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Protokoll från möte nr 1 2021 Arbetsgrupp Standarder och Plattformar
Tid: Torsdagen den 14 januari 2021 09,30-12,00
Plats: Zoom-möte online
Deltagare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Östen Frånberg, 1Akonsult
Fredrik Björklund, IoT Open
Jesper Rönnholm, Prevas
John Fornehed, Ericsson
Jonas Enebrand, eFrid- Välfärdsteknologi
Peter Paunonen, Eurofins
Torbjörn Lahrin, Sopra Steria
Jonas EK, Rice
Olle Bergdahl, IoT Sverige
Leo de Meer, Sensative
Marcus Rejås, IoT Open
Niklas Widell, Ericsson
Ronnie Johansson Foi

Inledning;
Östen hälsade alla välkomna, Alla deltagare presenterade sig, Dagordningen godkändes.
Olle Bergdahl höll en inledande presentation och berättade att IoT Sverige uppskattar
Arbetsgruppens resultat, engagemang och att det vinns en bred kompetens av både användare,
leverantörs såsom IoT specialister inom Arbetsgruppen. IoT styrelse kommer att få ett referat av den
preliminära slutrapporten i version 0,2.
IoT Sverige har nyligen publicerat resultaten av de 22 projekt från den senaste utlysningen. Den
innehåller projekt i flera omfattningat. Några är implementeringsprojekt som kan ha intresse av
arbetsgruppens resultat.

Föregående anteckningar
Anteckningarna från möte nr 11 godkändes.

Östen Öppnade mötet med att presentera arbetet med slutrapporten
Preliminär slutrapport skickats ut som ett separat dokument 1 dag efter det ordinarie materialet.
Deltagarna ombads att läs igenom dokumentet (ca 25 sidor) och notera de punkter man har och
kommentarer på preliminära slutrapporten. Dessa kan sändas in för de som själva inte kan delta på
mötet eller presenteras personligen på mötet.
Innehållet i den preliminära slutrapporten är en uppdatering baserade på kommentarer från mötet
den 7 dec 2020
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Arbetsgruppsmötet använde majoriteten av tiden
2 timmar till att gå igenom de ca 25 sidorna av den
preliminära slutrapporten i detalj. Alla deltagare
arbetade med kommentarer förslag, nya texter
och bilder. Mötet diskuterade målgrupp för
rapporten, nya stycken, slå ihop stycken såsom
Inledning och sammanfattning. Arbetet
genomfördes mycket konstruktivt och författarna
och deltagarna var nöjda med resultatet.
Alla deltagare var mycket aktiva och har även
lämnat skriftliga kommentarer efter mötet .

Presentation av Swedish NWIP N1412. IoT Data: format, value and coding
Jesper Rönnholm presenterade resultetet av att den Svenska NWIP ’ IoT Data: format, value and
coding’ blivit godkänd at SC41 under plenarmötet i nov 2020, han presenterade en översikte enl
förjande:
This New Work Item Proposal (NWIP) suggest standards on meta data with format, value and coding
for the future of the IoT sectors. It also describes a model for how to translate data from current
installed base of devices, into suggested standards, for the future
There are 3 areas of interests:
1. Mapping and implementation of common formats
2. The definition of values, and scale of measured in SI-units,
3. The data coding, (text, binary, floating-point data types)

Eftersom mesta delen av tiden på mötet bilades övriga punkter till nästa möte de är:
1. AG21 Utillity (smarta städer energi transport mm)
2. Samarbetsgrupp SC41 för definition o tillämpning av Digital Tvilling
3. Års program för 2021
Nästa möte
Den 27 januari 2021 kl 0930-12.00 via Zoom

