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Program
Hvordan komme i gang med tingenes Internett i offentlig sektor

• Arkitektur og design 
v/Arne Munch-Ellingsen, dr. ing. Telenor R&D

• Kultur og organisering 
v/Martin Vik, Kommunikasjon og 
Digitaliseringssjef Halden kommune

• Idetilfang og gode eksempler 
v/Ivar Sorknes, rådgiver Telenor Norge

Mål for workshop:

• Styrke innsikt om tingenes Internett og øke 

forståelse av hva som bør gjøres i egen 

organisasjon for å være ”på hugget”

• Synligjøre muligheter og beskrive allerede pågående 

aktiviteter i offentlig sektor i kommuner i Norge, hvor 

hvor Martin Vik, leder kommunikasjon og 

digitalisering fra Halden kommune deler deres 

erfaringer.

• Interaksjon og utveksling av erfaringer deltagerne 

imellom.

• Råd og anbefaling om hva gjør du når du kommer 

hjem? Hvordan komme i gang?



Hvordan komme i gang 
med tingenes Internett i 
offentlig sektor

- Idèetilfang

Ivar.sorkens@telenor.com



Hva sier jeg noe om

• Hvorfor gjør vi det
• Målsetning

• Ønsket effekt

• Hva ønsker vi å oppnå
• Prosjektmandatet

• Gevinster

• Hvem gjør det 
• Ansvarlig 

• Gjennomføring

• Finansiering

Hvordan komme i gang med Tingenes Internett i offentlig sektor - idetilfang





Mobil strategi med tilgang, arbeidsverktøy og kompetanse(e-læring) 

Alle bruker applikasjoner er tilgjengelig på en åpen og sikker plattform

Samle data inklusive 3’dje part, systematisert og klargjort for analyse

Hvordan analyserer og behandler vi datasett (inkl. maskinlæring)

Automatisere tingene for å forenkle arbeids- og 
industriprosesser, skape nye tjenester og  innsikt

Hvordan rapporteres og anvendes innsikt og 
data i lederbeslutninger og mot publikum



Knytte det fysiske med det digitale
Sensorteknologi, nettverk og 3D modeller

Koordinere drift og vedlikehold
Jobb proaktivt, effektivt og sikkert, send ut oppdaterte instrukser

Engasjement og kvalitetssikring
Visualsering, interaksjoner og assistanse i sanntid med utvidet virkelighet

Forstå konteksten
Materielle ressurser med installerte sensorer sender data til dashboard i

sanntid

Analyse data
Optimalisere, overvåke og forutse nødvendig vedlikehold og 

justeringer gjennom big data og maskinlæring

Oppdatering og sporing
Oppdater digital tvilling med nye installasjoner, maskiner

eller endring i prosesser

Fysisk bygg Digital tvilling

Hva gir en smart by av muligheter



Dette er ikke veien å gå
- Hamar er en flott by, men dette ble det ingenting av

Hvordan komme i gang med Tingenes Internett i offentlig sektor - idetilfang



Smartby målsetning

Hver by er strukturelt 
forskjellige, har forskjellige mål 
og egenskaper derav vil også 
prosessen være forskjellig.

I Norge har vi f.eks:

• Bergen; Helse, robot og 
eiendom

• Bodø; Transport

• Kristiansand; Helse

• Stavanger; Energi

• Bærum; Skole, helse og miljø

• Oslo; Miljø

• Trondheim; Skole og energi

Denne er kun laget for å være illustrativ, og ikke et reelt mål i seg selv

Kilde; Urban tide, Overview of the Smart city maturity model
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Foto: Gjengangeren 28. feb 2017 v/TA Dahl 



Testlokasjon Dyp Resultat

1 Thon Hotel 3,5m

2 Horten Kino 0,5m

3 Nordre Enggata 1,5m

4 Lindenpark 1,0m

5 Rørestrand 3,5m











Dybde sensoren ble senket til Thon Hotel Rørestrand

Signalstyrke (RSS) i dBm

Friluft 1 m over bakken -80,7 -65 

0m – rett under kumlokk -107,9 -86

1m -117,8 -107,9 

2m -115,0 -101,3

3m -119,0 -105,1

3,5m -120,0 -106,5



Bærum kommune 

klimaklok kommune

SOMMERPROSJEKT 2018



De fem fokusområdene er rettet mot behov for data, kollektivtransport, sykkel og 
innbyggermotivasjon

• Hovedfunn basert på intervjuer og undersøkelser

ULEMPER 
KOLLEKTIVT

De viktigste ulempene 

innbyggerne trekker frem 

ved kollektivtransport er at 

det tar lang tid og at 

rutetilbudet er for dårlig

ULEMPER 
SYKKEL

De viktigste ulempene ved 

sykkel er at det ikke er 

tilstrekkelig med 

sykkelveier og parkering

De viktigste ulempene ved 

sykkel er at det ikke er 

tilstrekkelig med 

sykkelveier og parkering

MOTIVASJON 
INNBYGGERE

Innbyggerne motiveres av 

konkurranse, belønning og 

status

FORSKNING 
ELSYKKEL

Sykkelandel (som andel av 

alle reiste km) kan doble 

seg med elsykkel og 

erstatter i stor grad bil og 

kollektivtransport

BEHOV FOR
DATA

Det er et behov for Bærum 

kommune å skaffe et 

bedre datagrunnlag for å 

kunne fatte gode 

beslutninger



Bærum kommune 



Behov for digitalisering treffer alle bransjer og 

sektorer



Vann er ikke gratis

*Gjennomsnittlig produksjonspris kr 0,02 pr liter vann

*Gjennomsnittlig vannforbruk pr innbygger er 160 liter i døgnet

*Gjennomsnittlig overproduksjon av vann i kommunene er ca 35%

Kilde:

Kommune med 16.000 innbyggere, kommentar «vi har alltid nok 
vann»;

• Kommunens overproduksjon er i dag på ca 60% 
• Estimert økt produksjonskostnad til strøm og kjemikalier ca 20 mill.





Skape smart og attraktiv

mobilitet som gir miljøgevinst

og stimulerer til innovasjon

Vi skal planlegge for den nye

bydelen – i den «gamle» byen

Vi skal teste ut og lage nye

mobilitetsløsninger – klargjort for det

nye nullutslippsnabolaget



<Film om Smartere Transport Bodø>



• Robust og sikker mobil infrastruktur (4G, 5G)

• IoT, sensorer og NB-IoT med tilhørende løsninger

• Mobilanalyse koblet til folkeflyt og transport

• Sluttbrukerløsninger for Innbyggere, Næringsliv og Ansatte

• Miljømålinger med visualisering i dashboard og app

Telenors rolle og viktigste leveranser:



Det begynner å bli mange Smartby caser



Flere eksempler



Telenor inviteres inn i nye arenaer

NILU skal lede prosjektet for kommunene; Oslo, Bærum, Drammen, Kristiansand og Bergen med 
Telenor som samarbeidspartner.  

Kontaktperson i NILU; Alena Bartonova



Bakgrunn for Telenor’s lansering av luftmiljø kontroll 

Ny teknologi muliggjør effektiv 
måling på mange lokasjoner til 
en lav kost. 

Ved å ta i bruk mange sensorer i 
kombinasjon med 
AI/maskinlæring vil man i 
standardiserte systemer kunne 
predikere utvikling og 
faregrenser på lokalt nivå.

Publisering av informasjon og 
utvikling på brukervennlige 
informasjonstavler. 



For å øke bevisstheten og måle effekten av 
tiltak kreves flere luftkvalitets- og trafikksensorer 

Behov for flere luftkvalitetssensorer
• Trondheim kommune har fire målestasjoner for luftkvalitet i dag, som 

ikke gir et helhetlig bilde. For å øke bevisstheten og kunne måle 

fremgang er det nødvendig å samle inn data og gjennomføre en 

nullpunktsmåling.

• NILU (Norsk institutt for luftforskning) har estimert at det må utbygges 

100 sensorer per 10x10 km noe som tilsvarer nærmere 400 sensorer i 

Trondheim.

• Et alternativ er å benytte mobile sensorer (i Tromsø benyttes mobile 

luftkvalitetssensorer på busser)

Behov for trafikk-data og andre data
• I tillegg til luftkvalitetsdata er det et behov for å samle inn andre data 

slik som data for sykkel og gange, vær, bilfordeling osv.

• Trondheim kommune har et mål om nullvekst i personbiltrafikken, og 

ifølge samferdsel.no krever det bedre målinger av gå –og sykkelandel

• En mulighet er å utbygge flere sensorer på sykkler for å kunne se 

effekt av tiltak rettet mot å øke sykkelandelen

«Nullvekstmålet er ambisiøst, og for å 

vite om vi er på riktig spor, trenger vi 

gode metoder for å beregne andelen 

som reiser med forskjellige 

framkomstmidler. Spesielt utfordrende 

er det å gi slike tall for gående og 

syklende.»  

-Ray Pritchard, PhD-stipendiat ved Institutt for 

byforming og planlegging, NTNU



Trondheim’s retning for energi, miljø og klima



Gir innsikt, kontroll og verktøy for tiltak

Dagens løsning 4 målestasjoner I morgen «100» målestasjoner





 Finn rett partner i IoT katalogen

 Telenor tilbyr egne konsepter innen 

luftmiljø, transport, sporing, helse, 

Smarte Bygg 

 Finn dem i IoT katalogen

 Ta teknologitesten

 Bli inspirert av vårt utvikler miljø 

Exploratory Engineering

 Kontakt telenor via 

smart.kommune@telenor.no

 Få kontakt med HW leverandører 

via Telenor portal

 Kjøp vårt utvikler kit

 Start IoT konsept for Start Ups

1 2 3

mailto:smart.kommune@telenor.no


IoT-katalogen • Guide til IoT leverandører, 

rådgivere og utviklere

• Hyllevarer og skreddersydde 

løsninger

• Interessante artikler og løsninger 

i praksis

Digital katalog over markedsledende og innovative IoT-løsninger 

levert av Telenor og våre partnere

https://www.telenor.no/bedrift/iot/tjenester/

https://www.telenor.no/bedrift/iot/tjenester/


Finansiering og governance

Kilde; Urban tide, Overview of the Smart city maturity model

Strategi Data Teknologi



Telenor Smart By økosystem – der vi tar steg for steg..

Sensorer

Robust grunnmur

Sky plattform m. åpne 
grensesnitt

Stordata & analyse

Fagapplikasjoner

Ledelses
beslutningsstøtte

Business & IoT Application Partners

Smart By dashboard

Mobility Analytics 
& AI Lab

IoT Sensor Partners

Fiber, Wi-Fi, 4G, IoT på 4G  
& Telenor Kontrollsenter

3. Party data sets

Sluttbruker
løsninger

Smart Ansatt, Smart Innbygger og  Tryggi
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IoT Plattform Partners
(Cisco, Ericsson, 

Huawei,…)
Telenor IoT Cloud



Oversikt Smartby ekosystem (ikke komplett)

Kommunal omsorg * Smartere Transport *
(prosjekt Nordland fylkeskommunen)

Behov fra Teknisk etat Eiendom

VELFERDTEKNOLOGI KLIMA TRANSPORT LUFT PARKERING VANN LYS VEI SMARTE
BYGG

End user Tryggi (pårørende app)
Trygghetsalarm (pasient)
Avstandsoppfølging – pasient

Smart Innbygger Smart Innbygger Smart Innbygger Smart Innbygger Smart Innbygger Smart Innbygger (varsle
om defekt lyspunkt)

Smart Innbygger Smart Ansatt

Dashboard Smart By Dashboard/ Klima Smart By Dashboard/
Transport

Smart By Dashboard/ 
Klima

Smart By Dashboard/ Parkering Smart By Dashboard/
Klima

Smart By Dashboard/ 
Belysning

Smart By 
Dashboard/
Transport

Smarte Bygg 
Dashboard

Service 
Application

UMO AlarmPost
UMO ProAlert CRM
Shepherd Respons applikasjon
Avstandsoppfølging –
helsepersonell
EPJ systemer

NILU
NMI
Kommuner

Acando
Mobility Park
Statens Vegvesen
TØI
Euroskilt
NorConsult
Sweco
Rambøll
Avinor
Kollektivtselskaper
SAS/Norwegian
Bodø Energi

NILU
NMI
Kommuner

Flowbird (Cale)
Autodata
Skidata
Swarco

Kommunalt P-selskap
Q-park
One Park
City Park
EasyPark

NIVA
NMI
Kommunale/ private 
vannverk
NVE
NorConsult
Rambøll
IP Jørgensen
Kamstrup

Luxsave
Siemens
Polybrite
Osram
LED Light Norway
Philips Lightning
Kommunale selskap

Acando
Mobility Park
Statens Vegvesen
TØI
Euroskilt
NorConsult
Sweco
Rambøll
Avinor
Kollektivtselskaper
SAS/Norwegian
Bodø Energi

mSolution

Big Data & 
Analytics

Mobility Analytics
NILU
AI Lab
Avinor
NTNU
UiO

Mobility Analytics
TØI
Avinor
Kollektivselskaper
NMI (Yr)
Bomselskaper 

Mobility Analytics
NILU
AI Lab
Avinor
NTNU
UiO

Mobility Analytics
Private og komm P-selskaper
AI-lab

Mobility Analytics
NIVA
AI Lab
NTNU
UiO
NVE

Mobility Analytics
Lysleverandørene

Mobility Analytics
TØI
Avinor
Kollektivselskaper
NMI (Yr)
Bomselskaper 

Bygg Puls

Service 
Enablement 
Platform & API

Telenor Shepherd
UMO Responsplattform

IoT Cloud IoT Cloud IoT Cloud IOT Cloud IoT Cloud IOT Cloud IoT Cloud IoT Cloud

HW and 
Sensors/Sensor 
Platform

NEAT, Phoniro, Safemate, 
SafeMotion, DoseSystem, 
Evondos, Medido, Axis 

Meshtech
NILU Innovation
Telenor EE
VICOTEE
AlphaSense

Meshtech
Euroskilt
ZAPTEC

Meshtech
NILU Innovation
Telenor EE
VICOTEE
AlphaSense

Q-Free
Cale
Meshtech
Euroskilt/Triona
ZAPTEC

IP Jørgensen
7/Sense
Meshtech
Kamstrup
Scanmatic

Lysleverandører
Polybrite
Luxsave
Datek Light Control
ComLight

Meshtech
Euroskilt
ZAPTEC

Yanzi

Managed 
Connectivity

2G og 4G 4G/NbIoT 4G/NbIoT/LTE-M 4G/NbIoT 4G/NbIoT/LTE-M 4G/NbIoT/LTE-M 4G/NbIoT 4G/NbIoT/LTE-M 4G/NbIoT



Intelligente

bygg

Trafikk, 

transport og 

parkering

Vann og 

avløp
Renovasjon Kart og 

lokalisering 

Oppvekst 

og skole

Byggesak

Sikkerhet og 

beredskap

Lys-

styring

Sak og 

arkiv Helse og 

omsorg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Takk for oppmerksomheten!


