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Den digitale samarbejds-
platform for:

• Bygningsejere
• Serviceleverandører
• Rådgivere
• FM organisationer
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Grundlæggende overbevisning:
1. Vi skaber mere sammen
2. Valide data betyder alt!

TIMESAFE binder det hele 
sammen!
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systemer
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Få samlet alle fag i én 
platform

➔ Styring af opgaver, service og 
teknisk efterbehandling

➔ Uden videre anvendelig på alle typer 
assets

➔ Let er udbygge med nye fagområder

➔ Bedre overblik, bedre drift, mindre 
forbrug
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Bygnings-
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anlæg & 
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Hvordan opstår og tilføres data i praksis

• Etablering
Hvordan opstår og 
tilføres data?

• Validering
Vedligeholdelse giver 
tillid til data

• Forædling
Tilføre mere præcise 
oplysninger

• Anvendelse
Eksempel på 
dataanalyse

• Resultat
Hvordan skaber data 
afledte værdier
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Brug af allerede eksisterende data kan hjælpe indsamlingen i gang

Her er der mange huller i data !
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Serviceaftale med fast turnus kan tilføre supplerende data

Fra 728 til 2000 anlæg på 1 år!
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Data skal vedligeholdes for at bevare værdien
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tilføres data?
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Serviceaftale med fast turnus giver mulighed for validering af data

På taget
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Ved at tilføre mere præcision i data øges værdien
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Case fra dansk kommune - analyse af ventilationsanlæg
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Databasens validitet
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Case fra dansk kommune - energispareprojekter
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Case fra dansk kommune - analyse af fedtudskillere
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Serviceturnus

https://app.timesafe.dk/report/preview/?report_id=205
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Case fra dansk kommune - afledte værdier af projekt 
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Hovedtal fra renovering af 142 ventilationsanlæg

Investering Beløb
Registrering, projektering og udbud 1.000.000

Håndværkerudgifter 7.500.000

Byggeledelse 500.000

Uforudsete udgifter 750.000

SUM 9.750.000

Investering 69.000 kr. pr. anlæg (gennemsnit)

Tilbagebetalingstid  ca. 10 år (levetiden er typisk >30 år)

Samlet set er CO2 udledningen reduceret med 

283 ton/år (klimaaftrykket fra ca. 25 danskere)
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STEEN OLSEN
CEO & Founding Partner, TIMESAFE

Email: steen@timesafe.dk
Mobile: +4520908257
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