
Hvorfor bygge smart 
fra start 

Sigbjørn Groven, Med-Gründer og Salgs- og 
Markedssjef



Spørsmål

Tror du det blir mindre eller flere 
smarte enheter i boligene våre 

framover?



Trygghet & Sikkerhet

Kontroll & Komfort

Energistyring



Oppkoblede hjem



● 32 ansatte i Oslo, Stavanger, Bergen 

og Trondheim

● 51% eid av Get/Telia, resten av 

gründere og ansatte

● Over 18 330 brukere

● Startet på et lager i Stavanger

Norges raskest voksende smarthusselskap



ÉN APP FOR FULL KONTROLL



Endrede forventninger hos boligkjøper





Hvorfor nå?

50 milliarder 
oppkoblede 
enheter innen 2020



Øvsthus tror det bare er et tidsspørsmål før dette blir standard i alle nye leiligheter...

– Jeg tror det er litt som bredbånd. Da det kom, skjønte ikke folk helt hvorfor de skulle 

ha det, nå får du ikke solgt leiligheter uten bredbånd.



SMART VS VANLIG

Vanlig “dumt” termostat 
999 kr

Smart termostat 1249 kr til 
sluttkunde



Smarthub

Konfigurering

HVA KOSTER DET Å BYGGE SMART?
Tradisjonelt vs. Smart

1 245

Kostnad har vært eneste grunn til å ikke bygge smart.
Fram til nå. 

Dimmere

Termostater

Lekkasjesensor



Nye hjem skal uansett ha…

Skal du bygge nytt?

Røykvarslere Oppvarming Belysning

● De smarte utgavene av dette er konkurransedyktige på pris. 
● Gir økt komfort og trygghet 
● Ingen grunner til å ikke velge smarthus lenger



Endrede myndighetskrav





Rushtidsavgift på strøm 



Hva kan smarthus bidra med?



Get Safe



Skrur av 15 lys…
Skrur av 7 apparater…

Skrur av all varme…
Åpner ytterdør….



“Når vi valgte Future Home som smarthusleverandør var det på 

bakgrunn av deres brukervennlige grensesnitt, Futurehome sin 

allerede velutviklede løsning på norsk, IoT teknologi og deres 

gode integrering mot andre aktører på markedet.”

Ruben Dahl Hansen, Daglig leder Arca Nova Bolig

VERKSBYEN FREDRIKSTAD
Tilskudd - 35,1 MNOK. 
1500 boliger ENOVA. 



OK Google, åpne garasjeport

Google Home har kommet på Norsk

Elkjøp forventer å selge en halv million 
enheter i Norden



Tilrettelagte boliger
Vi må øke tiden vi kan bo hjemme





Hva kan Futurehome bidra med?





Sammen med Get/Telia på nybygg
TV, bredbånd og smarthus m.m





http://drive.google.com/file/d/1GPcL6Uq1rrMNhXDGAvSBqCgg4UOSieL0/view
http://drive.google.com/file/d/1GPcL6Uq1rrMNhXDGAvSBqCgg4UOSieL0/view


sigbjorn@futurehome.no
futurehome.no

Smarthusveilederen.no


