
VELKOMMEN TIL MASTERCLASS 

Seeing is Believing
– visualisering af energidata i 
bygninger



HVEM ER MED I DAG? 

Øvrige
SDU
HOFOR A/S
Energinet.dk
Danmarks Tekniske Universitet
Gate 21
Teknologisk Institut
DEM Rådgivende Ingeniører
Energistyrelsen
KL
Alexandra Instituttet
ATP Ejendomme A/S
Hållbar Utveckling Skåne

Kommuner
Køge Kommune
Københavns Kommune
Gentofte Ejendomme
Brøndby Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Ishøj Kommune
Albertslund Forsyning
Vesthimmerland kommune
Tårnby Kommune
Sorø Kommune
Rudersdal Kommune
Osby Kommun

Virksomheder 
Northtech Aps
Iterator IT Aps
Scantron A/S
Senti
NEWSEC
NorthQ ApS
Leapcraft
CLIMIFY ApS.
KeepFocus A/S
Iterator IT Aps
MONTEM A/S
Access-Iot ApS
4B Consulting ApS
Platform3 A/S
Vitani Energy Systems A/S
SEAS-NVE



Praktisk; 

• Spørgsmål er målet! Stil dem i chatten

• Vi optager dagens  masterclass

• Gerne kamera på (i det mindste når du snakker)

• Mikrofon af hvis du ikke snakker 



Seeing is Believing - Fra øjet til intellekt.



Visualiseringer er vigtige. Men det 
er begrænset, hvem vi når og hvor 
langt vi kan nå med grafer? 



Udgangspunkter 

Vi har brug for at 
udfordre os selv og 
markedet og skabe 
nye måder at formidle 
energiforbrug.

Mennesker er ikke 
rationelle, men 
agerer ud fra 
intuition, følelser og 
”her og nu”.

Kommunen og 
boligselskaber vil nå 
ud til mange 
forskellige 
målgrupper. 



Data skal gerne nå længere ud - og ikke  
samle støv (og spise CO2) på en server.
Hvis vi får data ud i spil kan vi…



Mindske 
effektniveauet på 
el aftale, hvis ikke 
alle slår på kaffe 
samtidig i 
ældreplejen.



Mindre 
energispild, hvis vi 
lufter ud rettidigt i 
skolen.



Bedre energistyring om CTS-
anlægget kan prioriteres, 
fremfor andre opgaver. 



Hvad, hvis vi kunne 
sanseliggøre vores 
energiforbrug? Hvad nu hvis…



Du fik en smuk lyd i øret, når 
solpanelet var klar til, at du kunne 
sætte stikket i elbilen? 



…du kunne dufte til hvidevare, 
der overforbruger el?  



…eller hvis det vibrerede i 
lommen, når det var tid til at 
skrue ned for radiatorerne. 



PROGRAM
– før frokost
09.00 Velkomst, introduktion og opvarmning

Karolina Huss, Seniorprojektleder, Gate 21

09.25 Skønhed kommer indefra – Systemer er en forudsætning for visualisering

Lise Søderberg, Seniorprojektleder, Gate 21

09.35 Understanding is Believing – hvordan gør vi data forståeligt?

Babette Peulicke Slott, Energiantropolog, Teknologisk Institut

10.00 Tænk den endelige visualisering ind fra start – og undgå at strande i pilotprojekter

Emil Hede Skjold Andersen, Iterator

10.25 PAUSE

10.40 Kun booket, men bliver det også brugt? Visualisering af fritidshaller

Søren Hansen, Energimanager, Rudersdal Ejendomme

10.55 Kommune live session – kommunale udfordringer med visualisering af energidata. 

11.10 PAUSE

11.20 Breakouts/Opsamling



PROGRAM
– efter frokost
12.40 Synligt energiforbrug skaber grønne agenter –
Lars Frandsen, Direktør, Platform3 A/S

13.00 Teknologi du kan sanse - En tour-de-force i oplevelsesbaserede teknologier, 
der fanger mennesker lige der, hvor de alligevel er i hverdagen.

AirBird– Luftkvalitetssensor med smuk og blød fuglesang

SoundEar– Øret lyser rødt og skoleeleverne skal dæmpe lydniveauet

KeepFocus–Energiforbrug i en integreret løsning i dørtelefonen.

13.30 Afsluttende diskussion –Kan vi sanse energidata?

14.00 Tak for i dag



Visualiseringer kræver, at vi har styr på 

den underliggende dataarkitektur.



Lise Søderberg, Gate 21



Datavisualisering - toppen af isbjerget

Præsentationslaget/
Datavisualisering

Dataindsamling

Datahåndtering og lagring

Data analyse



Visualisering som 

samarbejdspartner



Visualisering - en effektiv form for kommunikation





Formidling til hvem?

D
E
T
A
L
J
E
G
R
A
D

Direktører og politikere

Fagmedarbejdere

Planlæggere og chefer



Her kommer Babette….



BREAKOUT ROOMS
Vi giver kommunen sparring på deres behov og mulige metoder:

Tårnby Kommune | Rune Klitgaard – Hvordan kan jeg visualisere f.eks. 

returtemperatur til mine varmemester?

Rudersdal Kommune | Søren Hansen – Hvordan kommer jeg videre med lyspunkter 

(Philips Hue) som formidling til elever?

Sorø Kommune | Søren Eliasson Hansen – Hvordan kan jeg vise en sammenligning 

mellem realiseret og potentielt energiforbrug i en skole så det bliver forståeligt for 

elever?

LINKS KOMMER I CHATTEN - BREAKOUTS STARTER 11.20



FROKOST 

VI STARTER IGEN 
12:40 



TAK FOR I DAG    


