
Den perfekte bygning

V/ Jakob Stoumann, HUB Director – PropTech Denmark



Den perfekte bygning findes ikke  
- og kommer aldrig til at findes

Den perfekte bygning er en tilgang og et mindset 

– og et opgør med gamle vaner
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PropTech Denmark

• Non-profit medlemsorganisation, stiftet i 2019

• Vi er en innovationshub der arbejder for er at øge innovation og 
digitalisering inden for fast ejendom:

• Vi hjælper etablerede spillere med at blive bedre til at forstå og 
anvende de nye digitale muligheder og løsninger

• Vi hjælper proptech-startups og teknologileverandører med at 
komme ind i branchen  og forstå den, styrke deres netværk og 
forbinde dem med investorer

• Et netværk der samler hele værdikæden inden for ejendomsbranchen
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42 175PARTNERS MEMBERSPREMIUM MEMBERS 60 STARTUP MEMBERS

PROPTECH DENMARK PARTNERS

PROPTECH DENMARK PREMIUM MEMBERS
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Prop-Tech*
Hvad er proptech?

*Proptech [property technology] er et begreb,
der beskriver de mange nye digitale løsninger og
forretningsmodeller som er med til at gøre de
måder vi finansierer, udvikler, bygger, driver,
anvender og handler vores ejendomme på mere
effektive, hensigtsmæssige og mere bæredygtige.
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Udfordringer og gamle vaner



Gammeldags 
ejendomsvirksomhed 

‘Fremsynet’ 
ejendomsvirksomhed 

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
En branche som kun i lille grad er kommet i gang med den digitale transformationFå processer er automatiseretMange siloer og gamle systemer der ikke snakker sammenBeslutnings- og styringsprocesser er ikke datadrevne
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Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
En konservativ risiko-avers brancheGenerel mangel på innovation – vi har altid for travlt til at tænke nyt eller prøve at gøre tingene på en ny måde
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02
Fremtidens ejendom(sbranche)



40%

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Energioptimering og bæredygtighed er en ufravigelige del af branchen. Uden en massiv indsats her – så kan vi lige så godt lukke og slukke branchen. Og jeg er ikke sikker på at vi kan søge kompensation ligesom minkerhvervet.



90% 

i 2025

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
En ny digital virkelighedNår de mennesker, som anvender vores bygninger så i højere og højere grad er digitale forbrugere – så giver det både en mulighed og nødvendighed for at digitalisere vores ejendomme. Og ikke kun selve styringen af vores ejendomme, men i høj grad også hvordan slutbrugerne for adgang til og interagerer med vores bygninger.



Lejerne bliver mere krævende…

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Fremtidens ejendomsbranche og den perfekte ejendom drejer nemlig ikke kun om at digitalisere for teknologiens skyld – ej heller blot for at spare energi. Vi bygger trods alt ikke for at spare energi. Så var det nok bedre at lade være med at bygge. Vores bygninger giver kun værdi når de anvende af mennesker eller til menneskelig aktivitet. Den perfekte bygning er en bygning der skaber værdi – både for dem der ejer den og for dem der bruger den.



Space-as-a-
service
I fremt idens  bygninger  og  
‘ spaces ’  er  der  fokus  på  
s lutbrugerens  behov.  Bygningen 
e l ler  loka let  b l iver  b lot  
‘ s tart ing point ’ :

1. Fleksibilitet og on-demand tilgang

2. Interaktioner og processer sker 
digital

3. Der tilknyttes nye funktioner og 
services 

On-demand Convenience

Mobilitets-
løsninger

Community

Finansierings
-løsninger

Tilgås digitalt

Tilgås digitalt

Friktionsløst

Fleksibilitet 

Rengøring, 
vaskeservice 

m.v.

Kultur, sport 
og fritids-
aktiviteter

Indeklima og 
velvære.

Møbler og 
inventar

Mad og 
forplejning

Internet, 
under-

holdning, m.v.

Energi-
optimering

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Den perfekte bygning har slutbrugeren i fokus. Vi går fra et statisk produkt til en dynamisk servicetankegangDigitaliseringen er enableren og limen der gør at vi kan tilbyde bygninger og rum som en fleksibel og brugertilpasset service, hvor brugernes behov er i fokus



P A R E N T  H E A D I N G

14

03
Den perfekte bygning er…



Drifts- og brugsdata 

opsamles automatisk og 

kontinuerligt

Data bruges aktivt til 

løbende at forbedre 

bygningsdriften 

En ‘smart building’ (en dynamisk datadrevet bygning)

Energi & HVAC

Indeklima

Rum- og arealanvendelse

Brugertilfredshed 
og velvære

Proptech 
løsninger



16

”If you can’t

measure it - you

can’t manage it”
- Peter Drucker

Proptech åbner nye muligheder for 

både at indsamle, kombinere og 

tilgængeligøre data



Slut med mavefornemmelser og ‘sådan plejer vi at gøre det’



We need to think of real estate as software
and treat it like tech companies treat their 

software.

Build, measure, learn is the golden rule of 
software development. You build something, 
get it in the hands of users, measure how it 

gets used, and then build a new version, 
incorporating what you have learnt. And 

repeat. And repeat. This is why no software 
is ever finished, it is always version X.Y.Z.

18
Antony Slumbers, Founder, Real Innovation Academy 



1. Øg, forbedr og forfin 

opsamlingen og 

håndteringen af 

driftsdata fra 

bygningen

2. Øg, forbedr og forfin 

anvendelsen af data til 

at optimere 

bygningsdriften, 

bygningsanvendelsen og 

selve bygningen

Den perfekte bygning - en proces fremfor et resultat

(re)Build

Measure Learn



Og der er masser af løsninger derude….
PropTech Denmark medlemmer der arbejder med bedre og mere intelligente og dynamiske ejendomme

Smart maintenance and 
operations

Smart metering, intelligent energy management, 
and indoor climate

Renewable energy 

Sustainable furnishing

Water savings

E-mobility for real estate 

Activity based cleaning 
Sustainable construction

CO2 Accounting

Better space management
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