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Driftsdata der fører til handling
Smarte bygninger og smarte data



I NCC har vi i 4-5 år udviklet metoder til at indsamle driftsdata fra bygninger. 
Det giver værdi i både idriftsættelsen, driften og designet af fremtidens bygninger.
Men hvordan sikrer vi handling og integration i beslutningsprocesser til at høste værdien? 
Her er der stadig mange ubekendte, hvor vi bruger kvantitative (antropologiske) metoder.

Centrale spørgsmål
• Hvordan supplerer den antropologiske og den tekniske vinkel hinanden?
• Hvordan sikrer vi at data fører til handling?
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Introduktion og agenda

Data danner 
grundlag for 
spørgsmål
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Data i anvendelse (Diana)
Energibesparelser på baggrund af adfærdsrettet kommunikation

https://elforsk.dk/projektdatabase/data-anvendelse-energieffektiviseringer-pa-baggrund-adfaerdsrettet-
kommunikation
Eller søg ”Elforsk 352-016” i din søgemaskine på nettet

Hvem er med?
• Lolland kommune
• Høje Tåstrup Kommune
• Boligselskabet Sjælland
• NCC
• Vitani
• North Q 
• Teknologisk Institut
• Gate 21 (projektleder)

Varighed:
1. marts 2020 – 30. oktober 2021

Budget:
2,7 millioner (50% støtte)
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Datadrevet idriftsættelse og funktionsanalyse 
af bygning

Hvem er med?
• LB Forsikring
• DTU
• PensionDanmark
• Emcon
• VELTEK
• NCC (projektleder)

Varighed:
1. marts 2020 – 30. juni 2022

Budget:
2,5 millioner (55% støtte)

https://elforsk.dk/projektdatabase/effektiv-datadrevet-idriftsaettelse-funktionsanalyse-fokuseret-pa-
energi-indeklima
Eller søg ”Elforsk 352-042” i din søgemaskine på nettet



• Nem adgang til data plus (ekspert)viden om bygningen 
-> grundlag for handling

• Der er lang vej fra data til graf til handling
‒ Det er ikke nok at data er til rådighed. 
‒ Data skal formidles så det rammer målgruppen

• Målgrupper
‒ Drift og brugere (her og nu)
‒ Administrativt led (mere strategisk og ledelsesmæssigt)

• Men også – hvilke data er de vigtige og rigtige
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Udgangspunkt



Data der kan handles på...

= 100.000 kr/år

Mange skridt for at komme fra 
data til handling
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En tværgående opgave

Antropolog

Udvikler / 
virksomhed

Bygningsejer

Drift/bruger
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Eksempel – detaljerede data fører til handling
Standbyforbrug på køl 
og ventilation
Estimeret reduktion er 
pt. 44%
• 728 tkr.  320 tkr. 

= 400 tkr/år
• 73 t(CO2) – 32 t(CO2)

= 41 t(CO2)/år
Hertil ikke beregnet 
reduktion i driftstiden
Reduktion kunne ikke 
findes via CTS; Ingen 
fejlmeddelelse
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Eksempel – detaljerede data fører til handling

Uge 36-38
Opstart ny af 
kølemaskine
Standby = 11 kW 

Uge 41
Kølemaskine slukket
Ny standby = 1 kW

Standbyforbrug på køl 
og ventilation
Estimeret reduktion er 
pt. 44%
• 728 tkr.  320 tkr. 

= 400 tkr/år
• 73 t(CO2) – 32 t(CO2)

= 41 t(CO2)/år
Hertil ikke beregnet 
reduktion i driftstiden
Reduktion kunne ikke 
findes via CTS; Ingen 
fejlmeddelelse
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Eksempel – detaljerede data fører til handling
Standbyforbrug på køl 
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Estimeret reduktion er 
pt. 44%
• 728 tkr.  320 tkr. 

= 400 tkr/år
• 73 t(CO2) – 32 t(CO2)

= 41 t(CO2)/år
Hertil ikke beregnet 
reduktion i driftstiden
Reduktion kunne ikke 
findes via CTS; Ingen 
fejlmeddelelse
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Eksempel – detaljerede data fører til handling

Uge 42-43
Ventilationsstyring 
ikke korrekt
standby (22-26 kW)

Uge 48 (torsdag)
Fejl på ventilation 
udbedres
Ny standby (1 kW)

Standbyforbrug på køl 
og ventilation
Estimeret reduktion er 
pt. 44%
• 728 tkr.  320 tkr. 

= 400 tkr/år
• 73 t(CO2) – 32 t(CO2)

= 41 t(CO2)/år
Hertil ikke beregnet 
reduktion i driftstiden
Reduktion kunne ikke 
findes via CTS; Ingen 
fejlmeddelelse
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Reduktion kunne ikke 
findes via CTS; Ingen 
fejlmeddelelse
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Eksempel - detaljerede data fører til handling
Standbyforbrug på køl 
og ventilation
Estimeret reduktion er 
pt. 44%
• 728 tkr.  320 tkr. 

= 400 tkr/år
• 73 t(CO2) – 32 t(CO2)

= 41 t(CO2)/år
Hertil ikke beregnet 
reduktion i driftstiden
Reduktion kunne ikke 
findes via CTS; Ingen 
fejlmeddelelse
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Visualisering af indeklima – lidt længere vej



• Hvornår bruges lokalet/skrivebordet mest? 
• Hvad kan den viden bruges til?

15

Space management –
meget længere

Et skrivebord bliver i gennemsnit 
brugt 2-3 timer om dagen i de 
afdelinger vi undersøgte



• Forskel på behov hos aktører
‒ Lolland Kommune: mangler data at handle ud fra både i drift og ledelse
‒ Høje Taastrup Kommune: mangler ”regler” for kommunikation mellem drift og ledelse ift. data
‒ Boligselskabet Sjælland: har ”masser af” data men brug for kommunikation til slutbrugerne ift. 

fx at forstå energiydelse (pris af varmeregning)

• Ledelsesmæssigt fokus
‒ Ingen driftsansvarlig har ansvarsområdet ”spar på energien”
‒ Hvordan undgår vi at det bare bliver ”endnu et system, der skal logges ind på”? (tidsrøver)

• Hvad er det faktiske behov for dataindsamling? 
‒ Ind til kernen (andre veje til løsning)
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Hvad kan de kvalitative (antropologiske) 
analyser?



• Datadrevet tilgang til bygningsdrift 

• Generisk reproducerbar dataindsamling
‒ Ens tilgang på tværs af bygninger
‒ Lyst til at gentage
‒ Styr på omkostninger
‒ Mulighed for løbende at tilføje nye sensorer

• Samme data skal kunne bruges både af drift og af administrativt lag
‒ Bedre drift her og nu og til mere principielle problemstillinger
‒ Forskellen ligger i anvendelsen
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Hvad kan de kvantitative visualiseringer 
(dataindsamling)?



1) Sengeløse Skole: Ældre landsbyskole fra 1942, med efterfølgende knopskydninger. 
Use case: Produktion af varmt vand 

2) Mølleholmsskolen: Opført 1960 med større renovering i 2012 med mange 
ventilationsanlæg. Use case: Optimering af ventilation. 

3) Jobcenter i Nakskov: Skolebygning tilpasset til kontor. Der er kun ventilation og CTS 
i ca. 1/3 af bygningen. Use case: indeklima og varmeanlæg

4) Ravnsborgskolen: Større landsbyskole. Har pillefyr, jordvarmepumpe og luft til luft 
varmepumper. Use case: Bedre styring af forsyning samt indeklima

5) Wiemosen: 200 lejemål fordelt på 12 klynger. Use case: indeklima, ventilation og 
komfort

6) Rørmosen: 370 lejemål fordelt på 15 blokke. Use case: Forbrug, aconto og økonomi
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Usecases i seks bygninger



• Balancere generisk tilgang og individualisering
‒ Gentagelse vs. projektspecifikke behov
‒ Det kvalitative (antropologi) giver indsigt i huller i det kvantitative (data)

• Hvilke data skal indsamles
‒ Mere transparens
‒ Det skal virke i praksis – og til et tilgængeligt budget
‒ Ledelse/drift/slutbruger kan bruge samme data men have det præsenteret forskelligt

• Hvordan bliver det så til handling?
‒ Hårdt arbejde og fokus på både teknikken og mennesket!
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Konklusion – antropologisk vinkel 
vs. tekniske muligheder 
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350-037
https://elforsk.dk/projektdatabase/iot-baseret-
dataopsamling-til-bedre-bygningsdrift-design

Her kommer vi fra 
Resultater og læring fra afsluttet ELFORSK-projekt


