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5. Teknologi

• Tilby en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteportefølje gjennom å 

videreutvikle Altibox som et ledende teknologihus for nye, innovative 

tjenester på fiberinfrastrukturen

• Utnytte fortrinn i skjæringspunktet mellom infrastruktur og teknologi til å 

utvikle morgendagens tjenester innenfor energistyring, energi-effektivisering 

og velferdsteknologi

4. Fiber

• Sikre en fortsatt dominerende utfordrer rolle i fibermarkedet gjennom 

organisk vekst og oppkjøp og/eller konsolidering

3. Elnett

• Være det mest effektive og lønnsomme nettselskapet i Norge gjennom å 

revitalisere drift og utbygging

• Opprettholde høy forsyningssikkerhet i regional- og distribusjonsnettet, blant 

annet gjennom å utnytte nye teknologiske muligheter

2. Fjernvarme og biogass

• Fortsette utbyggingen av en diversifisert og lønnsom infrastruktur i regionen 

gjennom videre-utvikling av fjernvarmenettet samt innføring av biogass i 

gassnettet

• Økt bruk av fornybare energikilder i transportsektoren skal stimuleres 

gjennom bygging av fyllestasjoner for strøm og biogass

1. Fornybar kraft

• Videreutvikle posisjonen som en betydelig nasjonal aktør gjennom å 

realisere nye lønnsomme og sertifikatberettigede investeringer innen vann 

og vind

• Videreutvikle posisjonen som en betydelig selger av strøm i 

sluttbrukermarkedet gjennomproduktutvikling og vekst

Lyse - Mål og strategi

Infrastruktur 2,3 mrd. kr

Energi 4,0 mrd. kr

Tele 3,1 mrd. kr

Annet 0,6 mrd. kr

Sum 10 mrd. kr

Investeringer i vekstområder mot 2020

Årsresultat på 1 mrd. kr

ENERGI

INFRASTRUKTUR

TELE

Vekstområder:
• Fornybar kraft

• Fjernvarme og biogass

• LNG

• Elnett

• Fiber

• Teknologi



Retro slide: Lyse produkt og tjenestespekter

- Vårt framtidsbilde i 2001

- Energi

- Fast/Mob.tlf.

- Fast/Mob.

’bredbånd’

- Alarm

-Forsikring/finans

- Internett/data

- TV / Video

- En faktura

- Strømstyring

- ’Sentralbord’

- Mobilshop

- Web-tjeneste

- Varsling

- Kundeservice

- Innhold

- Bredbånd

Hustand Lyse

Trygghet
Sikkerhet

Tilgjengelighet
forenkling

Comfort
& energi

’Edutainment’
innhold

Mob.kom.kanal

Alarm

Tale/data/SMS

Data/TV/Video

Bredbånd kom. kanal



Fibernett, vi lever for og av volum og kvalitet!

› ”More is more.”

› 1000 devicer pr hus, ja takk!

› Behov for mye båndbredde, ja takk!

› Symmetrisk, ja takk!

› Høy oppetid, ja takk!

› Mye bruk av video, ja takk!

› Ende til ende kontroll, ja takk!

› De som har teknologi med begrensninger vil måtte 
investere mye i årene som kommer.





Forretningsmodeller endres stadig raskere

veileder

http://www.hanergy.co.uk/go-solar/


Facebook kjøp 
av Whats app
og hva skjer 
med verdiene i 
Tyskland

Hvem overlever til slutt ?

Hvor ligger framtidens verdier ?



“It`s not the strongest of the species that survive, 

nor the most intelligent, 

but the ones most responsive to change”

Charles Darwin

“The Origin of Species”



Smart Home
- Light/heat control

- White appl.

- Air control

SmartController

EV

Electrisity

Gass

Water

Heat/Cool

Meters Alarm

- Motion

- Door/Window

- Fire

- Video

IP-

communicatio

n

Micro Generation
- Solar

- Wind

- Co-gen.

Welfare services

- Health

- Fire

- Environmental

- Video

Vårt mål: « Everything is connected!»



Det er ca 200 forskjellige devicer
pr husstand som vil bli koblet opp.



Tett integrasjon…



Enkel styring av lys, varme, alarm og energiforbruk. Direkte fra mobil eller nettbrett

Fungerer både i nye og gamle, store og små boliger

Starten på et helt univers av smarthus-tjenester! 

Eksemplet Smartly: Nye tjenester til 

sluttkunden basert på kombinasjon av 

kompetanse innen energi, IT og telekom



Hva gjør man hvis markedet er ferskt,
uoversiktlig og krevende?

› Man rydder opp.

› Tar ansvar.

› Investerer.

› Og leverer en løsning, 

› en leverandør, 

› en kontakt, 

› en kontrakt,

› en ansvarlig.



Pakker for komfort, sikkerhet og energieffektivitet



Forbruksstyring basert på Nordpool priser 

eller basert på tidsdifferensiert nettariff



Når vi først er ute og installerer nytt målerutstyr hos 140.000 kunder

installerer vi samtidig en Smart Gateway



Smart Gateway er hjernen i et Smartly-hjem



Ny forretningsmodell



System-

integration

3.Party-

applications 

Core -

functionality MeteringSecurityAutomation Welfare

Component 

-integration

Order to 

activate
Order CRM Provisioning Billing

mellomvare

mellomvare

Smartly

applikations

Smartly Developer API/SDK Partner API

B2C/B2B

Smartly Univers – ecosystem



Industrielt samarbeid på tvers av bransjer!

Univers®

http://www.aidon.com/
http://www.aidon.com/


Eksempel:

Smarte dører og vinduer



Neste steg: Velferdsteknologi



› Hvor mye personvern tror 
dere han her ønsker seg 
som gammel?

› Han har postet 67.546 
ganger, og har brettet ut 
hele livet sitt i mange år.

› Han er egentlig en 
ekshibisjonist.

› Neste han poster er:

› ”Hallo folkens, noen som 
vet om en bra geriatriker i 
Stavanger? Du skal få 
navnet på konge urolog i 
bytte.”



Det velferdsteknologiske hjemmet – med ny 
Gateway som sentral

Lysbryter

Varmestyring

Lysstyring

Elektronisk lås

Brannalarm

Bevegelsessensor

Innbruddsalarm

Panikk bryter

Mobil Trygghetsalarm

Sengesensor

Tidsstyrt komfyrlås

TV 
underholdning/styring

Lyse Gateway kommuniserer trådløst med alle sensorene
Video for alle (VFA) / 
dørtelefon med video



Raskere enn veibygging?



Takk for meg!

Snakk med meg! 

Ideer? Innspill? Samarbeidsområder?

twitter.com/torilnag


