
Op mod 30 procent af den forventede energireduktion i 

kommunale bygninger og almene boliger går tabt på grund 

af brugernes og driftspersonalets adfærd. Projektet DIANA 

har til opgave at udvikle tekniske og kommunikative løsnin-

ger, der i sammenspil skal forbedre måden hvorpå, der bli-

ver handlet på den indsamlede viden.  

Data anvendes ikke optimalt   

Bygninger i Danmark står for 40 procent af det samlede 

energiforbrug og der er store muligheder for at reduce-

re forbruget gennem bedre brug af data. Det har imidlertid 

vist sig, at det ikke er nok at installere nye systemer til sty-

ring af elforbrug og indeklima for at opnå besparelser.  

Ofte strander forsøg med databaseret opsamling af energi-

forbrug, arealanvendelse og indeklima, fordi personale og 

brugere af systemerne ikke kender til, forstår eller anvender 

dataene optimalt. Resultatet er, at de forventede energibe-

sparelser ikke opnås og erfaringer viser, at op mod 30 pro-

cent af den forventede energireduktion går tabt på grund 

af adfærd.   

Brugeradfærd er afgørende  

Tidligere FUD-projekter har vist, at brugeradfærden i byg-

ninger er afgørende, når det handler om at reducere energi-

forbruget på en effektiv måde. Derfor er målet med et 

nyt projekt at formidle energidata, så målgruppen 

kan forstå og handle efter dem.   

I projektet skal forskellige kommunikationssystemer testes 

på skoler, kontorbygninger og i etageejendomme. Her kan 

for eksempel visualiseringer som alarmer eller lamper være 

med til at fortælle brugere om forhøjet CO2-indhold i luf-

ten, der bør give anledning til at åb-

ne vinduerne. Tilhørende teknik, baseret på data fra projek-

tet, kan dertil medføre en automatisk lukning af ventilati-

onsspjæld og radiatortermostater samt en justering af cen-

tralanlægget.    

Individuel formidling baseret på data  

Hovedprincippet er, at eksisterende data skal udnyttes 

maksimalt og suppleres med relevante IoT-sensorer. Den 

tekniske løsning vil blive udviklet med udgangspunkt 

i en antropologisk kortlægning, der er central for at forstå 

brugerne. Brugere kan være skoleelever, beboere og perso-

nale inden for drift og ejendomsadministration, som man 

med projektet forsøger at ramme med individuelle kommu-

nikationsløsninger.   

For at høre mere om projektets ambitioner 

og mål så kontakt: 

Projektleder Lone Kelstrup, Gate 21, på tlf. 

25218052  eller lone.kelstrup@gate21.dk 

 

 

KAN ENERGIFORBRUGET I BYGNINGER 

NEDSÆTTES VED HJÆLP AF DATA OG 

BEDRE FORMIDLING?  
 
Data i anvendelse: Energieffektiviseringer på baggrund af adfærdsrettet 

kommunikation 



Udnytte eksisterende data maksimalt og 

supplere med relevante loT-sensorer 

 

Skabe dataformidling i øjenhøjde med 

brugere og personale i bygningerne 

 

Reducere energiforbruget med 15-30% 

og forbedre komforten i bygninger. 

MÅLET MED DIANA 

PROJEKTPARTNERE FAKTA 

 

VARIGHED 

Projektet løber fra 1/03-2020 til  

30/10-2021 

 

FINANSIERING 

Budgettet på 2,78 mio. kr. finansie-

res gennem 44% egenfinansiering 

og 56% støtte  


