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Vi utvikler standarder på mange områder i samfunnet

PLAN, BYGG OG 
EIENDOM

BARNEHAGE VANN OG AVLØP UTDANNING SAMFUNSSIKKERHET

KULTUR OG FRITID KLIMA TRANSPORT BANK OG FINANS AKVAKULTUR

HELSE OG OMSORG BOMILJØ ARBEIDSLIV GRØNNE BYGG SMARTE BYER
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ANTATT 50 BILLIONER ENHET I 2025

Den neste industrielle revolusjon
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IoT kan deles inn i 3 kategorier, basert på bruk og 
kundebase:

• Consumer IoT

− inkluderer de tilkoblede enhetene som 
smarte biler, telefoner, klokker, bærbare 
datamaskiner, tilkoblede apparater og 
underholdningssystemer.

• Commercial IoT

− inkluderer ting som lagerstyring, 
enhetssporere og tilkoblede medisinske 
enheter.

• Industrial IoT

− dekker slike ting som tilkoblede elektriske 
målere, avløpsanlegg, strømningsmåler, 
rørledere, produksjonsroboter og andre 
typer tilkoblede industrielle enheter og 
systemer.

Standard Norge per november 2018
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Hva kan standarder bidra med……….innen IOT

• Komponenter kobles  

sammen – takket være 

standarder
- uten standarder hadde ikke vårt 

moderne samfunn fungert

• Standarder gjør livet vårt enklere og 

tryggere

• Harmonisert kunnskap, beste praksis

- sunn fornuft satt i system

Bilde: Teknisk ukeblad
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5 TEKNOLOGISKE UTFORDRINGER 

Teknologi

• Produsenter står overfor en rekke unike utfordringer da de strever for å forbli 

konkurransedyktige og levere større verdi til kunder.

• Disse 5 teknologiske utfordringer vil være sentrale, inkludert sikkerhet, tilkobling, 

kompatibilitet og levetid, standarder og intelligent analyse og handlinger
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Sikkerhet 

• IoT har allerede blitt et alvorlig 

sikkerhetsproblem og skaper store 

utfordringer for fremtredende 

teknologibedrifter og myndigheter 

over hele verden

• Liaison: 

− ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security 

techniques

− CEN/CLC/JTC 13 Technical committee 

Cybersecurity and Data Protection

Standard Norge per november 2016
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Tilkobling (connectivity): 

• Tilkobling av milliarder av enheter vil 

være en av de største utfordringene 

innen IoT

• Sensor teknologien gir enorme 

muligheter, men bare om de riktige 

dataene blir samlet og analysert med 

en plan, eks smart city, helse-dingser, 

fabrikker m.flere

− ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet of things 

and related technologies

Standard Norge per november 2018
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Standarder: 

• Teknologistandarder som inkluderer 

nettverksprotokoller, 

kommunikasjonsprotokoller og 

dataaggregeringsstandarder, er 

summen av alle aktiviteter for 

håndtering, behandling og lagring av 

data samlet fra sensorene

• Denne aggregeringen øker verdien av 

dataene, og gjør analysene enklere

− ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet of things 

and related technologies

− CEN/CLC/JTC 13 Technical committee 

Cybersecurity and Data Protection

− ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security 

techniques

Standard Norge per november 2018
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IOT (IIOT)  – Utfordringen
Interoperabilitet mellom alle enhetene – er det mulig å lykkes med dette uten bruk av 

internasjonale standarder

Standard Norge per november 2016

sp4764 / Fotolia.com
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Hypotese: Digitaliseringen av fabrikker, maskiner, biler, og andre 

fysiske objekter kan utvikles raskere, tryggere og mer 

kostnadseffektivt ved bruk av internasjonale standarder?

− Selv i dette tidlige stadiet begynner IoT å 
ha en reell innflytelse ved å endre hvordan 
varer blir laget og distribuert, hvordan 
produkter blir betjent og raffinert, og 
hvordan leger og pasienter håndterer helse 
og velvære.

− Det fulle potensialet til IoT-applikasjoner vil 
kreve innovasjon i teknologier og 
forretningsmodeller, samt utvikle 
kompetanse og talent

− Den store veksten innen IOT vil kreve 
politisk og strategisk handling for å styrke 
IT-sikkerhet, beskytte personvern og 
eiendomsrett, først da kan tingets internett 
begynne å nå sitt fulle potensiale - spesielt 
hvis lederne virkelig omfavner datastyrt 
beslutningstaking.

− Interoperabilitet er kjernen i utviklingen av 
IOT, der Internasjonale standarder vil være 
en viktig del av verktøykassen 
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The Internet of Things has great promise, 

…networking technologies and the 

standards that support them must 

evolve to the point where data can 

flow freely among sensors, 

computers, and actuators. 

” says Michael Chui, Markus Löffler and Roger Roberts 

in MCKinsey Global Institut ” 
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22 LAND ER AKTIVE I DETTE ARBEIDET………………….NORGE HAR INGEN 

AKTIV DELTAKELSE…..ENDA….

ISO/IEC JTC 1/SC 41– Internet of Things and related 
technologies

Standard Norge per november 2016
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ISO/IEC JTC 1/SC 41- IOT – TOTALT 14 STANDARDER

Publiserte standarder for IOT

• ISO/IEC 19637:2016 - Information technology --
Sensor network testing framework

• ISO/IEC 20005:2013 - Information technology --
Sensor networks -- Services and interfaces 
supporting collaborative information processing in 
intelligent sensor networks

• ISO/IEC TR 22417:2017 - Information technology --
Internet of things (IoT) use cases

• ISO/IEC TR 22560:2017 - Information technology --
Sensor networks -- Use cases of aeronautics 
industry: Active Air-flow Control

• ISO/IEC 29182-1:2013 - Information technology --
Sensor networks: Sensor Network Reference 
Architecture (SNRA) -- Part 1: General overview and 
requirements

• ISO/IEC 29182-2:2013 - Information technology --
Sensor networks: Sensor Network Reference 
Architecture (SNRA) -- Part 2: Vocabulary and 
terminology

• ISO/IEC 29182-3:2014 - Information technology --
Sensor networks: Sensor Network Reference 
Architecture (SNRA) -- Part 3: Reference 
architecture views

• ISO/IEC 29182-4:2013 - Information technology --
Sensor networks: Sensor Network Reference 
Architecture (SNRA) -- Part 4: Entity models

• ISO/IEC 29182-5:2013 - Information technology --
Sensor networks: Sensor Network Reference 
Architecture (SNRA) -- Part 5: Interface definitions

• ISO/IEC 29182-6:2014 - Information technology --
Sensor networks: Sensor Network Reference 
Architecture (SNRA) -- Part 6: Applications

• ISO/IEC 29182-7:2015 - Information technology --
Sensor networks: Sensor Network Reference 
Architecture (SNRA) -- Part 7: Interoperability
guidelines

• ISO/IEC 30101:2014 - Information technology --
Sensor networks: Sensor network and its interfaces
for smart grid system

• ISO/IEC 30128:2014 - Information technology --
Sensor networks -- Generic Sensor Network 
Application Interface

• ISO/IEC 30140-2:2017 - Information technology --
Underwater acoustic sensor network (UWASN) --
Part 2: Reference architecture

Standard Norge per november 2018
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ISO/IEC JTC 1/SC 41- IOT – TOTALT 6 STANDARDER

Nye standarder under utvikling for Internet of things

• ISO/IEC CD 20924 

− Information technology -- Internet of 

Things (IoT) -- Definition and vocabulary

• ISO/IEC AWI 21823-1 

− Internet of things (IoT) -- Interoperability 

for internet of things systems -- Part 1: 

Framework

• ISO/IEC DIS 30140-1.3

− Information technology -- Underwater 

acoustic sensor network (UWASN) --

Part 1: Overview and requirements

• ISO/IEC CD 30140-3 

− Information technology -- Underwater 

acoustic sensor network (UWASN) --

Part 3: Entities and interfaceISO/IEC 

AWI 30146

• ISO/IEC CD 30140-4

− Information technology -- Underwater 

acoustic sensor network (UWASN) --

Part 4: InteroperabilityISO/IEC FDIS 

30182

• ISO/IEC CD 30141 

− Internet of Things Reference 

Architecture (IoT RA)
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Hva er en standard?

• En standard er et dokument som 
angir krav til produkter, tjenester og / 
eller prosesser, legge ned sine 
nødvendige egenskaper. 

• Dette bidrar til å sikre fri flyt av varer 
og oppfordrer til eksport. 

• Standardisering fremmer effektivitet 
og kvalitetssikring i industri, teknologi, 
vitenskap og offentlig sektor. 

• Det tjener til å beskytte mennesker og 
gods, og for å forbedre kvaliteten på 
alle områder av livet. 

• Standarder er utviklet i et 
konsensusbasert prosess organisert 
av en anerkjent 
standardiseringsorgan.
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Hvem lager standardene?

Foto: Nicolas Tourrenc

Ekspertenes rolle:

• Avgjør hvilke standarder som skal 

utvikles

• Leder standardiseringskomiteene

• Bestemmer innholdet i standardene

Vår rolle:

• Regler og infrastruktur for arbeidet

• Administrerer prosjektene

• Eier og utgir standardene
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Hvordan kan vi best påvirke internasjonale 
standarder………

• Det er komfortabelt i baksetet….vi 

kan vente… på at det kommer nye 

standarder…..

• ..men da har vi liten eller ingen 

påvirkning av innholdet i 

standardene…

• …derimot vil vi ha stor påvirkning 

dersom vi deltar aktivt i utviklingen…

• De beste standardene får vi dersom 

vi sitter i forsetet og tar kontrollen og 

dermed sikrer nasjonale interesser 

inn i standardene………..

Standard Norge per november 2018



21

STØRRE PÅVIRKNING 

Nordisk samarbeid innen IOT

• MÅL:

− Etablere en nordisk arena for 

virksomheter som utvikler og 

markedsfører IOT løsninger

− Etablere et nordisk samarbeid for å 

påvirke utviklingen av fremtidige 

internasjonale standarder

− Hvem vil være med i dette viktige 

arbeidet? 
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Oppsummering –
Hva kan standarder innen IOT bidra med?

− Beste praksis for sammenkobling av 

komponenter (Interoperabilitet)

− Innovasjon

− Felles terminologi

− Redusert risiko

− Reduserte kostnader 

− Forutsigbarhet

− Effektive anbudsprosesser

− Planlegging

− Sjekklister 

− Kontroll og utbedring (Benchmarking 

mot standarder)

− Innovasjon

Standard Norge per november 2016

Kostnads-

effektivitet

Produktivitet

Innovasjon

Interoperabilitet

Forretnings-
innsikt
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NORSKE EKSPERTER 

Veien videre………….. skape et Norsk engasjement 
for påvirkning av IOT nasjonalt og Nordisk

• Hvordan sikrer vi at våre nasjonale 

interesser blir ivaretatt i internasjonale 

standarder…?

• …de beste standardene får vi når 

norske eksperter deltar aktivt og 

påvirker nye internasjonale 

standarder…..

• Hvordan kan vi sikre at norske 

virksomheter oppnår nødvendige 

konkurransefortrinn….gjennom 

standardisering?

• ….vil du være med…….. ?
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Vi setter standarden


