
 

CFP – IoT og 5G i industrien 
Oslo, 04. – 05. november 2020 

Invitasjon til foredragsholdere 

 

Dette brevet er et “Call for Presentation” og en invitasjon til å sende inn forslag til innlegg på konferansen «IoT og 

5G i Industrien» som arrangeres 4 - 5 november på Gardermoen. Sett av dagene allerede nå!  

Det endelige programmet med påmelding kommer senere. 

Målgruppen for konferansen er stor: Vi søker å nå alle deler av norsk industri – både offshore og landbasert 

industri, og ønsker å dekke teknologiområdet bredt. Konferansen vil gi en innføring i IoT i et industrielt perspektiv 

– fra instrumentering i felt til skyløsninger. IoT omhandler primært datainnsamling ved hjelp av mange små og 

billige trådløse sensorer med lang batterilevetid, men vi vil også rette fokus mot integrasjon med både 

eksisterende infrastruktur og nye skytjenester.  

Det andre teknologiområdet til konferansen, 5G, omhandler neste generasjon av mobilteknologi. En av de 

viktigste målsetningene med 5G er muligheten for å tilby tjenester utover tradisjonell mobiltelefoni og mobilt 

bredbånd for forbrukermarkedet. Blant annet vil 5G-teknologi kunne tilby trådløs infrastruktur som tilfredsstiller 

industrielle krav som lav forsinkelse, høy pålitelighet og sikkerhet. 

Konferansen vil ha et todelt fokus hvor vi tar sikte på å kombinere teknologiforståelse med eksempler på 

anvendelser og bruksområder for både IoT og 5G: Hva slags verdi er det mulig å få ut av denne nye teknologien, 

og hvordan kan de bidra til å løse dagens og fremtidens utfordringer? 

NFEA har tuftet denne konferansen på våre tidligere «Wireless Summit» og «Offshore Instrumentering». 

Temaene vi ønsker å gi spesiell oppmerksomhet på denne nye konferanse er:    

• Industriell IoT 

• Egde computing og skyløsninger 

• Kommersielle mobilnett til industrielle anvendelser (4G, 5G, NB-IOT, LTE-M) 

• Industriell 5G og private frekvenser 

• Anvendelser og bruksområder for IIoT og 5G 

Vi ønsker fortrinnsvis abstrakt som er knyttet opp mot et usercase. 

Vi inviterer deg og din bedrift til å sende et sammendrag (ca. en halv A4-side) av deres bidrag, med tittel, firma, 

navn, telefon og e-post senest innen 7. mai. Sammendraget sendes som e-post til tonje.olsen@nfea.no 

 Du vil få tilbakemelding så raskt som mulig etter at vi har fått vurdert alle innsendte forslag. 

Arrangementskomiteen består av:  

Komiteleder Stig Petersen-SINTEF Digital, Simon Carlsen-Equinor, Bjørn Lydersen-Telenor, Pål Orten-

Kongsberg Maritime, Trygve Harvei-ABB, Frank Rørtvedt-Siemens, Eirill Songstad Seim–Equinor,   

Karin Sundsvik og Tonje Olsen (NFEA) 
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