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Metrologi inden for digitalisering

• Deltagelse i det europæiske 
metrologiprogram EMPIR 

• Flere løbende og -kommende EMPIR 
projekter inden for området

Fælles europæiske projekter under 
EMPIR-programmet



• Energieffektivitet
• Økonomi
• Miljø (CO2)
• Brugerkomfort/for-

syningssikkerhed
• Renoveringsbehov

Digitaliseringsprojekter 
inden for fjernvarme på 
Teknologisk Institut:

Smart Fjernvarme I Smart Fjernvarme II

Tilstandskontrol til 
Asset Management

Ultra-Lavtemperatur 
koncepter for 

fjernvarmedistribution



”Smart Fjernvarme” I og II
- automatisk intelligent overvågning af fjernvarmeinstallationer

Mål:

1. Udnyttelse af målerdata til energi-effektivisering

2. Demonstration af potentialet i digitale værktøjer 
gennem en række cases

3. Indarbejdelse af operatørviden og –erfaringer i 
digitalt værktøj

4. Generel opbygning af metoder og viden 
omkring brug af data og intelligente algoritmer

Smart Fjernvarme I Smart Fjernvarme II

+ = ?



Smart Fjernvarme I: Koncept
Forsyningers kommentarer:

➢ ”defekt vekslerventil” … 

➢ ”AVTB ventil til brugsvand” … 

➢ ”forkert indstillet ECLkurve”…

➢ ”styreventil til brugsvand i 

stykker”… 

➢ ”fejlindstillet varmtvandskreds” …

➢ ”ikke alle husets radiatorer er i drift 

og udnyttes” … 

➢ ”dårlig indregulering af 

varmeanlægget”… 

➢ ”defekte termostatventiler” 

➢ …

Rapporteret 
31/7 2019



Selvlærende elementer: Forudsigende modellering

Træning af algoritmen Test af aktuel performance 

• Anvendelse 
maskinlæringsbaseret 
regressionsmodel

• Sammenholder 
forventet- og målt 
værdi af f.eks. ”flow"
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Statistiske outliers

• Udvidet analyse af temperatur-
responskurven

• Parametre fra regression:

Hældning
Spredning



Data…

• Forskellige målerproducenter

• Inspektion af arkiveret data 
(loggede målerregistre, 
komplethed, opløsning, historik, 
…)

• Bedst egnet ift. analytiske 
formål?

• Laveste fællesnævner?

Fredericia Fjernvarme a.m.b.a

målerdata

målerdata

målerdata

målerdata



Dataformat og –kvalitet: Tidsopløsning

• Time/døgn-værdier for 
middeltemperaturer 
sammenlignet

• Svingende præcision

Højt 
forbrug

Lavt 
forbrug

Datakilde: AffaldVarme Aarhus

Installation #1 Installation #2



Valg af tidsopløsning i datagrundlag

• Fordele og ulemper 
overvejet

• Middelværdier på 
døgnbasis danner i 
første omgang 
grundlag for analysen

Fra projektrapport 
af 31/7 2019



Visualisering og output til diagnosticering

Datakilde: Fredericia Fjernvarme a.m.b.a.

• Baseret på døgnværdier

• Mulighed for detaljering til 
timeværdier, hvis 
datagrundlaget findes hos 
forsyningen



Smart Fjernvarme I: Opsummering

1. Fejlfinding på installationer

2. Baseret på døgnværdier

3. Rutinemæssig analyse af det fulde netværk

4. Tilgængelighed for alle danske forsyninger



Implementering af analyseværktøj i Tartu, Estland

?

Ultra-Lavtemperatur 
koncepter for 

fjernvarmedistribution

• Smart adgang til hjemtagne målerdata via 
Matlab®-løsning

• Visualisering og analyser på daglig basis, 
hvis ønsket



• Tilpasning/udvikling af værktøj

• Implementering

• Feedback og interaktion med 
forsyningsmandskab

Tilgængelighed for de danske forsyninger.

• Via distribuerbar stand-alone løsning

AffaldVarme Aarhus

Fjernvarme Horsens

Fredericia Fjernvarme

Forsyning Helsingør

Smart Fjernvarme II

➢ Diagnose
➢ Trænings-

eksempler
➢ Fortolkning af 

datamønstre

➢ Output fra algoritmer

Lemvig Varmeværk



C: Formidling og distribution

• Guide til anvendelse
• Dokumenterede cases 

(rapport)
• Temadage på Teknologisk 

Institut
• Workshop målrettet 

danske forsyninger
• Artikler til fagblade
• Rådgivning

Algoritmer:
• Fejlfinding
• Varmeprognoser

Metode

PC-løsning Demonstration hos forsyninger

A: Udviklingsarbejde B: Implementering



Efter ”Smart Fjernvarme II” har vi:

• Værktøj og it-løsning der kan implementeres hos små 
og mellemstore forsyninger.

• Guide til brug.

• Dokumenterede cases og optimeringsmuligheder 
(energieffektivitet, reduceret returtemperatur, 
kundetilfredshed mm.)

Derudover:

• Mulighed for rådgivning ved Teknologisk Institut

• Formidling og orientering til branchen.



Take-home message(s)

1. En anderledes løsning / alternativ til andre 
kommercielle IT-services på markedet

2. Mål at involvere forsyningerne mest muligt i 
udviklingsfasen

3. Interesse i metrologien omkring digitaliseret 
fjernvarme: Datakvalitet og –pålidelighed/validering af 
intelligente algoritmer



Tak for opmærksomheden!

- Jakob Fester, konsulent, Teknologisk Institut (TI)

jafe@teknologisk.dk


