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Internet of Things – tingenes internet

• IoT, IIot, IoE……..
• En stille revolusjon som kommer svært raskt uten at vi egentlig 

merker det
• Det er overalt; i bilen, på kjøkkenet, på skoler, i alle de milliarder av 

«duppedingser» som vi omgir oss med og bruker daglig.



Hensikten med dette seminaret

• Gi en oversikt over temaet IoT
• Skape en plattform av eksperter som ønsker å bidra til nasjonal og 

nordisk forståelse 
• Standardisering
• Hvilke utfordringer står vi og samfunnet overfor
• Digitalisering
• Arkitektur, språk, sensorer, case, sikkerhet, pålitelighet,
• Big data, smart cities, smart grid, digitale hus



Hva kan skje?
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Bommet på kråka og skjøt av 
fiberkabel - nå er bygda uten 
internett
Har vært offline ei uke etter 
Tromsø-mannens uheldige 
hagleskudd.
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Globalt standardiseringslandskap
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http://www.iso.ch/
http://www.iec.ch/
http://www.itu.org/
http://www.cenelec.org/
http://www.cenorm.org/
http://www.etsi.org/
http://www.nek.no/
http://www.standard.no/
http://www.nkom.no/
http://www.nkom.no/


Hvem er NEK?

• «Drifter» den norske infrastrukturen for internasjonal el- og ekom 
standardisering

• Bidra til norsk innflytelse ved utvikling av internasjonale standarder
• Fremme bruk av internasjonale standarder i Norge

Norsk Elektroteknisk Komite 72/5/2018



1. Et kontraktsdokument
2. En foretrukket og anerkjent metode som er del av en helhet
3. Et felles fundament for kjøper/selger
4. Et bidrag til å skape forutsigbarhet og sammenliknbar pris
5. En klar ramme for en leveranse som gir etterprøvbarhet

Hva er en standard?
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Nøkkelopplysninger

• Rundt 100 tekniske komiteer
• Rundt 600 norske eksperter
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http://www.standard.no/no/Sok-og-kjop/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=642700








Standardisering

Side 13

TS-50134-9: Alarm systems – Social alarm systems - Part 9: 
IP Communications Protocol

Er tilgjengelig nå: Blir godkjent våren 2018:
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