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Intelligent Energianvändning
Slutrapport
1. Executive summary
I projektet ”Intelligent Energianvändning” inleddes ett mer långsiktigt
branschöverskridande industrisamarbete för standardisering av plattformar och
kommersialisering av IT-baserade energi- och larmtjänster för i första hand villor, i andra
hand fastigheter. Genom introduktionen av öppna marknadsplatser med exempel på
prisvärda tjänster vill vi medverka till en dynamisk utveckling av konsumentmarknaden
för energi- och larmtjänster i småhus.
Projektet samlade ett antal viktiga aktörer, Vattenfall, Riksbyggen, CTC Enertech,
Viessmann, Verisure, Securitas, Systemair, Maingate, HD Wireless och Ngenic, kring
idén att använda IP-baserade lösningar som grund för en öppen marknadslösning.
Samarbetet med Sics och några av de internationellt mest framstående forskarna på
området hade stor betydelse när det gällde att stärka oss i övertygelsen att våga pröva en
öppen lösning.
Tillsammans har vi överfört en mycket välkänd chatteknik (XMPP) till sakernas Internet
och anpassat den till värmepumpar, larmsystem och energitjänster. De medverkande
företagen har arbetat med att göra sina installationer och system tillgängliga över Internet
med mycket låga barriärer för integration. Projektet har konkret visat hur en tjänst som
Ngenics energistyrtjänst med vår teknik kan kommunicera med bergvärmepumpar och
larmsystem utan specialbyggd hårdvara. Tekniken är både lätt att ta till sig, implementera
och använda. Vi har i fälttest försökt visa att befintliga tjänster överförda på vår plattform
är stabila och lättanvända nog att erbjudas konsumentmarknaden.
Projektet har bidragit till arbetet med internationell standardisering av XMPP för sakernas
Internet och med att verka för öppenhet på ett område av stor betydelse för svensk
industri. Projektet har också betytt mycket för de små entreprenörsbolagen H&D Wireless
och Ngenic genom att använda deras lösningar. Vi har redan sett att företag som inte
medverkar i projektet tagit starka intryck och vill pröva vår tekniklösning (XMPP).
Marknaden för tjänster i hemmet utvecklas långsamt. Värdekedjan är komplex med många
aktörer som bevakar sina positioner och satsar på proprietära lösningar med egna protokoll
och ambitionen att låsa in kunden. Lösningarna blir på detta sätt orimligt dyra, oflexibla
och med låg funktionalitet, vilket innebär att utvecklingen av marknaden försvåras eller
omöjliggörs. En viktig uppgift för projektet var att övertyga tunga aktörer på marknaden
att våga satsa på en öppen lösning. Detta har projektet gjort genom att i workshops,
testinstallationer och fälttest visa hur man utan att krångla till det kan åstadkomma en
robust och fungerande, öppen kommunikationsplattform.
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Vi har nu en öppen tjänsteplattform som vi bedömer som mycket lovande för
konsumenter, utvecklare och teknikleverantörer. Det är enkelt att integrera den i
värmesystem, fläktar, larm, och annan teknik. Den förutsätter inte någon utpekad operatör
som centraliserar lösningen utan är helt distribuerad. Den erbjuder en öppen miljö för
oberoende utvecklare och gör marknaden för energitjänster mer intressant. Det är en
originell lösning trots att den baseras på befintlig teknik. Den har rönt stort intresse
internationellt och vi har kommit långt i det internationella standardiseringsarbetet.
Lösningen är testad i tillräcklig omfattning för att veta att den fungerar tekniskt och att den
är tillräckligt enkel att installera och använda. Den har väl genomtänkta och testade
säkerhetslösningar för att kunna användas på områden med känsliga och viktiga data.

2. Testat och utvärderat (del)lösningar
Projektet har följt den i ansökan beskrivna planen med tre faser: (1) teknik och
standardisering, (2) testsite med blandade tjänster och (3) nya tjänster i befintlig miljö. I
tabellen nedan ges en översiktlig bild av arbetsinsatserna under de olika faserna och
därefter ges en mer detaljerad beskrivning av de lösningar som utvecklats, testats och
utvärderats i de olika faserna.
Fas 1 Teknik och standardisering
Under den första delen av projektet
gjordes en detaljerad analys av de
olika teknikvalen. För att eliminera
risker gjordes prototypbyggen med
enkel hårdvara. De olika protokoll
och tekniker som senare skulle

Q4-2012

Första deltagande i XSF
(xmpp.org) standardisering

Q1-2013

Ett flertal demos och test

användas testades också.

IEA arkitektur definerad
Fas 2 Testsite med blandade
tjänster
2013 var den mest intensiva
perioden då det byggdes och
integrerades hårdvaror och
mjukvaror mot den servermiljö som
vi byggt upp i projektet. Det gjordes
också mycket arbete med att
kommunicera utåt om standarden

Q2-2013

Implementation av testhårdvara
Installation i 5 testhus
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och lösningarna.
I denna miljö integrerades Ngenics
energistyrtjänst mot de olika
värmepumparna. Två olika
statistiktjänster lades också in.

Q3-2013

Viessmann pump i drift. Enertech
pump med HD:s hårdvara. Flera
meetups med studenter och
intresserade som fått testa våra
lösningar.

Q4-2013

Slutlig hårdvara under produktion
hos HD-wireless
Första fältinstallationen
Under fältinstallationerna färdig- Q1-2014
ställdes även ett enkelt kundgränssnitt där man kan komma åt
alla sina enheter oavsett system

Verisure, Maingate cloud api:er
klara. Visualiseringsgränssnitt för
kunder klart.

30 Fastigheter i drift
Fas 3 Nya tjänster i befintlig miljö
Under slutfasen har vi gjort en tjänst
som visar att det går att skapa en
komforttjänst för ”smartpluggar”
som kan integrera alla olika
systemlösningar. Denna visades i
Almedalen 2014.

Q2-2014

Utveckling av ny smartplugtjänst.
Elique cloud api integreras.
Global IoT Day med 80 deltagare.

Ny tjänst smartplug-styrning visas i Almedalen
Q3-2014

Seminarier i Almedalen
Projektavslut och Steg3-ansökan

Fas 1 Teknik och standardisering
Projektets ambition att erbjuda en öppen plattform för attraktiva larm- och energitjänster
krävde ett antal tekniklösningar på produkt- och systemnivå. På produktnivå handlade det
om att få enheter som idag inte är kopplade till internet att på enkla sätt ansluta sig till
internet och andra system på ett standardiserat sätt. Projektet har här utvecklat varianter i
olika programspråk och på olika hårdvarumiljöer. Vi har sedan konfigurerat dessa för att
åstadkomma uppkopplingar från olika produkter.
Javabaserad integrationsplattform på HS-wireless Box808: För projektets räkning
verifierade och producerade HD-wireless sin Box808. På denna enhet har projektet gjort
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en Java motor som kommunicerar med XMPP och den lokala enheten. Enheten kan
kommunicera via kundens Wifi med övriga system. Med hjälp av denna enhet har vi
realiserat kopplingar mot FTX ventilationsaggregat från Systemair och värmepumpar från
Enertech CTC.
Javabaserad integrationsplattform med Raspberry Pi: Genom att använda den mycket
smidiga implementeringen av Java integrationsmotorn så har vi även på ett enkelt sätt
skapat stöd för andra produkter som vi behövt i projektet. Vi kan på detta sätt komma åt
Oregon Scientific väderstation, IVT värmepump och Bosch värmepump.
Pythonbaserad applikation med Raspberry Pi: För att verifiera standard och dess
implementaioner gjordes också en implementation i Python som körs på Raspberry Pi
hårdvara och kan använda både ethernet och Wifi. Med denna kan vi komma åt
allaViessmans värmepumpar.
Javabaserad integrationsplattform på Linux Server: På systemnivå har vi använt
samma Java integrationsmiljö och anpassat denna mot de olika företagens interna API:er.
Genom Verisures API kan vi nå alla deras enheter som finns i systemet. Specifikt används
klimatsensorer och rökdetektorer. Maingate har ett smarthem-paket där vi utnyttjar deras
elmätarmodul smartplug och multisensor med temperatur. Genom Eliques API når vi en
enkel elmätare med effekt och energimängd
Pythonbaserad integrationsmiljö i intern driftmiljö: Hos företaget Ngenic har man
tagit specifikationer och kod från projektet och gjort ett integrationsklister mot sina interna
system så att det på ett enkelt sätt går att aktivera kommunikation mellan sensorer och
styrsystem genom vår XMPP-arkitektur.
Fas 2 Testsite med blandade tjänster
Projektet har installerat och/eller anpassat tekniska installationer i småhus huvudsakligen i
Stockholmsregionen (se bild nedan) och har i dag drygt 30 anslutna fastigheter.
Installationerna använder utrustning från olika leverantörer och integrerar data från dessa.
XMPP är det enda protokollet som används för att sensor- och styrningsdata ska kunna
flöda mellan de energioptimeringstjänster som är knutna till installationerna. Status för
värmepumpar från CTC/Enertech och Viessmann kombineras med inomhusklimatdata
ifrån Maingate och Verisure och elmätdata från Vattenfall och Maingate och blir input till
värmepumpsoptimeringen som utförs av Ngenic.
Ett återkommande tema under projektet har varit att kunna använda information som är
intern till huset (nuvarande temperatur, antalet personer hemma, osv.), men också extern
(väderprognos, planerad närvaro) för att kunna förbättra energianvändning genom
förbättrad styrning av värmepumpar och ventilationssystem. Dessutom, tack vare
projektet, kan nu ett mindre företag som Ngenic erbjuda en stabilare och bredare tjänst till
sina kunder. Från att ha varit tvungen att installera speciell utrustning på plats, kan Ngenic
nu basera sin affärsmodell på att erbjuda tjänster gentemot XMPP-uppkopplade
värmepumpar. Just denna öppna integration utvecklades och testades i projektet och
Ngenic är nu redo att erbjuda en XMPP-styrning av värmepumpar baserat på historiskt
och realtids innerklimat, samt väderprognos, mm.
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Till skillnad från integration på leverantörs- och aktörsnivå, medför XMPP en
framtidssäkring för alla projektets medlemmar och andra som skulle vilja använda
standarden som grund för sina tekniska lösningar. Protokollet generaliserar vad en
värmepump är eller hur inomhusklimatdata ser ut, vilket medför att nya leverantörer lätt
kan integreras, så länge de väljer att följa den öppna standarden. Protokollet innehåller
säkerhetslösningar som garanterar att bara accepterad data flödar mellan tjänsterna.
Alla kunder i pilotförsöken har fått en provisorisk HTML5 app som visar en gemensam
bild av deras tekniska installationer. Detta ska jämföras med den idag dominerande
trenden där varje leverantör erbjuder en specifik app för sina tjänster, vilket medför en
splittrad bild av huset och innebär extra installationsarbete varje gång en ny tjänst ska
införas.
Slutsatsen av fälttesterna är att systemet kan byggas utifrån projektets designparametrar.
Projektets koncept bedöms som en effektiv och bra väg framåt och den tekniska bas ett
efterföljande projekt bör baseras på.
Fas 3 Nya tjänster i befintlig miljö
XMPP-baserad uniform ”smartplug”: Genom vår integrerade arkitektur har vi konkret
visat att det går att använda smartpluggar från olika företag till att göra en logisk styrtjänst
mellan företagens produkter. Olika tekniklösningar på produktnivå är inget hinder för att
med den öppna XMPP-lösningen smidigt skapa tredjepartstjänster i molnet. Dessa tjänster
demonstrerades bl. a. på ett hands-on seminarium i Almedalen i juli 2014.
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Sammanfattning
Vi har nu en öppen tjänsteplattform som vi bedömer som mycket lovande för
konsumenter, utvecklare och teknikleverantörer. Det är enkelt att integrera den i
värmesystem, fläktar, larm, och annan teknik. Den förutsätter inte någon utpekad operatör
som centraliserar lösningen utan är helt distribuerad. Den erbjuder en öppen miljö för
oberoende utvecklare och gör marknaden för energitjänster mer intressant. Det är en
originell lösning trots att den baseras på befintlig teknik. Den har rönt stort intresse
internationellt och vi har kommit långt i det internationella standardiseringsarbetet. Vi har
testat vår lösning i tillräcklig omfattning för att veta att den fungerar tekniskt och att den
är tillräckligt enkel att installera och använda. Den har väl genomtänkta och testade
säkerhetslösningar för att kunna användas på områden med känsliga och viktiga data.

3. Identifierat möjligheter och hinder kopplat till nyttiggörande
Många hinder försvårar spridningen av Internet-baserade energitjänster eller tjänster i
hemmet mer allmänt, men om vi jämför med situationen i slutet av 90-talet, när försök
också gjordes att introducera sådana tjänster, har trösklarna sänkts betydligt.
Introduktionen av iPhone (2007) har inneburit en fantastisk utveckling och paketering av
tjänster i form av lättanvända ”appar”. Apple introducerade också en lättåtkomlig
marknadsplats där energibolag och larmföretag nu kan erbjuda sina kunder appar för
energistyrning och larmanvändning. Därigenom undanröjdes i ett slag två viktiga hinder
för nyttiggörande: bristande användarvänlighet och åtkomlighet. Alla kan idag bygga en
app, alla vet hur den ska se ut, alla vet hur den ska användas och var man hittar den.
Det finns nu över 1 miljon appar på Apples marknadsplats och vi kan se fram emot en
uppsjö av appar för visualisering, styrning och övervakning av hemmet. Varje leverantör
av teknik till hemmet kommer att ha en eller flera appar. Oberoende tjänsteutvecklare
kommer att erbjuda sina appar. Leverantörerna kommer att söka samarbeten med varandra
och med tjänsteutvecklare för att fylla sina appar med mer innehåll och därigenom
förenkla för kunden. Den utvecklingen går dock trögt. Inledningsvis har vi sett ett stort
antal olika, proprietära lösningar vilka förhindrat utvecklingen av allmänt omfattade
standards för kommunikation med konsekvensen att marknaden idag är låst till
leverantörer av olika fabrikat och mycket trögrörlig.
Dagens system både för fastigheter och hem har täta skott mellan elmätare, värmepump
larm, etc., så att dessa idag inte kan dela information (se figur). Både affärsmodell och
teknik gör det svårt för företagen att göra stora integrationsprojekt med varandra. Det är
svårt för tredjepartsföretag att utveckla och erbjuda tjänster. Antingen måste de välja att
samarbeta med en leverantör eller också själva tillhandahålla hårdvara för installation i
hemmen vilket gör att det är mycket höga trösklar att börja med sådana tjänster.
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Som kund och användare hamnar du i mitten av många komplexa system som saknar
enhetlig standard och som inte kommunicerar med varandra. Detta utgör idag det största
hindret för en snabb utrullning av användbara Internet-baserade tjänster för hemmet. Detta
var projektets utgångspunkt och också den problembeskrivning vi fått av de användare
som deltar i våra fältstudier.
Situationen är densamma på detta område som på marknaden för fordonstjänster.
Fordonstillverkarna bevakar i praktiken sina positioner med proprietära lösningar och
förhindrar utvecklingen av en fungerande marknad. Telekomoperatörerna bevakade på
samma sätt marknaden för mobila tjänster ända tills Apple lanserade sin iPhone med App
Store och tog kontroll över denna lukrativa marknad.
Ett liknande scenario för utvecklingen för hemtjänster innebär att Google blir globalt
framgångsrikt i lanseringen av termostaten Nest och att denna blir knutpunkten för
hemmets energitjänster tillgängliga via appar i Google Play. Andra producenter av
energiteknik för bostäder kommer då att utrusta sina produkter så att de blir kompatibla
med Nest. Apple har själv liknande planer.
Företag som Apple och Google är stora nog att kunna lansera en plattform som även om
den är proprietär kan få sådan genomslagskraft att den tvingar leverantörer av teknik till
hemmet, oberoende tjänsteutvecklare och kunder att ansluta sig. Genom den kontroll de på
detta sätt skaffar sig kan de sedan (likt Apple) bestämma prissättning och inriktning av
marknaden.
Hittills har de idag dominerande företagen på Internet – Apple, Google, Amazon och
Facebook – såväl konkurrerat med varandra som tvingats hålla ett öga på nya uppstickare.
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Det har inneburit en mycket positiv inställning till innovationer, där de fyra företagen
tävlat med varandra i att investera i nya idéer. Samtidigt finns det gott om exempel på mer
typiska monopolmanér där företagen köpt upp intressanta idéer bara för att lägga dem i
malpåse.
Ett sätt att möta en kommande utmaning från Google eller Apple är att företag som
levererar teknik till hemmet, i stället för att satsa på många, inkompatibla, proprietära
lösningar, kan ena sig om en öppen standard, en plattform som kan locka utvecklare och
kunder tvärs över de olika leverantörernas kundsegment (se figur

Värme

Smart car

Smart våg

Larm
Öppna
Tjänste

Elmätning

Öppna
system

I praktiken innebär det att leverantörer av teknik till hemmet, i vårt fall energibolag,
larmföretag, leverantörer av värme- och ventilationssystem, fastighetsföretag som
Riksbyggen, samt utvecklare enas om en enkel, öppen plattform för energi- och
larmtjänster. I ett andra steg gäller det att intressera andra leverantörer av teknik till
hemmet som Ikea och Electrolux, och i ett tredje steg leverantörer av medialösningar.
Systemen vi byggt kan jämföras med mail/chat (skype) mellan oss människor. Oavsett
företag kan du nå en enhet eller person om du är vän med den. Det räcker med ett avtal
mellan företagen, kräver inga stora integrationsprojekt. Kunden bestämmer vilka enheter
och system som får dela data.
Inför hotet av monopol på tjänstemarknaden är det viktigt att visa på möjligheten av öppna
lösningar vilka inte lika uppenbart inbjuder till monopol. Vi har utvecklat en sådan lösning
och konkret visat (1) hur enkelt det kan vara att uppgradera befintlig hemteknik så att den
blir XMPP-kompatibel och (2) hur utvecklingen av tjänster främjas av en sådan plattform.
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Vi vill nu gå vidare och visa (3) hur dynamisk marknaden för tjänster blir när ett flertal
marknadsplatser öppet erbjuder samma tjänster.
Genom dessa konkreta resultat hoppas vi också att inleda en utveckling där andra öppna
marknadsplatser med vår tekniklösning etableras och där teknikleverantörer anpassar sina
produkter och gör dem XMPP-kompatibla. Det skulle i sin tur leda till en snabb utveckling
av spännande energi- och larmtjänster och andra sorters tjänster för hem och bostäder och
möjliggöra framväxten av nya, innovativa, oberoende tjänsteutvecklare av betydelse för
utvecklingen av svenskt näringsliv och tillgången till attraktiva och användbara tjänster på
konsumentmarknaden.
Standardisering
Projektets ambition är att bidra till etablerandet av en allmänt omfattad öppen standard för
kommunikation av tjänster i hemmet. Den stora utmaningen är att välja en standard som
kan bli allmänt omfattad. Vi gjorde tidigt i projektet en jämförelse mellan olika initiativ
såsom SOAP, Rest, websocket, MQTT, AMQP, RabbitMQ, STOMP och XMPP (Se
bilaga, ”IEA Architecture”). Den jämförelsen gjorde det tydligt att XMPP bäst erbjuder
den interoperabiltet mellan olika tekniker och företag som behövs för en snabb och
effektiv utrullning av tjänster för hemmet. Vår ambition blev därför att själva använda oss
av detta protokoll samtidigt som vi verkade för att mer allmänt sprida intresse och
argumentera för dess användning.
Under projektet har vi därför konkret deltagit i standardiseringen av XMPP genom
organisationen XSF (XMPP Standards Foundation) där Joachim Lindborg varit medlem
sedan 2012: http://xmpp.org/about-xmpp/xsf/xsf-member-list/
Vi har medverkat i formuleringen av ett flertalt extensions som nu ingår som
”experimental” i XSF:s standardiseringsprocess: http://xmpp.org/xmpp-protocols/xmppextensions/
Vi har också under projektet deltagit i ett 20-tal internationella möten och arbetat med
ISO/IEC/IEEE som arbetar med XMPP som en del av standarden P1451-1-4:
http://standards.ieee.org/email/2012_12_cfp_P1451.1_web.html
Två andra stora grupperingar har nu också börjat använda XMPP som del i sin lösning:
OpenADR Alliance: Alliansen arbetar med ”demand response” för smarta elnät och
använder XMPP som en transportlänk för sina primitiver. Vi har deltagit i möten och i
arbetet med deras senaste specifikation: http://www.openadr.org/resources ,
http://www.openadr.org/assets/docs/openadr%20plma%20seminar_final.pdf
Universal Plug and Play:
UPnP har funnits i många år och är en etablerad standard för hemmasystem med media för
delning av video och ljud. En vidareutveckling kallad DLNA finns nu i många TV- och
Video-fabrikat. UPnP har nyligen bildat en arbetsgrupp UPnP+ som skall binda
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standarden till molntjänster. Genom XSF deltar Joachim L i den arbetsgruppen:
http://upnp.org/news/
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1322294
http://upnp.org/resources/documents/UPnP+_Cloud_MultiScreen_IoT_Update_March2014.pdf

4. Gedigen kännedom
marknader

om

användare,

kravställare,

kunder,

Om användarna vet vi att intresset för energieffektivisering är begränsat, medan det
däremot finns ett större intresse för övervakning, kontroll, säkerhet. Därför valde vi att
kombinera energi- och larmtjänster. Vi vet också att användarna efterfrågar enkla, smarta
tjänster, som inte kräver manualer för att komma igång. Dessa omdömen baserades bl. a.
på vår erfarenhet av medverkan i Energimyndighetens forskningsprogram ”Energi, IT,
Design”. Vi fick dem bekräftade av användarna i våra fältstudier.
Dessa framhöll att de helst av allt ville ha en lösning med ett självstyrande system med
endast en inställning där systemet själv optimerar för maximal komfort och minimal
kostnad. Flera användare utryckte det som att systemet borde bara ha en knapp märkt med
”Billigt och bra”. Eftersom testgruppen utgjordes av användare med intresse för teknik –
15% av populationen sägs vara sådan – fanns där ändå ett intresse för enskilda mätvärden,
att följa trender och att erhålla annan information som systemet kan ge.
I testerna av Ngenics tjänst har det också framkommit att användarna efterfrågar ökad
komfort, snarare än lägre kostnader (energieffektivisering). De säger inte nej till lägre
kostnader, men det räcker inte för att motivera tjänsterna.
Tre av de medverkande företagen i projektet har erfarenheter av egna satsningar på
tjänster. Vattenfall har sin tjänst EnergyWatch, Verisure har byggt en omfattande
plattform för larmtjänster, och Maingate har utvecklat tjänsten 100Koll som E.ON
erbjuder sina kunder. E.ON lät 10 000 elkunder få en visualiseringstjänst och visade med
stora mediala insatser på tävlingsmoment och besparingsvilja i en bred kundbas.
Verisure vill bli en total trygghetsleverantör för hemmet genom att komplettera sitt larm
med smidiga övervaknings- och styrfunktioner av lås, värme och vägguttag och inte
oväntat har det visat sig att kunderna faktiskt vill ha detta.
Detta är de viktigaste initiativen på området i Sverige och de är alla exempel på
proprietära lösningar. Det har naturligtvis varit av stor betydelse för projektet att ha
erfarenheterna från dessa initiativ med i projektets satsning på en öppen lösning.
Under de inledande förhandlingarna formulerade alla medverkande företag sina
projektavsikter och vi kan sammanfatta dem så här: ”Då utvecklingen inom detta område
går långsamt samt framförallt är koncentrerad till proprietära (inlåsta) tekniklösningar ser
vi positivt på Sustainable Innovations initiativ att genom ett gemensamt
utvecklingsprojekt med teknikföretag skynda på utvecklingen.”
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I de lämnade projektavsikterna är standardiseringen projektets huvudfråga. Med standard
avses då inte en specifik produkt eller teknisk lösning utan flera projektmedlemmar pekar
på öppna lösningar och att standardiseringen handlar om hur olika tekniska plattformar
kan samverka, inte att en lösning sköter allt.
Ett av de tidigaste initiativen internationellt och som fortfarande är bland de större och
säljer sin tjänst är Cosm som ombildades till Pachube för att sen köpas upp och nu är en
professionell spelare under namnet Xively. I deras spår har ett stort antal liknade
centraliserande enhets- och mätdatalager skapats med öppna API:er. Flera av dem har
också blivit uppköpta eller gjort goda affärer. Den så kallade mashup-trenden har också
exploderat och tjänsten ”If Then That” (ifttt.com) är ett tydligt exempel på att om man är
en bra integratör av andras tjänster så kan man skapa något eget.
IBM, Google och Microsoft har alla tagit initiativ på området och man driver nu tre spår
som är ganska tydliga och vittnar om företagens olika syn på marknaden. IBM har tagit
sin gamla produkt MQTT och trycker den genom OASIS standardiseringsorgan för att få
den stämplad som internationell standard. Man har även fått med sig en ganska stor
community via Eclips foundation och java förespråkare.
Google köpte termostattillverkaren Nest för stora summor och har nu tagit ett initiativ
kallat threadgroup.org som bygger på radio och Ipv6 och att allt skall finnas på Internet
men bli säkert och enkelt att installera. Det initiativ som kanske ligger närmast vårt projekt
är allseenalliance.org som har sitt ursprung i Linux Foundation och som nu Microsoft har
gått med i.
IETF och W3C som ju standardiserat stora delar av internet har idag flera initiativ som
skulle kunna bli tekniker som blir nästa stora standard. Intressant är att i många av dessa
initiativ är XMPP med som en del av de lösningar som föreslås. Allseenalliance.org,
upnp.org och openADR.org tittar alla på att använda XMPP som standard.
EU och de gigantiska projekten inom PPP och FI7 som kallas FI-ware tror vi tyvärr inte
kommer att bli något annat än gigantiska svarta hål av pengar och deras resultat kommer
bara att vara levande så länge projektet har finansiering genom EU.

5. Utvecklad nyttiggörande- och kommunikationsplan
Projektetet har kommunicerats inom projektkonstellationen genom styrgruppsmöten,
teknikmöten, workshops och besök hos de medverkande företagen. Till branschen har
kommunikationen bl a skett genom aktivt deltagande i Samordningsrådet för smarta elnät
(BD som ledamot och JL som medlem av en av referensgrupperna), dess möten,
seminarier och aktiviteter.
Projektet har en egen hemsida och blogg under iea.sust.se där nyheter kontinuerligt
kommuniceras. Hemsidan ger också en möjlighet att prenumerera på ett nyhetsbrev.
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Projektet har löpande publicerat 2-5 nyheter/artiklar i månaden. Dessutom har projektet
kommunicerats på sust.se samt vissa av projektföretagens hemsidor.
Projektet har presenterats och haft uställningar 2013 och 2014 såväl i Almedalen som på
Sustainable Innovations Hållbarhetsdagar. En fyrsidig broschyr har tryckts upp i totalt
2000 exemplar på svenska och engelska. Huvuddelen av broschyrerna har nu delats ut på
våra olika event. Här listar vi ett antal presentationstillfällen:
Kommunikationsevent
2012
Plats
25/9
Warsawa

Aktivitet
Warsawa ICT FP7

28/9

Uppsala

Energimässa Uppsala

26/10

Stockholm

3/12

Kista

Riksbyggens
årskonferens
SICS sensornätsdagen

2013
29/1

Malmö

Vinnova-konferens

4/2-6/2
5/2-6/2
21/3
25/3

29/3-4/4

20/5-25/5
21/5
1/7-5/7

Kommentar
Projektet deltog för att se
om vi kunde få kontakt
med bra EU projekt
JL deltog och pratade om
projektet
BD pratade på konferensen
JL presenterade projektet
för sensornätsföretag

Projektet deltog i Vinnovas
DUI konferens i Malmö
JFokus
Waterfront Stockhom
Projektet ställde ut under
konferensen
Teaterskeppet Hållbarhetsdagarna
Projektet ställde ut under
Stockholm
konferensen
Kista
Sics openhouse
Utställning
av
den
uppkopplade fastigheten
Stockholm
Föreläsning för Boo Föreläste på en träff för
energi
nätbolag om möjligheterna
med
uppkopplade
fastigheter
New York
Advanced energy 2013
Den största energimässan i
USA. Deltog i seminarier
och diskussioner.
San
Resa
med
Statens Deltagande i resa till USA.
Francisco
Energimyndighet
San
Bay area XMPP Meetup Meetup
med
teknikFrancisco
intresserade
Visby
Almedalsveckan
Projektet ställde ut hela
veckan
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9/9

Stockholm

19/9

Stockholm

23/9-25/9
1/10

Kista
Malmö

Meetup
med
IoT
Stockholm
Meetup med Stockholm
python group
Sics software week
Homegateway intiative

Prova på kväll på sust för
teknik intresserade
Prova-på-kväll på Sust för
teknikintresserade
Utställning under dagarna
JL presenterade projktet

San Diego
Green connections
12/11-14/11 San Fransisco Gogonet live 4
21/11

Stockholm

28/11

Stockholm

2/12

London

2014
28/1-29/1

JL inbjuden presentatör
JL inbjuden som keynote
speaker på konferensen
Meetup med Stockholm Handson kväll med prova
python group
på
Sust frukost seminarium Ett 40-tal åhörare höra JL
prata om IoT och projektet
Meetup med XMPP-UK Presentation och handson
prova på

30/1-31/1

Teaterskeppet Hållbarhets-dagarna
Stockholm
Bryssel
XMPP summit

Projektet ställde ut under
konferensen
XSF samlades i Bryssel JL
hade dragning om IoT
FOSDEM
Mycket stor open source
konferens JL presenterade
i IOT dev rummet
Waterfront Stockhom
Projektet
hade
egen
presentation o utställning
Elforsk Market Design
JL presenterade projektet
Global IoT day
Internationell hackaton på
KTH med ca 80 studenter
och andra intresserade.
Svensk Energi årsmöte
BD en av huvudtalarna
Developer’s Day
En hands-on session för
utvecklare i Utrecht
Intel
Ignition
Lab Projektet ställde ut
invigning
Almedalsveckan
Projektet ställde ut hela
veckan samt seminarium
(1) med energiministern,
(2) pröva på teknik, och (3)
om innovation med Intel.

1/2-2/2

Bryssel

4/2-6/2

JFokus

4/3
9/4

Stockholm
Stockholm
KTH

13/5
27/5-28/5

Stockholm
Utrecht

4/6

Kista

1/7-5/7

Visby
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Stockholm

Smart elmätning

Inledningstalare
på
konferens om kundens vy
av elnäten

Referenslista:
http://upnp.org
http://upnp.org/news/documents/UPnP_IBC_preview_PressRelease_22July2014.pdf
http://gogonetlive.com/gogonetlive4-speakers.asp
https://archive.fosdem.org/2014/schedule/track/internet_of_things/
http://www.developersday.nl/
När vi nu går vidare (enligt inlämnad Steg3-ansökan) kommer kommunikationen från
projektet i ökad utsträckning att komma från de medverkande företagen. Från
projektkontorets (Sustainable Innovation) sida kommer vi att fortsätta att rapportera om
projektet på seminarier, i standardiseringsgrupper, på Sustainable Innovations
Hållbarhetsdagar och i Almedalen. Vi kommer att fortsätta att utveckla projektets hemsida
och blogg.
Samtidigt kommer några av de medverkande företagen att arbeta med att ta fram
kommersiella erbjudanden för marknaden på projektets plattform och kommunikationen
av dessa kommer att anpassas till företagens övriga marknadsföringsplaner och aktiviteter.
Vi kan förvänta oss pressreleaser, inslag på företagens hemsidor, mässor, etc., men det är
för tidigt att idag uttala sig mer konkret om detta.

6. Utveckling och förändringar av konstellation
Ett av de medverkande företagen, Securitas Sverige, blev aldrig riktigt involverade i
projektet. De menade sig inte vara mogna för en satsning som denna. Frånsett detta har
projektkonstellationen varit mycket stabil och inneburit ett stort antal nya samarbeten
mellan de medverkande företagen.
Viktigast är kanske det samarbete som under våren inletts mellan Verisure och Vattenfall.
Vattenfall och Verisure för nu diskussioner om att erbjuda varandras tjänster i sina kanaler
med integrationen gjord på vår plattform, samtidigt som man bjuder in
tredjepartsutvecklare att leverera ytterligare tjänster på denna plattform.
Enertech, Viessmann och Systemair har genom projektet insett hur de på ett enkelt sätt
med vår plattform kan erbjuda sina kunder servicetjänster som gör det möjligt för dem att
upprätthålla en online kontakt med kunderna. I Steg3 av projektet kommer dessa tjänster
att introduceras och de tre företagen att samarbeta för effektiv utveckling av sina
respektive erbjudanden.
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Inför Steg3-ansökan har vi också diskuterat att utvidga vårt konsortium med någon större
spelare på konsumentmarknaden, typ IKEA eller ICA, och bjuda in dem att ta rollen som
marknadsplats och erbjuda sina kunder tjänster som använder sig av vår plattform. Vi har
också diskuterat att i projektet bjuda in ytterligare tjänsteutvecklare vid sidan om Ngenic.
Vi har dock beslutat att inte komplicera det nu mycket väl fungerande samarbetet i
projektet med fler parter. I stället kommer vi att göra en analys av vad det kommer att
innebära för våra marknadsplatsföretag när större spelare kommer in på marknaden. Hur
ska de på bästa sätt positionera sig för att få mesta möjliga ut av en sådan (önskvärd)
utveckling? Vi kommer också att fortsätta diskussioner med ytterligare tredjepartsutvecklare i Sverige så att de är väl informerade om vad vi gör och vilka möjligheter som
kommer att erbjudas. Ambitionen är ju att när Verisure och Vattenfall har sitt samarbete
på plats med Ngenics tjänster på vår plattform, andra utvecklare ska anmäla intresse och
erbjuda tjänster.
Tanken är att samtidigt som vi alla verkar för öppna lösningar använda oss av det
försprång vi skaffat oss till att stärka våra kundrelationer med intressanta
tjänsteerbjudanden samtidigt som vi delar med oss av våra kundrelationer till lämpliga
samarbetspartners och på så sätt delar på kostnaderna.

7. Lärdomar och misslyckandeåtervinning
Det mesta har gått förvånansvärt bra även om vi hade det normala strulet med tekniken,
inklusive leverans av komponenter, i samband med fälttesterna. Det mesta lärandet har
gällt de öppna tekniklösningarna och valet av arkitektur samt i affärsmodellsarbetet. Den
största lärdomen har varit att inte ge upp, utan låta diskussionen få ta tid. När ett stort antal
parter, som kommer från olika håll, ska utveckla en gemensam uppfattning så tar det tid.

8. Mätbara resultat och leverabler
I projektet har deltagit 10 företag från 8 branscher med ett 30-tal personer som direkt och
aktivt medverkat i projektet. Det har totalt varit 11 styrgruppsmöten, 4
affärsmodellsworkshops, 20 officiella arbetsmöten, 12 möten ute på företagen och ett stort
antal mindre möten. Vi går nu in med en Steg3-ansökan. Projektet har totalt medverkat i
11 förslag på XMPP-extensions till XMPP Standards Foundation (XSF) och projektets
tekniska projektledare har varit medlem i XSF sedan 2012. Projektet har släppt öppen
källkod för en implementation av två av dessa extensions i Python och Java. Projektet har
utvecklat plattformen i enlighet med projektets målsättningar och kopplat upp tre olika
värmesystem, två olika larmsystem och ett ventilationssystem. Projektet har idag totalt 30
hus med elmätning, värmesystem, temperaturgivare, fuktgivare och larm uppkopplade
med projektets teknik. Ett exjobb vid KTH i reglerteknik, om simulering av styrsystem för
ventilation och värme i småhus, har handletts och godkänts.
Sustainable Innovation, Stockholm 2014-09-25
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