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Eksempler på projekter, hvor målet har været at 
opnå et lavt energiforbrug og et sundt indeklima 
ved brug af effektiv bygningsautomation og 
styret indsamling af data.
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Projekt
UN City i København på 45.000 m2 omfatter faciliteter til 11 FN-organisationer med 1.500 an-
satte. Kontor- og konferencefaciliteterne har på grund af stort fokus på bæredygtighed og lavt 
energiforbrug modtaget et Platinium LEED-certifikat og Europa-Kommissionens Green Building 
Award for New Buildings. Bygningen er designet til at bruge mindst 55 procent mindre energi 
end en kontorbygning i tilsvarende størrelse. UN City er bygget efter kriterierne for energi-
mærke efter A2015, dvs. at der er et maksimalt energiforbrug på 50 kWh/m2 pr. år. Denne 
værdi inkluderer energi til både opvarmning og elektricitet. 

Løsning
Der er tale om en højteknologisk arbejdsplads med avancerede kommunikationsfaciliteter. 
Samtlige el- og datainstallationer indgår i en fælles BMS/IBS-platform. BMS-installationen 
omfatter bl.a. varme- og kølecentraler, ventilations- og udsugningsanlæg (CAV og VAV), varme-
kaloriferer, kølegenvinding og styring af belysningsanlæg (KNX og Dali). Alt samlet på én åben 
platform med samtlige anlæg integreret i én hovedstation, som giver stor fleksibilitet ved 
senere udvidelse. Overvågning og styring foretages via en hjemmeside, og når der logges på 
BMS-systemet, kan lys, varme, solgardiner m.v. kontrolleres individuelt for hvert enkelt rum. 

Resultat
UN City har et lavt energiforbrug takket være noget af det nyeste inden for intelligent klima-
styring og energibesparelse, men alligevel var der et performance gap mellem de teoretiske, 
potentielle energibesparelser og det virkelige forbrug. Det faktiske energiforbrug i 2017 var 
således cirka det dobbelte af de beregnede forbrug. En undersøgelse af bygningen og dennes 
CTS anlæg viste, at der primært var to årsager til, at energiforbruget var langt højere end 
beregnet: For det første havde brugerne af bygningen meget høje forventninger til inde- 
klimaet med en uhensigtsmæssig adfærd til følge, og for det andet var en betydelig andel af 
CTS anlæggets reguleringsrutiner fejlbehæftede.

Efter en komplet gennemgang af CTS anlæggets reguleringsfunktioner, fungerer samstyrin-
gen af bygningens installationer nu korrekt, og der anvendes samme tilgang til, hvordan CTS 
signalerne skal tolkes og vises på skærmen. Samtidig er der med brugernes accept indført 
en indeklimapolitik, der beskriver hvilke indeklimaparametre bygningen styres efter, så flest 
mulige af brugerne oplever et godt indeklima. Dermed er det meget betydelige besparelses- 
potentiale i bygningen nu blevet realiseret.
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Projekt
OUH i Nyborg er en sygehusenhed under Odense Universitetshospital. Sygehusenheden om-
fatter 15.000 m2 og udfører godt 1.700 dagkirurgiske operationer om året. Generelt stiller 
sygehuse store krav til udluftning og indeklimaregulering, og det øger naturligt energi- 
forbruget. På OUH i Nyborg havde man derfor et stort behov for at få et grundigt overblik 
over, hvordan hospitalet kunne spare energiomkostninger uden at patient- og medarbejder-
komforten blev forringes.

Løsning
OUH Nyborg har etableret bygningsautomatik, der kan indhente data fra alle relevante kom-
ponenter i bygningen. Data benyttes til forbedring af indeklima/CO2, og energiforbrug samt 
styring af vedligehold. Men for at kunne overvåge og bruge de mange data mest effektivt 
og samtidig sikre hospitalets teknikere et gennemskueligt og forbedret beslutningsgrundlag, 
etablerede man et overliggende intelligent bygningsstyringsværktøj. Det cloud baserede 
værktøj analyserer data fra hospitalets BMS-anlæg døgnet rundt og identificerer afvigelser 
rundt om på hospitalet relateret til energi, vedligeholdelse og komfort.

Resultat
På en lang række områder kunne det intelligente bygningsstyringsværktøj identificere poten-
tiale for at minimere afvigelser og dermed optimere driften i bygningen. Systemet har hjulpet 
til at rette en del programmeringsfejl og fundet en række  steder, hvor hospitalets systemer 
ikke fungerede hensigtsmæssigt med hensyn til energispild og komfort.

Den større viden og overblik over performance samt hjælp til prioriteringer af afvigelser har 
hjulpet sygehusenheden med at finde frem til betydelige besparelser uden at gå på kompro-
mis med patientoplevelsen. Energistyringsværktøjet og de iværksatte løsninger har samtidig 
bidraget til et markant bedre indeklima på hospitalet. Bl.a. er anlæggene optimeret, så den 
tempererede luft fra operationsstuer på varme sommerdage genanvendes til nedkøling af 
andre rum. 
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Projekt
Bygning OU44 er opført i tre etager på 8.000 m2 til Teknisk Fakultet på SDU i Odense. Den er 
opført med en Big Data vision. Den er derfor udstyret med et komplet BMS anlæg samt målere 
og sensorer overalt til at følge og styre energiforbrug, belysning, ventilation og opvarmning 
mv. intelligent og digitalt. Bygningen har et ekstremt lavt energiforbrug og en meget høj grad 
af komfort, og den vurderes til at være på top 20 over de mest energieffektive bygninger i 
verden.

Løsning
I byggeriet er der lagt vægt på tidlig inddragelse af alle parter, og der har været krav til en 
målrettet funktionsafprøvning af installationer og bygningsautomatik inden levering. Afprøv-
ningen blev gennemført med præcise krav til, om de lovede virkningsgrader var opfyldt, om 
alt var korrekt indreguleret, og om brugerne kunne betjene installationerne. Der har været 
stort fokus på uddannelse af det tekniske personale og dermed muligheden for at anvende de 
mange data og styre de automatiserede systemer i praksis. Bygningen er endvidere modelleret 
digitalt med BIM, ligesom der er taget 3D-fotos af alle rum, som gør det muligt for det tekni-
ske personale hurtigt at se og afhjælpe fejl, så energispild kan undgås.  

Resultat
Den omhyggelige planlægning samt det ekstra fokus på de tekniske anlæg og bygningsautoma-
tionen i byggeprocessen har ført til, at anlæggene allerede i 2017 levede op til det bygnings-
reglementet for 2020. Det har hverken medført øgede udgifter eller forsinkelser. Byggeriet er 
afleveret til tiden. 

Den datadrevne styrings af bygningen gør det muligt helt ned på rumniveau - at måle strøm og 
varmeforbrug, indendørskomfort samt hvor mange mennesker, der er i lokalet. Undervisnings-
lokaler bliver kun opvarmet og ventileret, hvis de er reserveret i universitets bookingsystem. 
De indhentede data om bl.a. påvirkningen af vejret, solstråling og brugernes adfærd bliver 
brugt til at udvikle og optimere en online-energimodel for bygningen, så styringen kan blive 
endnu mere præcis. For at motivere brugerne er der er opstillet dashboards, så alle kan se om 
bygningen performer som den skal. Minut for minut.

CASESAMLING
Undervisningsbyggeri

OU44 SDU i Odense



Projekt
Frihavnstårnet indgår i EnergyLab Nordhavn, et fireårigt projekt, der udvikler fremtidens 
energiløsninger. Den tidligere silo er ombygget til en moderne boligejendom med 75 intelli-
gente luksusboliger med intelligent styring af lys, ventilation, varme og smarte boligfunktio-
ner. EnergyLab Nordhavns mange aktiviteter tæller bl.a. forsøg med varmelagring i fjern- 
varmenettet via boligautomationens sammenspil med fjernvarmesystemet. I den forbindelse 
er der etableret Danmarks første bynære batteri til lagring af strøm og udligning af spids- 
belastning.

Løsning
Bygningsautomationen integrerer alle tekniske installationer i lejligheden og indsamler bl.a. 
forbrugsdata og måler CO2-niveau og temperatur i rum og konstruktion. Bygningsautomationen 
rummer også mulighed for at skabe stemning og atmosfære med automatisk styring af lys, el 
og varme. Fx bliver CO2-niveau og temperatur målt i lejlighedernes rum, og systemet skaber 
så den rette komfort efter hvor mange, der opholder sig i rummet. Med bygningsautomationen 
er der etableret en kommunikationslinje mellem hver enkelt lejlighed, fjernvarmesystemet og 
et data warehouse, der opsamler alle varmeforbrugsdata. Med beboernes samtykke kan man 
automatisk regulere på varmetilførslen det tidspunkt på døgnet, hvor der er størst efterspørg-
sel på varme, og hvor der ofte indgår fossile brændsler i varmen.

Resultat
Resultatet viser, at lejlighederne uden forringet komfort kan reducere deres varmeforbrug i 
spidslastperioden med hele 68 procent. Det giver også en samlet gennemsnitsbesparelse på 
10 procent på varmeregningen for forbrugeren. Ved at indsamle forbrugsdata fra bygnings-
automationen på el og fjernvarme kan man finde modeller til at skabe det dynamiske energi-
marked, hvor produktion, distribution, forbrug og ikke mindst lagring af energi kan inddrages 
i ét sammenhængende system, uden at nogen mærker nogen forandringer eller selv skal gøre 
noget aktivt.

Beboerne har været meget positive over at være en del af projektet og har medvirket aktivt 
til, at det fungerede efter planen. Den meget brug af bygningsautomatik har betydet en lidt 
større husleje i etableringsfasen, men besparelserne har mere end opvejet dette. 
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Projekt
Grundfos Kollegiet er et teknisk kollegium i Aarhus i et 6.000 m2 stort 12 etagers højhus med 
159 boliger med plads til ca. 200 beboere. Kollegiet opfylder kravene for lavenergiklasse 2015 
standard. I en periode på fire år er kollegiet blevet brugt som et levende energilaboratorium. 
Ved at logge energiforbruget i lejlighederne døgnet rundt med få sekunders intervaller har 
man bl.a. undersøgt, hvordan en moderne og højeffektiv beboelsesejendom løbende og mest 
hensigtsmæssig kan tilpasse sig udbud og efterspørgsel i energinettet.

Løsning
Bygningen er forsynet med 3.500 sensorer, der opsamler 20 milliarder sensoraflæsninger pr. år. 
Det gør det muligt, at kortlægge energiforbruget i bygningen både med hensyn til de tekniske 
installationer som lys, pumper og ventilation og det individuelle energiforbrug hos beboerne. 
Til at analysere de enorme datamængder benyttes bl.a. et visuelt Big-data værktøj med et 
farvet søjlediagram foldet omkring en ”digital tvilling” af bygningen. På den måde kan tekni-
kere og driftspersonale helt håndgribeligt analysere mønstre eller ekstreme udsving i forbru-
get ved at vende og dreje den digitale tvilling af bygningen og slå lag af data til og fra.

Resultat
Ved den målrettede brug og analyse af de mange data har man identificeret et komplekst 
samspil af reguleringer af installationerne og ændringer i brugernes adfærd, der tilsammen 
giver et væsentligt potentiale for økonomiske besparelser og reduktion af CO2-udledning fra 
bygningen. 

Det er kombinationen af forskellige interventioner, der ser ud til samlet at kunne flytte  
energiforbruget. En del handler om regulering af bygningens varme-, pumpe- og ventila-
tionssystemer bl.a. ved at fjernstyre bygningens ventilation og skabe et større luftskifte i 
lejlighederne, når strømmen er billig og ”grøn”. En anden del handler om forskellige typer 
af involvering af beboerne i højhuset, og gøre dem opmærksomme på, hvornår det er mest 
hensigtsmæssigt, at de bruger energi.
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Projekt
Middelfart Kommune arbejder målrettet på at energioptimere samtlige af kommunens ca. 
80 ejendomme. Kommunen har konstant fokus på energirigtigt byggeri og udviklingen af nye 
løsninger, der gavner miljøet. Frem til 2022 vil kommunen optimere driften af alle kommu-
nens ejendomme bl.a. ved grundige dataanalyser af energiforbrug og indeklima i kommu-
nens ejendomme.

Løsning
Kommunen har bygget Danmark mest miljøvenlige rådhus, der med hensyn til automation og 
tekniske installationer lever op  til de nyeste standarder inden for energiforbrug og øvrige 
miljøhensyn. Rådhuset er tildelt bæredygtighedscertificeringen DGNB Platin. 

Til at analysere data om energiforbrug og indeklima i kommunens ejendomme benyttes et 
digitalt og intelligent værktøj. Værktøjet er generisk og virker derfor på alle typer af kom-
munens bygninger, der både tæller nye og gamle ejendomme, skoler, børnehaver, pleje- 
hjem og rådhus samt evt. tredjeparts systemer. Analyserne er baseret på faktiske data om 
bygningernes anvendelse, drift og forbrug og har til formål at sænke driftsomkostningerne, 
forlænge udstyrets levetid og øge komforten i kommunens bygninger. 

Resultat
Det er lykkedes kommunen at finde energibesparelser på 21 procent, og med de igangvæ-
rende dataanalyser forventer man frem til 2022 at sænke energiforbruget med 5-10 procent 
svarende til mellem 500.000 og 1 million kroner - om året.  Ud over at optimere driften af 
velfungerende bygninger benyttes analyserne også som et  prioriteringsværktøj til at plan-
lægge hvilke bygninger, der bør renoveres. Informationer og anbefalinger fører til planlagt 
vedligehold med massive besparelser og optimalt indeklima bl.a. takket være øget automa-
tisering og optimering af driften.
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