
Effektiv bygningsdrift, godt indeklima og lavt CO2-aftryk. Intelligent udnyttel-
se af bygnings- og energidata er genvejen til mange mål, og mulighederne bliver 
stadig flere, bedre og billigere.

Er det så nemt, som det lyder? Og hvordan kommer man i gang? 

Vær med online når Energistyrelsen den 4. februar 2021 præsenterer 
erfaringer fra tre tilskudspuljer om udnyttelse af data til fremme af 
energieffektivisering.

 

Få succes med data

Gode råd og erfaringer fra 20 tilskudsprojekter

til fremme af energi-effektivisering



 
 
 

Tid Indhold 
 Modul 1 (kl. 9 – 10.15)

09.00 Velkomst

09.05 Data til fremme af energieffektivisering - Nyt fra Energistyrelsen
 Bygningshub og andre initiativer fra Energistyrelsen

09.15 Energirigtig drift – efter behovet i bygningen
  Der har i ejendomsbranchen manglet et koncept, hvor bygningsejeren rettidigt kan få oplyst, hvis der ikke  

udføres energirigtig drift. PFA, KMD og Bygningsstyrelsen har derfor sammen udviklet et enkelt koncept til at 
sikre vedvarende energirigtig drift af bygninger på baggrund af eksisterende data fra bygningernes anlæg og 
målere.

 v/ Hanne Rasmussen, KMD og Bjarne Dalgaard, Bygningsstyrelsen

09.50 Sådan fik vi værdi af vores energidata
  Business-casen i forbindelse med projektet ”Smart og databaseret energiledelse i Høje-Taastrup Kommune”, er 

rigtig god, men værdien er større end det, og det har en god forventningsafstemning bl.a. været med til at sikre. 
Hør om erfaringerne i Høje-Taastrup.

 v/ Morten Høg, Høje-Taastrup Kommune

10.15 Afrunding og instruktioner vedr. de næste to sideløbende moduler 

 Modul 2a og 2b (kl. 10.45 - 11.45)

2a: Datadrevet energiledelse - formidling af data 
 
10.45 Velkomst og instruktioner
 
10.50  Erfaringer med databaseret energiledelse i 

daginstitutioner
  Er energiledelse en opgave for pædagoger?
  Giver det mening at inddrage pædagogerne i 

arbejdet med energioptimering? 
  Hør om erfaringerne fra Fredericia Kommune.
  v/ Fredericia Kommune 

11.10 Spørgsmål og svar
 
11.15  Energiledelse kommunikeres ud i alle  

kroge
  Med udgangspunkt i projektet ”Intelligent ener-

giledelse i Viborg og Aarhus kommune”, fortæl-
ler Aarhus Kommune hvordan de formidler data 
til de mange forskellige interessenter i organisa-
tionen.

 / Jakob Hovgaard Kaiser, Aarhus Kommune
  
11.40 Spørgsmål og svar
 
11.45  Afrunding og instruktioner vedr. de næste 

to sideløbende moduler 
  – oplægsholderne bliver hængende til uformel 

samtale til kl. 12.00 

Pause til kl. 12.30

2b: Teknik og værktøjer - interaktion og AI

10.45 Velkomst og instruktioner 

10.50  Intelligent interaktion mellem bygninger 
og brugere

  I moderne bygninger er energiforbruget ofte 
højere end beregnet – på trods af sensorer, data 
og automatik. Det skyldes ofte, at brugeradfær-
dens betydning er blevet undervurderet. Projek-
tet ”Intelligent interaktion mellem bygninger og 
brugere” demonstrerer, hvordan reelt intelligen-
te løsninger kræver samspil mellem teknologi 
og adfærd.

  v/ Babette Peulicke Slott, Teknologisk Institut

11.10 Spørgsmål og svar

  Forudse varmebehovet, spar energi og få 
et bedre indeklima

  I projektet ”PreHeat” har man udviklet et intelli-
gent, selvlærende, cloudbaseret energistyrings-
system, som kan optimere energiforbruget og 
komforten i kontor- og institutionsbygning. Se 
hvordan det virker. 

 v/ Neogrid

11.40 Spørgsmål og svar

11.45  Afrunding og instruktioner vedr. de næste 
to sideløbende moduler 

  – oplægsholderne bliver hængende til uformel 
samtale til kl. 12.00



 

Modul 3a og 3b (kl. 12.30 - 13.30)

 Modul 3a: Datadrevet energiledelse  
– organisation og forankring
  

12.30 Velkomst og instruktioner
 
12.35  Databaseret energiledelse på ventilations-

anlæg
  I Roskilde kommune samarbejder man med 

leverandørerne om lave styring af ventilations-
anlæg på baggrund af real-time-data. Hør om 
muligheder, udfordringer og resultater.

 v/ Hanne Martinsen, Roskilde Kommune 

12.50 Spørgsmål og svar
 
12.55 En øvelse der aktiverer deltagerne
 
13.00 Energiledelse er en rejse…
  I projektet ”Fælles databaseret energiledelse i 

Favrskov og Vesthimmerland kommuner”, er 
man startet med at implementere energiledelse 
på pilotbygninger og har brugt læringen til at 
få metoder, forankring og værktøjer på plads, 
inden den store udrulning. Hør om erfaringer og 
resultater. 

  v/ Torsten S. Løth, Vesthimmerland Kommune

13.25 Spørgsmål og svar 

13.30  Afrunding og instruktioner vedr. de næste 
to sideløbende moduler 

  – oplægsholderne bliver hængende til uformel 
samtale til kl. 13.45

Modul 3b: Teknik og værktøjer
 – løsninger med fjernaflæsning og cloud-løsninger

12.30 Velkomst og instruktioner

12.35  Fjerndiagnosticering af bygninger i skyen
  Kan man finde fejl og optimeringspotentiale på 

afstand? Hvad kan data fortælle om dine byg-
ninger? Projektet ”Cloudbaseret Bygnings Diag-
nose” har testet bygningsanalyse på afstand. 
Hør om resultater og muligheder.

  v/ Steen Gravenslund Olesen, Cowi og Göran 
Wilke, IC-meter

13.00 Spørgsmål og svar

13.05 En øvelse der aktiverer deltagerne

13.10 Clamp-on-løsninger – Esnap
  Projektet har udviklet en datadrevet, intelligent 

løsning til energiscreening af bygninger baseret 
på data fra clamp-on sensorer, som anbringes 
på eksisterende kabler, rør og installationer. 
Målet var at billiggøre opsamling af data – er de 
kommet i mål og hvordan?

  v/ Bo Eskerod Madsen, ReMoni

13.25 Spørgsmål og svar

13.30  Afrunding og instruktioner vedr. de næste 
to sideløbende moduler 

   – oplægsholderne bliver hængende til uformel 
samtale til kl. 13.45

Pause til kl. 14.00

Modul 4: Alternative vinkler på energiledelse og data (kl. 14.00 - 15.15)

14.00 Data, kommunikation og adfærd
  Datadrevne løsninger for energieffektivisering mister værdi, hvis de ikke tager højde for nøgleaktørers 

adfærd. I ELFORSK projekt ’Diana’ undersøger man, hvordan kommunikationen kan sikre hensigtsmæssig 
adfærd, der reducerer klimabelastningen og forbedrer komforten. På denne baggrund udvikles tilpassede 
tekniske løsninger. Løsningerne installeres og testes i skoler og etageejendomme.

  v/ Lone Kelstrup, Gate 21

14.30  IoT og bygningsdrift
  IBM Danmark deltager i nogle af de førende digitaliseringspartnerskaber indenfor bygningsdrift i verden. 

  Hør hvordan IoT muliggør data-drevet Facility Management og Asset Management som understøtter bære-
dygtighed hos ISS og Sund & Bælt. 

  Partnerskabet med Andel om Flex Platformen, som anvender teknologier som internet of things, kunstig 
intelligens og blockchain til at styre ventilations- og elvarmeanlæg i store offentlige og private bygninger, 
præsenteres. Løsningen gør det muligt at minimere brugen af energikilder med høj CO2-udledning. 

 v/ Claus Klint, IMB

15.00 Afrunding – Farvel og tak
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