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Nye teknologitrender, smarte energiløsninger og ledende start-ups fra de 
mest innovative markedene i verden sto på agendaen på Smart Energy 
Networks medlemsmøte hos Advokatfirmaet Selmer 19. september. 
– Vi er opptatt av «fresh thinking and how to make a law firm more sexy», sa adm. dir. Atle H. Carlsen innledningsvis. 
Han mente at også et advokatkontor må fornye seg, på samme måte som energibransjen. Innlederne snakket om 
hvordan innovasjon kan bidra til å drive energibransjen fremover, men også hvordan nyskaping påvirker resten av 
oss. Disse var de gjennomgående temaene gjennom dagen, med perspektiver og innsiktsfulle innledninger fra 
innovasjonslandet Israel, fra et finansielt synspunkt ved Alexa Capital, samt gjennom de norske innovatørene i 
Cognite og Nodes. 

Alexa Capital – Nye trender og muligheter for 
kommersialisering i det europeiske markedet 
Den industrielle revolusjonen førte til massiv vekst både i Europa 
og USA, men påvirket ikke Kina i stor grad. I dag står vi foran en 
ny revolusjon, energirevolusjonen, som er full av både muligheter 
og utfordringer.  
 

Med bakgrunn i det finansielle markedet tok co-founder og 
partner Gerard Reid, Alexa Capital, oss med på en reise inn i 
energifremtiden med ti ulike påstander. For å legge grunnlaget 
for gode diskusjoner i pausene sørget han for at 
håndsopprekning ble gjennomført, slik at man enkelt kunne vite 
om sidemannen hadde samme synspunkt som en selv.  
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Gerard Reids 10 påstander er: 

1. Mange tradisjonelle selskaper vil ikke 
overleve, eller de må gjennom radikal 
omstilling 
Dette er hovedsakelig grunnet gamle, komplekse og 
byråkratiske selskapsstrukturer. De etablerte har 
problemer med å tilpasse seg i tide, se bare på 
verdiutviklingen i E.ON og RWE. 

2. Gass er fremtidens kull  
Å redusere utslipp av metangass fra jordbruk blir en av 
utfordringene fremover. – I Irland kommer 30 % av 
utslippene fra kyr, sa Reid.  

3. Solenergi blir den ledende energikilden i det 
21. århundre  
Det er allerede den ledende energikilden mht. nye 
installasjoner, drevet frem av store 
kostnadsreduksjoner i verdikjeden.  

4. Kina vil bli en energistormakt i løpet av det 21. 
århundre 
Kina har investert massivt i fornybar energi bare det 
siste tiåret, og ligger godt an for en elektrifisering av 
fremtidens transport. Kina kontrollerer i dag hele 
verdikjeden for sol. BYD er verdens største produsent 
av elektriske biler. Flest patenter på AI blir registrert i 
Kina.  

5. Den viktigste driveren for en disruptiv 
energifremtid er digitalisering 
Behovet for elektrisitet øker, samt en integrering med 
lagringsteknologi og kunstig intelligens. Vi vil få 
batterier overalt. 

6. «Big Oil» bør gå inn i fornybar teknologi 
Ja, fordi oljevirksomhet har en betydelig risiko ved seg. 
Nei, fordi oljeselskapenes kapitalkostnader er for høye, 
de er vant til store prosjekter og ikke små.   

7. Min datter kommer ikke til å ta lappen  
Hun kommer ikke til å ha lyst! I tillegg kommer nye 
autonome transportløsninger for fullt. 

8. Den beste måten å navigere 
energirevolusjonen på er ved å vente og se  
Vinnerne hittil har omfavnet endringer.  

9. Måten energiregulering gjøres på vil endres 
drastisk 
Desentralisering og cybersikkerhet er viktige momenter 
som støttes opp av markedskrefter. 

10. Vi kan løse dagens klimaproblem! 
Forbrukere blir stadig mer miljøbevisst, Kina satser 
massivt på fornybar, og vi har eksempler på vellykkede 
internasjonale samarbeid. Det er særlig i Afrika 
solenergi vil få sin største vekst. 

 

– IPCC is wrong, their cost assumptions are way too high, sa Gerard 
Reid. 

 

Elad Shaviv – Oppstartslandet Israel 
«If an expert says it can’t be done – get another expert.”  
Slik innledet CEO Elad Shaviv, The Israeli Smart Energy 
Association, presentasjonen sin om nyskapingskulturen i «The 
Start-up Nation», der han videre fortalte at kantinepraten i Israel 
ikke dreier seg om været, men heller om nye ideer til 
oppstartsselskaper! 

Israel er det landet i verden med størst konsentrasjon av 
oppstartsselskaper per innbygger, samt med høyest antall 
Nasdaq-noterte selskaper – bortsett fra USA og Kina.  

Hvordan kan dette relateres til situasjonen i Norge? 

Shaviv påpekte at størrelsen på Israel kan sammenlignes med 
Norge. Så hvorfor har Israel hittil lyktes bedre med innovasjon 
enn Norge?  

Israel er et multikulturelt land, med sterk befolkningsvekst de 
siste årene som følge av stor innvandring. Dette har ført til en 
god blanding av mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og 
tankesett. Dette har vært en akselerator i innovasjonskulturen. I 
tillegg mente Shaviv at noe av hemmeligheten også lå i at mange 
israelske oppstartsbedrifter hoppet over hjemmemarkedet.  

Det finnes ikke nok kapital og behov for så mange 
oppstartsbedrifter hjemme i Israel, så mange av bedriftene jobber 
derfor internasjonalt helt fra starten. Fokus på å skape smarte 
løsninger som konkurrerer internasjonalt er blitt en 
suksessfaktor.  

Israelske oppstartsbedrifter i energisektoren 

Også i energibransjen har israelske selskaper mange ideer. I et 
energimarked i endring er det viktig å være på ballen, og av 
interessante ideer ble blant annet building-to-grid, transportation-
to-grid og Internet-of-Energy (IoE) nevnt som viktige momenter 
for videre innovasjoner. Nevrale nettverk er blitt et viktig begrep 
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innenfor maskinlæring, men for det Israelske selskapet EGM 
Solutions handler det om å lage et nevralt kraftnett.  

Ved å fokusere på stordata, IoT, og kunstig intelligens er målet å 
designe et kraftnettverk som er avansert, digitalisert og 
dynamisk. Ved å samle inn sensordata ulike steder i nettet får 
man videre muligheten til å optimaliser driften i et skiftende 
energimarked. Andre teknologier som ble nevnt, inkluderte 
optimaliserte solcelleløsninger, lokal kontroll over nettet, samt 
bruken av forsvarsteknologi til energiapplikasjoner. 

 
– Det er helt vanlig i Israel å diskutere nyskaping og innovasjon når man 
går på kafé. Vi bruker liten tid på “dill og dall”, sa Elad Shaviv. 

 

Cognite – Bruk av data for å redefinere 
hvordan din bedrift vokser 
«The future is being shaped by the ones who digitalize first and 
best.”  

I en verden der det antas at 75 – 90 % av manuelt dataarbeid går 
med til å samle og sortere data, er det stort potensial for 
forbedringer. Derfor er det gode muligheter til å gjøre store 
fremskritt ved å frigjøre data, strukturere disse slik at mer tid kan 
brukes til verdiskaping og utvikling av modeller. I Cognite er det 
tre hovedsteg som brukes for å få til dette:  

1. Frigjøring av data. Bryte ned, fjerne datosiloene og 
gjøre dataene tilgjengelig 

2. Kontekstualisere data. Kontinuerlig optimalisere data 
som ikke er fullstendig, gjennom analysemodeller og 
visualisering 

3. Verdifangst. Benytte unike verktøy, serviceløsninger 
og åpne API´er samt fart for å skape verdier. 

Resultatet av disse tre stegene er ren og kontekstualisert data som 
lettere kan brukes videre. Ved bruk av digitale tvillinger forenkles 
vedlikehold og overvåkning av industrielle prosesser, og minker 
behovet for manuelt arbeid. I tillegg til overvåkning av fabrikker 

kan Cognite også overvåke kraftnettet uten bruk av helikoptre eller 
droner.  

Ved å bruke Lidar-data fra fly har dette blitt satt sammen til en 
digital tvilling, som kan si noe om tilstanden til kraftnettet uten å 
dra på befaring. – I energibransjen arbeider vi oss bort fra papir, 
til å ta i bruk AI-løsninger. Dette vil forenkle jobben som gjøres 
ute i felt og i tillegg forbedres all planlegging og drift av ulike 
typer anlegg, sa Director Customer Success, Ida Sørli 
Frellsen, Cognite. 

 
– Alle har for mange manuelle systemer, altfor mye papir og excel-ark, 
som er tungt tilgjengelig for mange. Dette gjør vi noe med, sa Ida Sørli 
Frellsen. 

 

Nodes – En uavhengig markedsplass for 
desentralisert og fleksibel energi  

Nodes er en moderne markedsplass for fleksibilitet. 
Hva er verdien av fleksibel og desentralisert energi verdt? Med 
dette bakteppet fikk vi høre om forretningsideen til Nodes, 
hvordan selskapet ser for seg å bli en uavhengig markedsplass 
for omsetning av desentralisert og fleksibel energi. 

Klimaendringene, ny teknologi og endret forbruksmønster har 
ført til behovet for en markedsplass for omsetning av fleksibel 
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energi, og en markedsplass mer på kundens premisser. Dette 
fører til at verdien flytter seg nedstrøms til kunden, drevet frem av 
blant annet kundenes egen kraftproduksjon, eksempelvis med 
solceller på hustakene.  

Oppsummert kan man se på Nodes som en fasilitator for 
fornybar endring, der man både utnytter eksisterende ressurser 

bedre, og motiverer til bedre integrering av nye kunder og 
markeder. 

– Vi kan snakke om en revolusjon nedenfra, sa senior 
konsulent Hallstein Hagen i Nodes, som punktvis mener at 
utviklingen vil gå:   

§ Fra sentral til desentrale løsninger 
§ Fra KWh til service 
§ Fra analog til digital 
§ Fra fossil til fornybar 
§ Fra manuell til maskinlæring.

Nettverksmøtet 
ble avsluttet med 
en paneldebatt 
ledet av styreleder 
Håkon Taule i 
Smart Energy 
Network. Tema 
var hvordan 
utvikle egen 
business i en tid 
med mye 
usikkerhet og 
store krav til 
omstilling. Fra 
venstre: Elad 
Shaviv, Kjell 
Roland, Ida Sørli 
Frellsen og 
Hallstein Hagen.

Noter at neste medlemsmøte blir 28. november i Forskningsparken i Oslo, fra kl. 09.00 til 13.00. 
Programmet er under utarbeidelse, og invitasjon blir sendt i god tid. Arbeidstittel for medlemsmøtet er: 
“Hvordan vil solenergiindustrien utvikle seg, og hva kan vi vente oss av neste generasjon batterier?». 
Noter også at det planlegges studietur til Kina: Hongkong/Shenzhen og Shanghai 26. april. –  2. mai. Vi 
ønsker en delegasjon på mellom 15 og 20 deltakere og antar at denne turen blir fullbooket, så det kan være 
lurt å gi signal om ikke bindende påmeldingen allerede nå.  
Høsten 2020 vil vi vurdere å legge en studietur til Israel/Tel Aviv 12. – 15. oktober. 
Innspill til program på medlemsmøtene i 2020, mottas med takk. Medlemsmøter 2020 er berammet til: 

§ 5. mars i Oslo 
§ 19. mai i Oslo 
§ 17. september i Oslo 
§ 19. november i Oslo. 

 

For presentasjoner og mer informasjon om Smart Energy Network, se: 
https://www.smartenergynetwork.org
For personlig kontakt: Daglig leder Ragnvald Nærø, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo,                                 
e-post: ragnvald@naero.no eller tlf.:  +47 900 80 303 


