Grøn Data
Case-samling

Åbne
energidata
baner vejen
for nye grønne
forretningsmodeller
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Åbne energidata
baner vejen for nye grønne
forretningsmodeller
Den grønne omstilling kræver tværgående
samarbejde, og at flere aktører kan trække på
åbne data for at udvikle bedre og grønnere
løsninger.

Gennem projektet Grøn Data har deltagende
virksomheder og myndigheder identificeret
særligt tre dataemner - forbrugsdata, stamdata og sensordata - der har stort potentiale for
at bane vejen for grøn omstilling i kommunerne, hvis dataene udstilles tværkommunalt. Inden for disse dataområder har projektet vist,
at virksomheder kan kvalificere eller udvikle
nye grønne forretningsmodeller og løsninger
med potentiale for energioptimeringer og
reduktion af klimaafryk i kommunerne.
Åbne og frit tilgængelige data kan altså være

udgangspunktet for, at offentlige og private
aktører i fællesskab kan nå i mål med kommunale klimamålsætninger.

Denne case-samling indeholder beskrivelser
af de fire dialogforløb, der er gennemført som
en del af projektet, og herunder beskrivelse af
de data, som er identificeret og testet i forløbene. De enkelte løsninger og deres potentialer præsenteres på de følgende sider.
God fornøjelse!
Med venlig hilsen
Partnerskabet for åbne offentlige data
(Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, KL og
Open Data DK)
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Metode
Et eferspørgselsorienteret dialogforløb
Grøn Data har baseret sig på en eferspørgselsorienteret tilgang, hvilket vil sige, at
fokus har været på at identificere data, hvor
udstillingen er målretet konkrete behov hos
både erhvervsliv og kommuner. Gennem fire
sideløbende dialogforløb har i alt fire virksomheder og fire kommuner indgået i dialoger
for i fællesskab at identificere, hvilke data der
gennem udstilling kan understøte en grøn
omstilling. Det er vigtigt, at udstillingen bunder i virksomheders eferspørgsel og udgør
data, som kommunerne har både mulighed
for og interesse i at stille offentligt tilgængelig.

Forløbene har dermed undersøgt, hvordan
udstillingen af den valgte data kan imødekomme behov og forhold på både udbudsog eferspørgselssiden.

For at få et bredt perspektiv på eferspørgslen
af data har det været en prioritet at involvere
forskellige virksomhedstyper. Selvom de fire
virksomheder alle tilbyder energirådgivning
er deres metoder, teknologier og datafokus
forskelligt.
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På vegne af Erhvervsstyrelsen og Open
Data DK har en projektgruppe bestående
af Seismonaut og Dansk Design Center i
eferåret 2020 drevet projektet Grøn Data. I
fællesskab med kommuner og virksomheder
har partnerkredsen gennem projektet
identificeret energidatasæt, der har både
grønt og kommercielt potentiale, hvis de
udstilles på tværs af kommuner og gøres
åbent og frit tilgængelige for både offentlige
og private aktører.
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Intelligent
dataanvendelse giver
blik for energioptimering
Høje-Taastrup Kommune
& Ento Labs

Energieffektivitet i kommunale bygninger spiller
en vigtig rolle i forhold til at indfri kommuners
målsætninger om reduktion af CO2-udledning.
Ved at udstille forbrugsdata på tværs af kommuner kan sofwarevirksomheder som Ento Labs,
ved hjælp af kunstig intelligens, automatisk
identificere energibesparelser. Med værktøjet
kan kommuner se, hvilke bygninger der har det
største besparelsespotentiale, så energieffektiviserende indsatser kan målretes og skabe størst
mulige energi- og økonomiske besparelser.

Identificeret & testet data
•

Forbrugsdata: Eldata, fjernvarmedata
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Langt de fleste danske kommuner har ambitiøse klimamålsætninger om at reducere deres
CO2-udledning. For de fleste - heriblandt
Høje-Taastrup Kommune - er et vigtigt middel
at sikre en energieffektiv drif af kommunens
bygninger. I den forbindelse er det helt centralt for kommuner, at deres bygninger bruger
både varme og el mest effektivt. Det vil både
kunne ses på kommuners CO2-regnskab og
ikke mindst på budgeterne.

lignende bygninger. På den
måde kommer vi et langt
stykke af vejen if. at vurdere, i hvilke bygninger der er
størst behov for en energibesparende indsats.”

Bedre udnytelse af eksisterende forbrugsdata
I dialogen mellem Høje-Taastrup Kommune og
Ento Labs var fokus først og fremmest retet
mod udstillingspotentialet i eldata fra kommunens bygninger. Derudover blev også potentialet i at udstille fjernvarmedata fra bygniger
udforsket og testet.
I alle kommuner logges i dag både el- og
fjernvarmedata i bygninger. Enten sker det
gennem egne målere eller gennem målere fra
forsyningsselskaber. På elsiden er data typisk
samlet i Energinets datahub, og er for de
fleste kommuners vedkommende tilgængelig
på timebasis. På fjernvarmesiden er der større
variation i logningsfrekvensen, og i hvordan kommunerne har adgang til data. Det
betyder, at der teknisk set vil være længere
vej til en tværkommal udstilling af varmedata.
I det konkrete tilfælde havde Høje-Taastrup
Kommune mulighed for at hjemtage fjernvarmedata på dagsbasis fra forsyningsselskabets
målere. Både Ento Labs og Høje-Taastrup
Kommune kunne se værdi i at gøre fjernvarmedata tilgængelig på timebasis.
Udstilling af eldata men også fjernvarmedata
har stort potentiale i forhold til at give et samlet overblik over energiforbruget i bygninger.
Analyseres data i sofware-modeller, som den
løsning Ento Labs arbejder med, er det muligt
at udpege konkrete bygninger, hvor energiforbruget er bemærkelsesværdigt højt, og hvor
der derfor er potentiale for at hente mærkbare energibesparelser for kommuner.

Morten Høg, Klimakonsulent,
Høje-Taastrup Kommune

“Udstiller vi forbrugsdata
som som for eksempel eldata fra bygninger, får vi et
grundlag for at sammenligne bygningers energieffektivitet. Det giver os mulighed
for at udpege bygninger,
der har et voldsomt overforbrug i forhold til andre

Forbrugsdata, stamdata og kunstig intelligens
kan øge energieffektiviteten i bygninger
Den databaserede sammenligning af bygningers energiforbrug bliver endnu mere
præcis, når data fra rigtig mange bygninger
analyseres gennem brugen af kunstig intellignes. Kobler man forbrugsdata med stamdata,
kan kunstig intelligens med viden fra rigtig
mange bygninger fortælle, hvor energibesparelserne er størst. Udstillingen af forbrugsdata
på tværs af kommuner kan bidrage til, at
datagrundlaget bliver størst muligt. Koblingen af forbrugsdata med stamdata er vigtig
for at forstå, hvad bygningerne bruges til. På
den måde bliver bygningerne kategoriseret
korrekt, så energibesparelserne er baseret på
et solidt datagrundlag.

“Jo flere bygninger vi får
indsigt i forbruget fra, desto
bedre bliver den kunstige
intelligens. Har vi adgang til
forbrugsdata fra bygninger
fra flere kommuner, bliver
modellerne bedre. Det styrker muligheden for at finde
endnu flere energibesparelser. På den måde hjælper
brugerne af vores system
faktisk hinanden med at
blive mere energieffektive helt automatisk.”
Henrik Brink, CEO, Ento Labs
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Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune er som led i en ambitiøs klimaplan optaget af at reducere kommunens CO2-udledning.
Derfor havde det stor værdi for kommunen at udforske
potentialerne for energieffektivisering i kommunens bygninger. Kommunen er særligt dataorienteret i forhold til
afdækning af bygningers energiforbrug, men eferspurgte
i dialogforløbet redskaber til strategisk anvendelse af den
data, som kommunen indsamler.
Ento Labs
Ento Labs har udviklet en platorm, der analyserer energiforbrug i bygninger. På basis af kunstig intelligens kan
løsningen automatisk udpege bygninger, hvor der er potentiale for at optimere energiforbruget og dermed opnå
energibesparelser. Systemet holder løbende øje med forbrugsdata for at opdage nye potentielle forbedringer, og
for at verificere at faktiske tiltag virker efer hensigten.
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Data skaber
transparens omkring
bygningers
energieffektivitet
Esbjerg Kommune
& Leasant

Udstilling af bygningers indeklimadata kan sammen med andre dataemner som eksempelvis forbrugsdata og stamdata hjælpe kommuner med
at pege på, hvornår det er relevant at iværksætte energirenoveringer eller bygge nyt. Indeklimadata kan være med til at skabe et informeret
beslutningsgrundlag, når kommuner træffer beslutninger om energieffektiviserende tiltag.

Identificeret & testet data
•

Sensordata: Temperatur, lufkvalitet, lysforhold & støjniveau
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En stor del af den grønne omstilling i kommunerne kan opnås gennem en mere energieffektiv drif af kommunale bygninger. Ofe
kan det dog være svært at gennemskue, i
hvilke bygninger der er potentiale for at hente
energibesparelser. Dialogforløbet mellem
Esbjerg Kommune og rådgivningsvirksomheden Leasant har vist, hvordan sensordata kan
være en vigtig kilde til at skabe indsigt i de
faktiske forhold omkring bygninger og dermed
fokusere energieffektiviserende indsatser.
Sensordata kan give indsigt i bygningers
indeklima og dermed i, hvordan det opleves for bygningens brugere at opholde sig i
bygningen. Kobles indeklimadata, herunder
temperatur, lufkvalitet samt lys- og lydforhold,
med el- og fjernvarmedata, kan bygningsejere
blive klogere på, om der er mulighed for at
drive bygningerne mere energieffektivt: Kan
man for eksempel spare på lyset, når solen
skinner, eller spare på varmen, når udetemperaturen er høj? Denne kobling af datakilder kan give kommuner indsigt i, hvor der er
potentiale for at hente konkrete energibesparelser samtidig med, at der sikres et godt
energiklima for bygningens brugere.
I det konkrete dialogforløb blev indeklimaet
afdækket gennem sensordata fra IC-metre,
der målte på lufkvalitet, temperatur, lys- og
lydforhold i en konkret bygning.

“Der er et stort potentiale
i at blive klogere på bygningers indeklima gennem for eksempel data fra
IC-Metre. Det kan fortælle
os, hvor der er konkrete
behov for at sæte ind med
energirenovering og dermed skabe et beslutningsgrundlag for grønne investeringer. Men det kræver, at vi
har mange målere, der kan
give os præcise svar.”

Benchmarking af bygningers
energieffektivitet
Selvom det kan have værdi for den enkelte
kommune at få indsigt i indeklimaet i enkelte bygninger, forløses det egentlige grønne
potentiale, hvis sensordata og forbrugsdata
gøres bredt tilgængeligt ved at blive udstillet
på tværs af kommuner. Er datamængden
tilstrækkelig stor, kan sammenligningsgrundlaget bruges til intelligent benchmarking
af bygninger, og det kan styrke kommuners
mulighed for at udpege bygninger, hvor der er
potentiale for at hente energibesparelser.
Indsamling og udstilling af sensordata kan
være forbundet med betragtelige økonomiske
omkostninger for kommuner, der ikke allerede
indsamler sensordata, da sensorerne både
skal indkøbes og opsætes. Som en anden og
mindre ressourcekrævende løsning pegede dialogen mellem Esbjerg Kommune og
Leasant på muligheden for at udstille stamdata som for eksempel energimærkning, byggeår og forbedringer af bygninger. Disse data
kan bruges som en baseline til at vurdere,
hvornår og hvor det kan være mest relevant
for kommuner at indsamle sensordata om
præcise indeklima- forhold. En baseline kan
altså være med til at fokusere indsamlingen
af sensordata:

“Har vi en baseline for, hvornår der kan være opmærksomhedspunkter i bygninger, kan det hjælpe os til at
prioritere, hvor vi skal sæte
ind med målinger. Det kan
gøre dataindsamlingen
mere fokuseret.”
Alex Sand Jessen, Energikonsulent,
Esbjerg Kommune

Alex Sand Jessen, Energikonsulent,
Esbjerg Kommune
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Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune udviste i dialogforløbet stor interesse for
at arbejde med en mere dataorienteret drif af bygninger,
end de allerede gør. Det drejer sig både om de bygninger,
som kommunen selv ejer, men også de bygninger, som de
lejer sig ind i. Kommunen indsamler allerede en del data,
særligt forbrugsdata, men eferspurgte generelt en mere
strategisk anvendelse af dataen.
Leasant
Leasant leverer hurtig og konkret indsigt om bygninger
baseret på data. Virksomheden ser et stort potentiale i at
omsæte data til rådgivning om kvalitet og vilkår for brugerne. I dialogforløbet eferspurgte virksomheden generelt
et bredt datagrundlag til at beskrive bygningers faktiske
forhold. Det gjaldt eksempelvis både forbrugsdata, indeklimadata og stamdata, der tilsammen kan præcisere
bygningers energieffektivitet.
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Et databaseret
grundlag for
energibesparelsestiltag
Hørsholm Kommune
& KMD

Systematisering af dataemner som forbrugsdata
og sensordata, som flere kommuner i stigende
grad indsamler, er essentiel for at kunne anvende
dataen til strategiske beslutninger i kommunerne.
Dialogforløbet mellem Hørsholm Kommune og
rådgivningsvirksomheden KMD har peget på,
at det har stor værdi at samle forskellige dataemner på dataplatorme, fordi det netop kan
bidrager til, at data systematiseres og letere
kan kobles.

Identificeret data
•
•
•

Sensordata: Kameradata
Økonomi og administrative data: Drif, vedligehold, og rengøring på
bygningsniveau, data fra bookingssystemer
(Historisk) Forbrugsdata: Eldata, Fjernvarmedata
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I kommunerne spiller bygnings- eller ejendomsteam en væsentlig rolle i forhold til at afgøre
behovet for at iværksæte energibesparende
tiltag som for eksempel energirenoveringer i
bygninger. Indsamling af data i kommunale
bygninger kan være et skridt på vejen i forhold til at sikre, at vurderingerne ikke baserer
sig på antagelser, men på et faktuelt og databaseret grundlag. For at data kan have det
tilsigtede potentiale som beslutningsgrundlag,
er det ikke nok at indsamle store mængder
data. Skal data i anvendelse og skabe værdi,
kræver det redskaber til at skabe dataoverblik
og -analyser.
Dataoverblik som forudsætning
for dataanvendelse
I forbindelse med at kommunerne indsamler
større datamængder fra sine bygninger, er
der behov for at skabe overblik over dataemner som forbrugsdata, sensordata og
stamdata. Flere kommuner anvender i dag
energistyringssystemer som for eksempel
KMDs platorm, EnergyKey, til at skabe dete
dataoverblik, da systemerne samler forskellige
dataemner ét sted. Når flere dataemner er
samlet ét sted, giver det bygningsejerne - for
eksempel kommuner - et bedre indblik i bygningernes energieffektivitet, herunder forbrug
og ydeevne.

Eferspørgsel og potentialer ved
IoT-baserede sensordata
Forbrugsdata indsamles i dag på tværs af
kommuner, og her findes potentialet i at gøre
dataen offentligt tilgængelig, fordi tværkommunal dataudstilling vil sikre et databaseret
grundlag for at sammenligne energiforbrug i
kommunale bygninger.
Selvom dialogforløbet mellem KMD og
Hørsholm Kommune ikke resulterede i egentlige test af dataemner, pegede forløbet på
potentialet i at koble forbrugsdata med for
eksempel sensordata. Samles dataemnerne
ét sted, kan kommunerne nemmere samstille
dataemnerne. Sensordata kan for eksempel
sige noget om brugen af bygninger, hvilket er
værdifuldt i forhold til at vurdere, om forbrug
af varme og el harmonerer med den faktiske
brug. På den måde kan koblingen af flere
dataemner være nøglen til at vurdere,
om energiforbruget i bygninger udnytes
bedst muligt. For eksempel kan det give mening for kommunen at spare på lys og ventillation i lokaler, der ikke er i brug.

“Det er vigtigt for os at få
et overblik over den data, vi
får ind. Det bruger vi både
i vores egen energiledelsesindsats men også til at sikre,
at de politiske beslutninger
er funderede i data.”
Dennis Nielsen, projektleder med speciale i
energiledelse, Hørsholm Kommune
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Hørsholm Kommune
Hørsholm Kommune har et voksende fokus på dataindsamling og anvendelse af data i relation til energiledelse.
Kort forinden dialogforløbets opstart havde kommunen
påbegyndt indsamlingen af data for sine første bygninger
til beslutninger om drif og energi. Energiteamet i Hørsholm
Kommune eferspurgte derfor redskaber til at kunne videreformidle analyser af kommunens energiforbrug til beslutningstagere i kommunen.
KMD
KMD er udbyder af EnergyKey, som er et energy management system, der er bredt udrullet blandt både private og
offentlige organisationer. Platormen bruges af bygningsejere til at hjemtage og monitorere data fra deres bygninger med henblik på at skabe indsigter i bygningernes drif
og energiforbrug.
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Mere & bedre
data giver bedre
rådgivning
Hillerød Kommune
& Dansk Energi Management

Rigtig meget data som eksempelvis forbrugsdata og sensordata får værdi, når det kobles til
stamdata eller økonomi- og administrative data.
Det er ofe data af mere statisk karakter, der kan
gøre dynamiske forbrugs- og sensordata ‘klogere’, idet de gør det muligt at koble data til de faktiske forhold omkring bygninger. Derfor kan der
være stor værdi i at udstille stamdata på kommunale bygninger.

Identificeret data
•
•
•

Sensordata: Infrarød- eller radarsensorer, kameraer, PIR-sensorer samt lydsensorer
Stamdata: Byggeår, bygningskategori, bygningsareal, lokaletype og - areal,
oversigt over installationer
Økonomi og administrative data: Årsopdelte udgifer på bygningsniveau,
data fra bookingsystemer
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Med adgang til mere og bedre data kan
rådgivningsvirksomheder som Dansk Energi
Management (DEM) lave mere præcise beregninger af, hvor der ligger optimerings- og
besparelsespotentialer for kunder som eksempelvis Hillerød Kommune. Både forbrugsdata
og sensordata kan logges via forsyningsselskabers eller kommunens egne målere. Anvendelsespotentialet i forbrugs- og sensordata
ligger i at kunne koble dem til relevante stamdata, der kan fortælle noget om bygningernes
faktiske forhold. Stamdata kan være med til at
gøre andre energidata ‘kloge’.

“Det er vigtigt for os at
vide, hvad en bygning bliver brugt til. I BBR står der
jo bare “skole”, så må vi ind
på Google og søge os frem
til, hvor mange elever der er,
om det er svømmehal, eller
andet vi kan finde frem til.”
Jakob Nørby, Markedsansvarlig,
Energirenovering, DEM
Rådgivningsvirksomheder som DEM får som
hovedregel adgang til al tilgængelig data fra
deres kunder og kan derfor lave energiberegninger på konkrete bygninger. Derimod har
de ikke adgang til data fra bygningsejere, der
ikke er kunder. Det betyder, at deres sammenligningsgrundlag er begrænset til deres
kunders bygninger. En egentlig benchmarking
af bygninger kræver indsigt i data fra en bred
bygningsmasse og allerhelst på tværs af flere
kommuner.

blik over bygningers stamdata såsom lokalers
funktion, areal af lokaler og overblik over
tekniske installationer. Selvom data ikke er udstillet, er der teknisk kort vej hertil for kommuner, der ligesom Hillerød har samlet stamdata
i et facility mangement-system.

“Det har være et ret stort arbejde at få vores bygninger
opdateret i Dalux, men nu
er det en kæmpe ressource
for os. Når data er samlet
i Dalux, er det selvfølgelig
også nemmere at lave
udtræk af og potentielt
udstille data”
Lasse Skou Andersen, Energistyrer,
Hillerød Kommune
De to deltagere fandt frem til en række fælles
brugsscenarier gennem udstilling af stamdata, som i dag er systematiseret i kommunens
facility management-system. Som nævnt for
eksempel mulighed for at benchmarke bygninger på tværs af kommuner.
Deltagerne så imidlertid også et potentiale i
at udstille stamdata fra kommunens facility
manage-system for at kunne koble denne
data med sensordata om lokalers faktiske
brug. Den viden kan eksempelvis bruges til at
sikre bedre arealudnytelse eller til mere
effektiv planlægning af rengøring i
kommunale bygninger.

Udstilling af stamdata som
fundament for benchmarking
Hillerød Kommune er en af de kommuner, som
er relativt langt i arbejdet med energidata,
både hvad angår indsamling og anvendelse,
og det betyder, at energidata bruges til at
træffe databaserede beslutninger om energibesparende tiltag. Anvendelsen af data er
primært hjulpet på vej af brugen af et facility
management-system, “Dalux”, der giver over-
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Hillerød Kommune
Hillerød Kommune er langt inden for datadrevet energiledelse. Eksempelvis har de gennem deres facility management-system "Dalux" organiseret udvidet stamdata om
kommunens bygninger. Hillerød Kommune havde altså
allerede inden dialogforløbet meget, og ret pålidelig, data
til rådighed. Data, de i forvejen arbejder målretet på at
bruge til at træffe bedre beslutninger.
Dansk Energi Management
DEM er rådgivere inden for blandt andet energirenovering,
bæredygtighed og energiledelse. Som rådgivere arbejder
de med afsæt i energidata, som de anvender i analyser,
der ligger til grund for rådgivning om forbedringer og
energioptimering.

18

Alle fotos af: Agnete Schlichtkrull

19

20

