
 

Opsamling på workshop afholdt i Energistyrelsen 11. oktober 2019: 
 

HVORDAN KAN BYGNINGSDATA BIDRAGE TIL DEN GRØNNE OMSTILLING? 

 

Indledning 
Energistyrelsen afholdt den 11. oktober 2019 i samarbejde med Energiforum, Intelligent Energi & Gate 21 

workshop om, hvordan en styrket indsats på dataområdet kan bruges til energieffektivisering af bygninger.  

Formålet med workshoppen var at præsentere og drøfte Energistyrelsen visioner om et energi- og 

bygningsatlas, der skal fremme databaseret viden om vores bygninger med det formål at bidrage til den 

grønne omstilling. 

Målgruppen for workshoppen var bygningsejere både offentlige & private, leverandører af databaserede 

løsninger i bygninger, rådgivere, forsyningsselskaber og vidensaktører. 

Energistyrelsens vision er, at der opbygges en platform, hvor myndigheder, leverandører og forbrugere kan 

få adgang til data om varmeforbrug, elforbrug, vandforbrug, data fra energimærkningen, data fra BBR og 

lokale vejrdata. Herudover planlægges det, at platformen løbende skal udvides med andre relevante 

datasæt i det omfang, de bliver tilgængelige.  

Visionen tager udgangspunkt i den viden, der er opbygget under initiativet ”Energieffektive og Intelligente 

bygninger”, gennemført af Energistyrelsen i 2016 – 2018 og i anbefalingen fra Erhvervsministeriets 

Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi om fri adgang til forbrugsdata på forsyningsområdet1.  

På dagen blev fremhævet, at data og digitalisering både kan reducere omkostninger og skabe nye 

potentialer for effektiviseringer. Statens opgave er at: 

• Give virksomheder og markedet bedre rammer for udnyttelse af data 

• Stille data til rådighed 

• Gøre det nemt at få fat i data og kombinere forskellige datasæt. 

 

Overordnet opsamling fra dagen 
Til workshoppen var tilmeldt 25 repræsentanter for universiteter og interesseorganisationer, 41 

repræsentanter for virksomheder og 25 repræsentanter for bygningsejere (kommuner, forsyningsselskaber 

og private).  

Workshoppen blev indledt med en præsentation af energi- og bygningsatlasset fra Stig Uffe Pedersen, 

Vicedirektør i Energistyrelsen. Denne blev efterfulgt af en præsentation af hovedkonklusionerne fra 

Erhvervsministeriets Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi ved Claus Madsen, CEO fra ABB og 

medlem af vækstteamet. Herudover blev forskellige perspektiver på anvendelse af data til 

energieffektiviseringer i bygninger præsenteret af et tværfagligt panel. Paneldeltagerne og deres 

hovedpointer fremgår nedenfor: 

 
1 https://em.dk/media/12928/interaktiv-rapport-fra-vaekstteam-for-groen-energi-og-miljoeteknologi.pdf 

https://em.dk/media/12928/interaktiv-rapport-fra-vaekstteam-for-groen-energi-og-miljoeteknologi.pdf


• Thomas Skaarup Østergaard, Sekretær for Intelligent Energi. Fokus på at der allerede findes meget 
data, der kan kombineres på nye måder. Energistyrelsens rolle er at samle data fra forskellige 
steder og stille data til rådighed.  

• Mads Bo Bojesen, Centerchef, Center for Ejendomme, Ballerup Kommune. Energistyrelsens rolle er 
at hjælpe med at sikre mulighederne for bedre udnyttelse af denne data bl.a. energimærkningsdata 
bl.a. til prioritering af bygningsrenoveringer. Det er vigtigt, at der følger en konkret forståelse for, 
hvordan nye krydsninger af data kan bidrage til energibesparelser herunder hvilke 
forretningsmodeller, der skal i spil. 

• Lars Andersen, Development Manager IoT, NCC. Fokus på at det er nødvendigt med en større 
detaljeringsgrad i data, der kan bruges til bedre at forstå bygningerne. Det skal også fremme en 
bedre forståelse af bygningerne for bygningsrådgivere og entreprenører.  

• Henrik Madsen, Professor, DTU. Fokus på at komme væk fra tabelbaseret metoder for 
energibesparelser og over til evidensbaserede metoder.  Ved hjælp af metoder udviklet bl.a. på 
DTU har vi mulighed for at opdele forbruget i fx. hvad der skyldes bygningen (klimaskærmen) og 
hvad der skyldes brugerne.  Data skal også bruges til bedre at kunne anvende og arbejde med 
bygningerne som varelagre og til at sikre fleksibilitet i energiforbruget gennem en smart styring. 
Her har vi løsningerne fra CITIES projektet. 

• Claus Madsen, CEO ABB og medlem i det grønne vækstteam. Det er vigtigt at have fokus på den 
konsensus, der nu er i regeringen om 70% besparelsesmål. Denne omstilling vil komme til at koste 
penge og det skal man være indstillet på.  

• Hanne Lind Mortensen, Kontorchef, Energistyrelsen. Deltager for at bidrage til idegenereringen og 
som repræsentant for styrelsen. 

Efter paneldebatteten blev deltagerne opdelt i grupper i forhold til om de var leverandører af løsninger, 

bygningsejere eller vidensaktører. Grupperne arbejdede med input til atlasset og fremlagde efterfølgende 

disse til panelet.  

Helt overordnet var der blandt deltagerne opbakning til initiativet om et energi- og bygningsatlas.  Det blev 

italesat som et væsentligt og relevant bidrag til energibesparelser i bygninger.   

Det blev også understreget, at Energistyrelsen kan spille en væsentlig rolle som den offentlige aktør, der 

kan samle sådanne data bredt. Herudover blev fra forskellige steder i salen påpeget, at: 

- Det er vigtigt, at der er styr på GDPR regler og data samtidigt gøres tilgængeligt for alle 
(Lars Andersen, NCC, Göran Wilke, IC-meter). 

- Hvis det skal lade sig gøre at alle kan lægge data op på en platform, er det meget vigtigt 
at der er klare krav til dataformater og datakvalitet (Uffe Groes, Energieffektive 
bygninger) 

- Det er vigtigt, at der er klare rammer for adgangen og dataejerskabet (Pimmie Schultz, 
Vigand Maagøe). 

- Det er også væsentligt, samtidig at sikre en opkvalificering fra bygningsejerne og dem 
der skal handle på data, så de kan efterspørge de rigtige løsninger (Dorte Nørregård 
Madsen, Energiforum) 

- Det er vigtigt at nævne, at rammebetingelserne i dag bremser den grønne omstilling. Der 
er næsten ingen incitament for at flytte forbruget til perioder, hvor eksempelvis 
strømmen er grøn. Det er vigtigt, at vi kan dele data i form af næsten real-time, som vi 
nu gør gennem den nye nationale digitaliseringshub; Center Danmark. Hermed kan der 
deles data og derved kan der laves skalerede løsninger inden for fleksibilitet 
energiforbrug, energibesparelser og med bygningerne som lagring (Henrik Madsen, DTU) 



- Det er vigtigt at kigge uden for Danmarks grænser og samarbejde på tværs af lande (Poul 
Sabroe, Glasindustrien) 

- Det er vigtigt at arbejdet bygger på og henter inspiration og læring fra allerede 
eksisterende initiativer herunder OS2, Datahub.dk, CITIES projektet (DTU), EnergiNet/ 
Center Danmark og mindre projekter, eksempelvis Skoleklima.dk (flere deltagere bød ind 
med dette). 

 

Input til atlasset fra de forskellige aktørgrupper 
Vidensaktører / organisationer: 

• Det er vigtigt at have klare visioner om, hvilke data der skal gøres tilgængelige på platformen. Det 
data, der skal være adgang til, skal hænge tæt sammen med det behov for mere viden, der er for at 
kunne energieffektivere bygningerne. Derfor skal der ved udviklingen være fokus på at identificere 
businesscasene.  

• Det er vigtigt, at atlasset har et stærkt fokus på datasikkerhed og skal gerne kobles med 
retningslinjer for dette.  

• Energimærkningsdata er vigtig bl.a. idet den kan overføres til drift- og vedligeholdelsesplaner, og 
dermed hjælpe til at opbygge tilstandsbaseret vedligeholdelses planer for bygninger.  

• På sigt vil det være interessant, hvis der kan tænkes sammenhænge mellem bygninger og industri, 
så data kan bruges for eksempel til udnyttelse af fjernvarme.  

 

Virksomheder med løsninger: 

• Data i atlasset skal være på et detaljeringniveau, så det kan bruges til detaljeret bygningsanalyse og 
for eksempel anvendes til udvikling af en energiscreening til reducerede priser eller målrettede 
kampagner. 

• Atlasset kommer kun til at virke efter hensigten, hvis der samtidigt gøres noget for at fremme 
efterspørgslen på data til energieffektiviseringer hos bygningsejerne. Derfor skal atlasset 
markedsføres overfor bygningsejerne, så det bliver anvendt. 

• Det er vigtigt, at atlasset indeholder ensartede formater og ensartede datastrukturer, så 
datakvaliteten er i orden.  

• Der skal tages stilling til, hvilke typer af data der skal være i atlasset. Skal der for eksempel kunne 
oploades egne data til atlasset? 

• Det vil være relevant, at atlasset også bruges som en platform, hvor data kan oploades. Men hvis 
det skal fungere, så skal der tages stilling til, hvad er businesscasen og dermed incitamentet for op-
load for dataejeren. Kan man arbejde med en form for kompensation til dataejere, der oploader 
data? 

 

Bygningsejere: 

• Hvis atlasset skal ændre noget, så er forankringen hos brugerne eksempelvis kommunerne helt 
essentiel. Dette skal tænkes ind i udviklingen og markedsføringen.  

• Det er vigtigt, at det sikres at den data, der lægges i atlasset er valid og af høj kvalitet. Ellers bliver 
det ikke brugt af markedet. 

• Det er vigtigt at lovgivningen følger med og understøtter anvendelse af data i bygningerne. 
Herunder, at sikre adgang til forbrugsdata. 



• Data i atlasset skal gerne bidrage med centralt forpligtende performanceoplysninger om bygninger 
(nøgletal). Dette kan være et incitament for kommunerne til at forbedre deres bygningernes 
energiperformance.  

• Data i atlasset skal også have en flade, der kan formidles til end-users. Hvis forbrugerne får adgang 
til deres energi data er de mere motiverede for at dele.  

• Data skal gerne have en detaljeringsgrad, der kan bruges af det offentlige til at prioritere i forhold 
til, hvilke bygninger, der skal renoveres og hvilke der kan vente.  

 

Input til de næste skridt 
Helt generelt var der mange deltagere, der påpegede, at et vigtigt næste skridt er at orientere sig i det 

arbejde, som allerede pågår omkring at gøre data mere tilgængeligt. Herunder på universiteter, blandt 

private aktører og lignende. Det blev også påpeget, at der er behov for en robust organisering omkring 

atlasset, dvs. etableringen af et økosystem, således at der ikke bliver sub-optimeret. Følgende blev nævnt 

på workshoppen: 

• Det er vigtigt at have fokus på al den data, der allerede er derude og kombinere forskellige typer 
data bl.a. data om forbrugsmønstre. Dette med henblik på at kunne kombinere data på tværs. El-
branchen er på vej med at kunne offentliggøre en plan for frigivelse af data fra de fjernaflæste 
målere og der findes flere lignende initiativer (Thomas Skaarum Østergård, Intelligent Energi). 

• KL er i gang med et nøgletalsarbejde om bygningsdata, der præsenteres i december 2019 
(Kristoffer Slottved, KL) 

• Det er vigtigt at orienterer sig i CITIES projektet, der køres af DTU https://smart-cities-centre.org/ , 
Datahub.dk, og Center Danmark / Energinets initiativ https://www.centerdenmark.com/ (Henrik 
Madsen, DTU) 

• Uffe Groes, Energieffektive bygninger, arbejder for at der kommer flere data fra lagerbygninger.  

• Inspiration kan hentes fra OS2-samarbejdet, kan det laves på energiområdet? (Mikkel Kjærgaard, 
SDU) 

• Der kan også hentes inspiration fra pilotprojekter, eksempelvis skoleklima.dk (Henrik Madsen, DTU) 

• Der findes en vejledning om GDPR hos Gate 21, som kan bruges til inspiration (Johan Vedel, 
Fredensborg kommune) 

• Københavns Kommune har et system for adgang til bygningsdata https://energispring.kk.dk/, der 
kan bruges i andre kommuner (Gorm Talmann, Københavns Kommune) 

 

https://smart-cities-centre.org/
https://www.centerdenmark.com/
https://energispring.kk.dk/

