nærmere 
bestemt i det naturlige element i kyst og havområder. Her utvikler, 
produserer og selger de sensorer fra grunt vann til 6000m dyp for 
måling av tilstanden i havet.

Om bedriften
Aanderaa produserer sensorer, instrumenter og systemer for 
måling og overvåking i markeder, inkludert havbruk, miljøforskning, 
sjøtransport, olje og gass, vei og trafikk og konstruksjon. Selskapet 
ble grunnlagt tidlig på 1960-tallet av Ivar Aanderaa og navnet ble 
raskt synonymt med robuste og pålitelige instrumentløsninger for 
oseanografiske og andre miljømålinger. I dag er Aanderaa en del av 
det ledende vannteknologiselskapet Xylem.

Refleksjon
Hvorfor er det viktig at sensorene og instrumentene under vann 
er robuste og er laget av varige materialer, for hvilke utfordring 
medfører mindre robuste hav-sensorer? og hvilke andre 
bruksområder på land kan slike robuste og varige hav-sensorer 
ha?  

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Inger Graves 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Dypvann sensorer 
• Big data 
• Bærekraftsløsninger i havet 
• Systemdesign 

Anbefalt lesing: 

• Sapiens med Harari – lærer mye om 
menneskets natur ved å studere dets 
historie

 

OCEANTECH med Inger Graves, Aanderaa 

OCEANTECH
INGER GRAVES
PRODUCT MANAGEMENT 
LEAD
AANDERAA
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 Havet vil stå 
for en økende del 

av verdiskapningen 
fremover og i havet skal 
vi løse problemstillinger 

rundt energi og 
matvareproduksjon for en 

økende befolkning.
- Inger Graves
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Hvem er du, personlig og faglig?   
48 år, dual citizen –norsk og 
amerikansk, utdannet innenfor 
elektronikk med stor interesse for 
hav og for ny energi.

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?   
Xylem er et stort amerikansk 
selskap som opererer globalt 
og som har løsninger for hele 
vannkretsløpet i form av «The three 
Ts: Transport, Treatment and Test». 
Min del av selskapet jobber i «Test» 
nærmere bestemt i det naturlige 
element i kyst og havområder. Her 
utvikler, produserer og selger vi 
sensorer fra grunt vann til 6000m 
dyp for måling av tilstanden i havet.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget?  
Havet vil stå for en økende del 
av verdiskapningen fremover og i 
havet skal vi løse problemstillinger 
rundt energi og matvareproduksjon 
for en økende befolkning.  Samtidig 
er havet under press av økende 
aktivitet, forsuring av Co2 og tap av 
artsmangfold. Hvordan skal vi klare 
å utnytte havet bedre samtidig som 
vi forvalter det optimalt? Det er 
et motiverende oppdrag å kunne 

bidra med å finne løsninger for 
bærekraftig utnyttelse av havet.

Hvilke interessante nye dilemmaer 
oppstår i ditt innovasjonsfelt?   
Dataoverføring i havmiljø er 
krevende. Vi har produsert intrikate 
data i åresvis, men ofte er de ikke 
tilgelige for år senere. Når er det 
ønske og behov for realtime data 
for beslutningsstøtte.

Dine beste tips til andre lignende 
selskaper? Være obs på hvordan 
en kan benytte seg av ordninger 
i virkemiddelapparatet. Vi har 
deltatt i EU prosjekter, og diverse 
forskningsrådsprosjekt som har 
gitt oss gode samarbeid med 
FOU og hjulpet med å få frem nye 
innovasjoner.

Dine viktigste prosjekter siste året?   
Har brukt mye tid å bygge 
samarbeid med internasjonale 
enheter som hjelper det lokale 
selskapet i Bergen med teknologi i 
noen tilfeller eller med nærhet til 
markedet i andre tilfeller.

Hvem inspirerer deg?   
Tom Georg Olsen - konserntjener 
for Miles, Elon Musk for å utfordre 
«sannheten» om elbilen og for å ha 
laget en herlig bil, Sheryl Sandberg 
– LEAN In bevegelsen.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Havteknologi samt skape gode 
arbeidsforhold med ordnnger som 
gjør det mulig å kombinere familie 
og arbeid.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid?   
Hjemmekontor er en effektiv måte 
å jobbe fokusert på.

Dine beste ledelses-tips?  
Don’t take the monkey – bedre 
å lære andre å løse sine egne 
problemer enn alltid å løse 
problemene for dem og a) gjøre 
dem avhengig av deg og b) bli en 
propp i systemet.

Et yndlingssitat eller livsmotto?  
Einstein: Once you stop learning 
you start dying. 

OCEANTECH med Inger Graves, Aanderaa
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Hvilket teknologisk tiltak menes Inger 
Graves er en utfordring?
a) Å overføre data på grunn av lavere
båndbredde under vann
b) Å få solgt undervannssensorer
til selskaper utenfor Norden fordi
havtilstanden er ikke en prioritet for
flertallet av disse landene
c) Å ikke skade aquakulturen, blant
annet krabbene og laksen med
overvåknigsensorer i vann ved oppdrett

Å overføre data på grunn av lavere 
båndbredde under vann

I Bergen At det i fremtiden blir billigere å hente 
havdata blant annet fordi nettverk under 
vann gradvis blir billigere

Hvor produserer Aanderaa sine ulike 
instrumenter og sensorer?
a) I byene Kristiansund, Ålesund,
Sandnes og Egersund, bevisst på grunn
av deres nærhet til norskekysten for rask
testing av instrumentene og sensorenes
funksjon
b) I Stavanger
c) I Bergen

Inger Graves snakker om et skifte. Hva 
slags skifte?
a) At sensorer i fremtiden vil bli laget av
naturmaterialer, som havmineraler
b) At det i fremtiden blir billigere å hente
havdata blant annet fordi nettverk under
vann gradvis blir billigere
c) At sensorer under vann vil bli brukt
i mye høyere grad og på nye kreative
måter rettet mot robotikk. Ønsket er
multifunksjonelle sensorer for å hindre
ytterligere menneskelige inngrep.
Eksempelvis overvåkningssensorier
i oppdrettsnæringen som også kan
medisinere laksen med antibiotika

OCEANTECH med Inger Graves, Aanderaa

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

CCB i omstilling
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Vise 
administrerende direktør i CCB og konsernsjef CCB Energy 
Holding, Ronny Haufe. CCB er mest kjent som et base og 
forsyningsselskap, men de er en mer helhetlig bedrift med tyngde 
innenfor havnetjenester, eiendomsbesitter og forvalter, Inspeksjon, 
reparasjon m.m. Nå har de et sterk fokus på ren energi og 
bærekraft og tar en sentral rolle innen den industrielle omstilling 
til det «grønne skifte».

Om bedriften
CCB Energy Holding (CCB EH) er et nyetablert konsern lokalisert i 
Hjeltefjorden nord for CCB på Ågotnes. Basen har ISPS-godkjent 
dypvannskai store arealer og lagringsområder, tilgang på maskiner 
og har forsyningstjenester 24/7.

Refleksjon
Hvilke styrker medbringer klynger til det grønne skiftet? Hvordan 
hadde det grønne skiftet foregått dersom klynger ikke eksisterte 
derim

Tema:  OCEANTECH 

Gjest:    Ronny Haufe 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: BERGEN

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Kritisk ledelse 
• Subseautstyr 
• Bærekraft 
• Klustertankegang

Anbefalt lesing: 

• Tja, alt fra krim med Jørn Lier Horst, 
til humor med Are Kalvø og ikke minst 
Dagfinn Lyngbø.
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 Vi bidrar til at 
Norge når sine klimamål 

og fremmer nødvendig 
omstilling for fremtidige 
og bærekraftig aktivitet, 
dette gjør at det hele blir 

svært motiverende.
- Ronny Haufe
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Som person er jeg glad i stadig å 
utvikle meg, nye retninger og at 
hverdagen gir både utfordringer og 
muigheter. Tror andre vil si at jeg 
er en god omsetter, en som får til 
i praksis målsetninger og visjoner. 
Rent faglig har jeg min forankring i 
helhetlig Ledelse og logistikk, IKT 
og økonomi.

Hva selger din organisasjon, og 
hvorfor kjøper folk fra dere?  
CCB er mest kjent som base 
og forsyningsselskap, Vi har 
tyngde innenfor havnetjenester, 
eiendomsbesitter og forvalter, 
inspeksjon, reparasjon og 
vedlikeholdstjenester innenfor både 
verft, subseautstyr og struktur. Men 
også sterkt fokus på ren energi, 
fornybarhet.

Hva motiverer nettopp deg ved 
dette oppdraget?  
Å bidra til nye arbeidsplasser, nye 
forretningsområder for våre eiere 
og selskaper i sin helhet. At vi også 
bidrar til at Norge når sine klimamål 
og fremmer nødvendig omstilling 
for fremtidige og bærekraftig 
aktivitet gjør det hele svært 
motiverende.

Dine beste tips til andre lignende 
selskaper?  
Ha klare mål, avstemme 
ambisjonene til hva som er 
operasjonelt mulig og få en 
forankring hos arbeidsgiver og at 
det en skal oppnå er i samsvar 
med selskapenes visjon, strategi og 
målsetning.

Dine viktigste prosjekter siste året? 
- Aktiv i forhold til CCS (mottak- og 
deponeringsanlegg for CO2) 
 Bygge opp selskaps og 
organisasjonsstruktur for den 
omstilling og retning vi har satt 
 Bygge og utvikle en fremtidig 
industripark 
- Søke og oppnå støtte fra ENOVA 
for fremtidig H2 produksjon  
 Etablere nye forretningsområder 
innenfor Havbruk, Fjernvarme  
 Bidra til grunnlag for fremtidig 
etablering av Bergen Havn på 
Ågotnes  
- Omsette visjon og målsetning 
til operasjonell aktivitet for 
selskapene 

Hvem inspirerer deg?  
Jeg synes treneren til Warholm 
inspirerer: Leif Olav Alnes, som 
blant annet har det treffende 
ordtaket «Godt gjort er bedre enn 
godt sagt».

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Vi setter HMS svært høyt i alt vi 
gjør. Vi har en samarbeidsform og 
samhandling som gjør oss mange 
ganger godt egnet for å løse 
kompliserte oppgaver til tross for at 
vi er et lite land.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid? Tålmodighet, at vi alle må 
tenke hva som er rett for allmen-
heten og ikke bare deg selv. Dette 
vil kunne ta tid og viktig at alle 
bidrar. Det påvirke arbeids metoder 
og samvirke mellom mennesker, 
men også mellom selskapene.

Dine beste ledelses-tips?  
Mine 3 F’er: Fokus, Fokus og atter 
Fokus. Bruk menneskers ressurser 
der hvor de får blomstre og utvikle 
seg best.

Bruker du bærekraft som 
vekstmotor?  
Vi har satt stor trykk på omstilling 
mot fremtidig bærekraft og det 
«grønne» skiftet.

Et yndlingssitat eller livsmotto?  
Det er i motbakker det går oppover. 
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Hva står CCB for?
a) Center coast base
b) Coast coral base
c) Coast center base Coast center base

Coast center base Å overføre ekspertisen på olje og gass 
til nye havnæringer som mat, energi, 
mineraler og ressurser

De er nettverk- og samarbeidsorientert

Hva er CCB sin visjon?
a) Å overføre ekspertisen på olje og gass
til nye havnæringer som mat, energi,
mineraler og ressurser
b) Å lage et tettere nettverk over hele
verden for et nærere samarbeid over
utvikling av havteknologi
c) Å produsere havinstallasjoner mest
mulig økonomisk gunstig i en tid der
havteknologi er såpass nytt og kostbart
på bakgrunn av behovet for innovative
deler til installasjonene som ikke
allerede eksistere

Hva kjennetegner CCB?
a) De er svært internasjonale og har
lokasjoner blant annet langs vestkysten
av USA, Irland, Nederland og Japan
b) De er nettverk- og samarbeidsorientert
c) De er kjent for å ansette mennesker
med fysiske utfordringer med deres
fokus på et svært inkluderende
arbeidsmiljø

OCEANTECH med Ronny Haufe, CCB
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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: 

• youwilllearnabout
 
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 
 
 
 

LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø Podkast # 0512

lorn.tech
lorn.unversity


