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Hva er endringskompetanse?  



Budskap: Marked, teknologi og metode 

Marked 

Teknologi Metode 
Alle blir evige studenter 

 
-  Ny teknologi=> Nye metoder => Nye marked 
-  Alt har en livssyklus, som i økologien   

Moores Lov Nye faglige kunnskaper 

Nye anvendelser 

Her er påkjenningen for ingeniører 

Her er påkjenningen 
for bedrifter 



1965: Utdannet til radio/TV-reparatør  

2015 1965 2065 

Arbeidet med IKT i 50 år 

Hva om du arbeider med faget i 50 år? 

”Glem hva jeg lærte dere om radiorør” 

1963: Mitt første transistor kurs 
1965: Fagbrev i Radio & TV 

Oppgave: Innføre TV til Sunnmøre 

Hvilke utfordringer vil du møte? 
Kan du lære av mine erfaringer? 



1950: William Shockley  

Oppgaven: Elektronisk relé til telefonsentraler 

Hva det ble:  
                 - Oppdagelsen av transistoren 
                 - Etablering av Silicon Valley 

Hva det førte til? 
                 - En ny industri 
                 - Nye radioer, TV-er,,,,,,  

1 transistor på en brikke 

 - Radiorør-generasjon måtte etterutdannes,  
   eller var utdatert 



1960: IC Planar teknologi  

Oppgaven: Forbrukermarkedet 

Hva det ble:  
                 - Masseproduksjon av transistorer 
                 - Transistorer -> IC Funksjoner 
                 

Hva det førte til: 
                 - En helt ny IKT-industri 
                 - Digitalteknikken ble skapt 
                 - Elektronikk ble funksjoner 
                 - Transistor-generasjon måtte etterutdannes i digitalteknikk,  
                   eller var utdatert 

2015 1965 

1967: Startet ingeniørutdanning på Gjøvik 

100 transistorer på en brikke 



1970: Mikroprosessoren  
Oppgaven: Utvikle en elektronisk skrivemaskin 
Hva det ble: En ny teknologisk revolusjon 
                      Programmerbare komponenter 
         

2015 1963 

1970: Fra ingeniørutdanning på Gjøvik, til FFI på Kjeller 
1972: Utviklet min første datamaskin på FFI, Kjeller 
1975: Så det kom en ny tid => Kybernetikk, NTNU 

Det førte til: Elektronikk i teknisk produksjon, utstyr og produkter 
Transistor-generasjon måtte etterutdannes i programmering,  
                                                                           eller var utdatert      

1970 

2300 transistorer på en brikke 



Moores lov 

Det tar 2 år 
-  Å doble antall transistorer på en brikke 
- Å halvere prisen på en brikke 
 
-  En utvikling fra 1960-åren 
-  Hva er rekkevidden av det? 

Gordon Moore 

 
-  Hvorfor er Moores lov viktig for oss? 

Innovasjon over en periode på 50 år 



1980 Personlig Computer 
Oppgaven:   Programvare til mikroprosessor 
Hva det ble: Billig datamaskin for alle 
         

2015 1963 

1978: Utdannet siv.ing i kybernetikk 
1979: Begynt å studere kunstig intelligens ved FFI Kjeller 
         1981: Begynte ved Høgskolen i Ålesund 

Det førte til: Helt nye fag 
                     Elektronikken forsvant, vi så bare matematikk og programvare 
                     Lær programmering og matematikk, eller forsvinn 

1980 

60000 transistorer på en brikke 



1990 Nettene ble lange 
Oppgaven: Over målinger for atombombe prøver 
Hva det ble: Internett for alle 
         

2015 1963 

 1990:  IT i møbelindustrien 
 1990: Verdi-økende tjenester i nettverk 

Det førte til: Det globale informasjonssystemet 
                     Automatiske systemer i nettverk 
                     Lær integrasjon via nettverk, eller forsvinn 
         

1970 1980 1990 

1 mil transistorer på en brikke 



2000 3D Visualisering 
En ny generasjon planleggingsverktøy:  
DAK, GIS, Store simulatorer                      
         

2015 1963 

2000: Startet på dr.grad:  
Modell av økosystem i Barentshavet 

Det førte til: Ingeniøryrket ble et systemfag 
Systemfag = Å se sammenhenger 
Lær tverrfaglig systemforståelse, eller forsvinn  

1970 1980 1990 2000 

50 mil transistorer på en brikke 



2007 Simulering og visualisering 
Oppgaven:   Koble simulering og visualisering 
Hva det ble: Kartet som planarena 
         

2015 1963 

2010: Professor i Simulering og visualisering 

-  Jeg forlot kybernetikken, etter 30 år   
-  Innførte spillmotorer og Agentbaserte simuleringsmodeller 
-  Starten på MSc Simulering og Visualisering 
         

1970 1980 1990 2000 

1000 mil transistorer på en brikke 



2015: Big Data => Big Service  
  
  Påvirker all Samfunnsutvikling i årene framover    

Felles data => Tverrfaglig innfallsvinkel    

Data 
analyse 

Big Data  
Analyse 

Data 
analyse 

Big Service 
Optimali- 
sering 
,,,,, 

Smarte Byer: 
- Planlegger via data 
- Publiserer åpent digitale spor 
- Publiserer åpent egne analyser 
- Optimalisere transport 

8000 mil transistorer på en brikke 



2015: Smart Grid Energi  
  

Smarte Regioner: 
- Smart Grid  
- Smart Trafikksystemer 

2015 1963 1970 1980 1990 2000 

Smart Grid 
Smart Trafikk 



Moores lov 

- Moores lov vil vare minst 20 år til 
-  8 000 mill i 2015 
-  125 000 mil i 2020 
-  8 200 000 mil i 2030  

Gordon Moore 

Vil fortsette videre 

 
-  Hva blir din jobb her? 
-  Du blir berørt, i uoverskuelig framtid  

2020 2030 



2015: Moore´s lov forsetter 

- IBM og globale investorer 
-  Investering $ 3 milliard 

8000 mil transistorer på en brikke 
               7 nanometer oppløsning 



Lærdom etter 50 år i faget 
1  Vanskelig å spå neste generasjon teknologi… 
     Ingeniører er ikke bedre spåmenn enn andre 
 
2   Trend: Fortsatt integrasjon av systemer på høyere nivå 

3  Du må ha interesse for faget…  
    For å kunne tåle usikkerhet, og ny læring 
 
4   Livslang læring… 
     Læring er ikke noe en blir ferdig med 
     Læring er en livsstil 
 
5   Gå på egen motor… 
     Du kan lære av andre, men du må stole på deg selv 
 
6  Ha fokus 
    Det hele dreier seg om å ha fokus, på det en gjør 
  
7   Nye muligheter… 
     Det kommer alltid ny teknologi, og nye muligheter 



2010=>: Smart Media 
              Alle er konsumenter og produsenter av informasjon 
 
2015=>: Smarte Hus:  
              Huset optimaliserer eget miljø, energi, produksjon av deler 
 
2020=>: Smart Industrialisering 
              Alle blir industrielle konsumenter og produsenter med 3D-printere 
 
2020=>: Smart Grid Energi: 
              Smarte Hus blir konsumenter og produsenter av energi. Globalt nett 
 
2020=> Smart Samferdsel / ITS 
             Smarte transport i smart vegnett, Alle påvirker vegnettet 
 
2020=> Smart Helse: 
             Helsetjenester ut fra personlige data og globale Big Data 
 
2020=> Smarte Byer 
             Integrasjon og optimalisering av offentlige tjenester  

Datadrevet beslutningsprosesser 
Neste generasjon oppgaver  



Hva er endringskompetanse?  

2015 
2045 

I din tid over 30 år i faget? 

1.  Kunnskaper om fagets historikk 
2.  Evne til å oppfatte egen samtid 
3.  Evner til å se soloppgangen, til det som kommer 
4.  Evne til ta en risiko, ved å forlate din egen kompetanse   



Hvor kan du lære noe om AI?  
  

Takk for oppmerksomheten 
Vil du vite mer? 
Du finner meg, ved enden av regnbuen 

http://blog.hials.no/harald/ 
https://twitter.com/HaraldY 
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