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Professor Bernt Bremdal : om SmartCity

• De fem områdene som ofte sees 
på er Smart mobilitet, smart 
energi, smarte bygg, smart 
helse, smarte ressurser og smart 
styring/dialog. 

• Teknologi og data er en av 
grunnpilarene i utviklingen av 
fremtidens byer. Dette betyr å 
sikre lokal og regional 
næringsutvikling på en måte som 
ikke skader eller forverrer klima 
og miljø og gir trygge og 
funksjonelle samfunn.

I Narvik er det flere utfordringer som 
kan sees på med Smart by tilnærming;
• Smart mobilitet – hva med 

gjennomgangstrafikken på E6 i 
Narvik ?

• Smart turist og skisentrum, 
hvordan kan det se ut?

• Hva med smarte gatelys?
• Hvordan er fremtidens smarte 

samspill mellom bygg og 
energiforbruk? 

• Hvilke generelle 
digitaliseringsbehov vil Narvik få 
knyttet til ulike byfunksjoner?



Automatisert saksbehandling ?

GDPR
General Data Protection Regulation

vs

EULA
end user license agreement

TL;DR



Norge 6.0,
Digitalisering i offentlig og privat sektor
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• Helse og omsorg 530 000
• Varehandel og rep. 370 000
• Industri og bergverk 250 000
• Bygg og anlegg 220 000
• Undervisning 200 000

• Offentlig adm. og forsvar 200 000
• Tjenesteyting for./faglig/vit./teknisk 260 000
• Transport 130 000
• Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst 60 000
• Petroleum 60 000

Sysselsatte i Norge i dag

Dette vil ha store konsekvenser, enten vi er i tet eller sakker etter.

Store «digitale» investeringer har feilet !

Å digitalisere betyr ikke å gjøre det samme som tidligere 
bare med digitale verktøy !!
Stikkord: Skalering, eksperimentering, lokal kompetanse



Digitalisering i offentlig sektor

• Digital postkasse
• Digitale skjemaer (eksempler)

– Brønnøysundregistrene – ELMER 3.0
– Statens vegvesen m/trafikkstasjoner
– Skatteetaten – Altinn
– Tollskjemaer

• Offentlige anskaffelser
• Effektivisering

– Datautveksling, signering, sikkerhet
– Saksbehandling, arbeidsprosesser, logistikk, 

samhandling

Vær kritisk til offensive leverandører, 
skaff og utvikle egen kompetanse.
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• Ledelse, undervisning og opplæring

• Overvåking, personvern

• Utstyr for utrykningsgrupper

• Sykehusene, sykehjem, rettsaler, …

Sysselsatte i det offentlige er totalt ca. 800 000 (ca. 30%)



Digitalisering i fagområder

• Står regnskap for fall ?

• Hva med økonomene ?

• Er datasystemer bedre jurister ?

• Hvem er best til å stille diagnoser ?
• Er en robot en bedre kirurg ?

• Eksisterer sjåfører om 20 år ?

• Hva med ledelse ?
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Industri 4.0
digitalisering har flere nivå

Industrien utgjør 11% i Norge, 16% i EU, 43% i Kina
• Automatisering
• Robotisering
• Simulering - optimalisering
• Sansing gjennom smarte sensorer
• Operere «big-data», finne mønster, ekstrahere og analysere
• Systemer som lærer av erfaringer, av reelle og virtuelle forsøk
• Systemer som analyserer og resonerer
• Systemer som utøver kreativitet, generer utradisjonelle løsninger
Samspill menneske – maskin
Tilbake-flagging av industri – fleksibel distribuert produksjon
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AI–konkurranse mellom gigantene på gang

Apple, Intel, Nvidia, Google, Amazon, … :

- Alle posisjonerer de seg innen AI. De 
bruker alle milliarder av kroner på 
oppkjøp og investeringer i AI.

- De jakter på AI-talentene

- De har det travelt !

- Hva med oss ?

NB! AI (kunstig intelligens) er i stor grad anvendt matematikk
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Begreper

– Blokkjeder (Blockchain)
• Kan brukes som en digital distribuert regnskapsbok for «økonomiske» transaksjoner.

– Kunstig intelligens (AI)
• Nevrale nettverk - Etterligning av biologisk nervevev

• Genetiske algoritmer - Har som mål å etterligne naturlige evolusjon

• Beslutningstre - Enkle læringsalgoritmer, eksempelvis lære av eksempler

– Maskinlæring (AI-light)
• Algoritmer som gjør datamaskiner i stand til å lære fra og å utvikle atferd basert på empiriske data

• Gjenkjenning av objekt, ansikt, stemmer, muntlig og skriftlig språk, kroppsspråk, situasjoner

• Lære gjenkjenning av kompliserte mønster

• Generalisering og forenkling av enkeltdata/hendelser

• Tolke innhold (mening) i tekst og tale
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Begreper - fortsetter

– Big Data - «Enormt» store datamengder
• Analysere – finne mønster og sammenhenger og å forstå endringer
• Koble forskjellige type data for å se sammenhenger

– Smarte sensorer og tingenes internett
• Måling og overvåking og respons i produksjons/prosesslinjer
• Overvåking og respons på kvalitet
• Forutser og indikerer sin egen vedlikehold og redusere livssykluskostnadene
• Øke prosesspålitelighet

– Intelligente agenter. En intelligent (rasjonell) agent må kunne:
• Analysere - resonnere - løse problemer - planlegge - lære av erfaring

– Kan være virtuelle agenter (lokalt eller på internett)
– Robot, drone, kjøretøy, tåg, båt …
– Produksjonsutstyr, transport, organisering, logistikk
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Simuleringer
AI <-> Geometri 
VR/IoT

• Hvis den virtuelle roboten kan lære 
å gå selv -

– Hvilke ganglag vil den få?
• Dyr og mennesker skifter ganglag, ofte 

avhengig av hastigheten, vil en AI 
klare det?

– Kan vi bruke den virtuelle for å lære 
den virkelige roboten å ta seg fram?

– Hvordan lager vi effektiv toveis 
kommunikasjon mellom den virkelige 
og den virtuelle?

– Kan vi skape gjensidig 
erfaringsutveksling mellom disse to?

Modifisert hexapod som et rammeverk 
for undervisning i vr/grafikk og for testing 
av læringsalgorithmer.

Laget av hyllevare komponenter fra 
Lynxmotion basert på et design av Kåre 
Halvorsen (Zenta), utvides med lokal 
produserte deler og sensorer.

Hode/Kropp/Hale: Tatiana Kravetc



Hva er mulig og hva gjøres?

• De fleste transportmidler kan innen kort tid operere uten fører ! 

– Selvkjørende lastebiler i gruvedrift - Scania

– Selvkjørende busser - Kolumbus-bussen i Stavanger

– Testing av skip uten mannskap i norsk fjord

– Økt punktlighet med førerløse tog (ATO) 

• Helautomatiske lager eksisterer !

– AutoStore (Hatteland) - Hva har vi mest av på lageret ?

• Spesialtilpasset robot for havbruksnæringen

– Fremtidens fiskeoppdrett: robotbur og matsignal for fisk
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Eksempel selvkjørende bil - Tesla

• Kjerna i systemet er en datamaskin med over 40 ganger så mye datakraft som tidligere
• Et dypt nevralt nettverk for prosessering av sikt, sonar og radar. 
• 8 kameraer

– gir 360 graders sikt rundt bilen i opptil 250 meter
• 12 Ultrasoniske sensorer

– registrering av harde og myke gjenstander på 8 meter avstand med høy nøyaktighet
• En forovervendt radar 

– for å se gjennom kraftig regn, tåke, støv og til og med se gjennom bilen foran

Sammen gir dette systemet en oversikt av omgivelsene som en sjåfør normalt ikke har tilgang til; 
se i alle retninger samtidig, og på «bølgelengder» som går langt utover menneskelige sansene.
Eksempel selvkjørende bil - TESLA 
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Problemstillinger

• Hvor er vi ?

– Kompleksiteten øker !

– Forstår vi det ?

– Lokal kompetanse ?

– Kostnader ?

• Fordeler vi kan gi oss

– Åpne systemer

– Åpne data

– Samarbeid og åpenhet
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