
1

 
DATAANALYSE PÅ  
BORNHOLMS HOSPITAL 

Identificering af potentialer for  
energieffektivitet og energifleksibilitet

FUTU nergiE
Ressourcer

EKSEMPLER PÅ 
ENERGIFLEKSIBILITETSPOTENTIALER I 
BORNHOLMS HOSPITAL

– Case 2: Integration af vedvarende energi i 
komplekse bygninger

FUTURessourcer
nergiE



2

Forfattere
Transition

Publiceret af
FUTURE

Layout forside og bagside
Kasper Laulund Kjeldsmark (Gate 21)

2021

Projektet er støttet af

Projektleder

Projektet støttes af den Europæiske Regionaludviklingsfond og Interreg ÖKS samt Region
Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne.



FUTURE 
FREMTIDENS INTELLIGENTE ENERGI- OG 
RESSOURCESYSTEM
FUTURE-projektet består af syv visionære casesamarbejder på tværs 
af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og 
demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller 
indenfor vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer:

• Case 1: Fleksibel energilagring i individuelle bygninger

• Case 2: Integration af vedvarende energi i komplekse bygninger

•  Case 3: Forbedret energihusholdning gennem balanceret varme og 
køling i sygehusbygninger

• Case 4: Energioptimering gennem smarte grids i bygninger

• Case 5: Cirkulære løsninger, der integrerer energi, ressourcer og affald

• Case 6: Resttekstiler som en del af fremtidens byggeri

•  Case 7: Intelligent brug af produktdata, der forbedrer og fremmer 
genbrug i cirkulære samfund

Vedvarende energi

Projektet vil:

•  Udnytte, integrere og lagre vedvarende energi bedre, så vi får et mere 
fleksibelt energisystem

• Fremme energieffektive løsninger i bygninger

Derfor skal vi designe løsninger og infrastruktur, der kan bygge bro 
mellem behovet for forsyningssikkerhed på den ene side, og det faktum  
at vedvarende energikilder ofte fluktuerer.

Ressourceudnyttelse

Projektet vil:

•  Øge ressourceeffektiviteten og skabe en cirkulær omstilling af 
samfundet. Vi skal forlænge levetiden af materialer, genanvende affald 
og rester så de indgår i nye kredsløb.

•  Begrænse produktionen af jomfruelige materialer og dermed også 
energiforbruget

Derfor demonstrerer projektet, hvordan man lokalt kan styre 
produkt- og materialestrømme, så man fremmer en mere intelligent 
materialeanvendelse

Læs mere her: 
https://www.gate21.dk/future/

https://www.gate21.dk/future/
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FORMÅL
Dette projekt har haft til formål at give Region Hovedstaden en bedre indsigt 
i komplekse bygningers muligheder for energifleksibilitet og energibesparelser 
samt konkrete billeder af hvilke potentialer for energieffektivisering og 
energifleksibilitet, der kan tilvejebringes på baggrund af den store mængde 
loggede data fra de 239 opsatte Power Tags, som måler elforbruget i kvarter-
værdier i eltavlerne på to af hospitalets bygninger. 

BAGGRUND OG OPBYGNING
I forsommeren 2020 blev der opsat 239 Power Tags, som måler elforbruget 
i kvarter-værdier i eltavlerne på to af hospitalets bygninger, Bygning C og 
bygning N. I kortere perioder er der også, på forsøgsbasis, målt forbrug i en 
endnu højere opløsning. 

Formålet med opsætningen af de 239 målere, er at undersøge, hvilke 
muligheder et meget detaljeret datasæt giver, både for at identificere 
potentielle energibesparelser, men også for at identificere muligheder og 
potentialer for energifleksibilitet.  

Region Hovedstaden har i projektet hyret Transition til at foretage analyser af 
de indsamlede data for netop at afklare potentialerne.

Projektet er opbygget gennem en række delopgaver og gennemført som en 
klassisk stage gate-model. Inden igangsættelsen af hver delopgave, har vi 
sammen med Region Hovedstaden og Bornholms Hospitals driftsafdeling haft 
et møde, hvor vi i fællesskab har drøftet den konkrete opgaveløsning, hvilket 
har sikret en fælles forståelse og forventning til den kommende opgave. Det 
har vist sig som en god og tilpas fleksibel proces for dette projekt, som har 
muliggjort at vi løbende gennem projektet har kunnet tilpasse opgaveløsningen 
til de indsigter, der løbende er dukket op fra både dataanalysen og den fysiske 
besigtigelse. 

Projektet er således opbygget af en række delopgaver:

• Delopgave 1: Indsamling af tilgængelige data fra PME

• Delopgave 2: Indsamling af viden om, hvad de enkelte målere forsyner

• Delopgave 3: Dataanalyse med fokus på energieffektivitet og 
energifleksibilitet

• Delopgave 4: Fremlæggelse af indsigter fra analysen

• Delopgave 5: Opfølgende undersøgelser (løsningskatalog)

• Delopgave 6: Skriftlig afrapportering af analyseresultater og opsamling 
fra afholdte møder

Det nærmere indhold af hver af disse seks delopgaver er beskrevet under 
afsnittet “Metode og analyse”
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TEAM
Rasmus Martens Jakobsen, Direktør og partner: Rasmus er partner i Transition 
og er overordnet kundeansvarlig. Rasmus har varetaget projektkoordinationen 
og sikret møderække og dokumentation.

Nicolaj Ladefoged Bøgh, Civilingeniør: Nicolaj er Transitions ekspert i 
datadrevet energiledelse. Nicolaj har flere års erfaring i arbejdet med at 
tilvejebringe energidata og omsætte dem til handling. Nicolaj har arbejdet 
med design af målerhierarkiet på Gødstrup Regions Hospital og har 
desuden i en lang række projekter arbejdet med at strukturere og analysere 
energiforbrugsdata fra bygninger.

Nicolajs rolle har været at kvalitetssikre dataudtræk, datakortlægning, 
målerhierarkiet samt analyserne.

Malene Aaby, Civilingeniør: Malene har indgående kendskab til datadrevet 
energiledelse, og har flere års erfaring i arbejdet med at indsamle, strukturere 
og analysere data og efterfølgende omsætte data til energieffektiviserende 
handlinger. 

Malenes rolle har været at gennemføre analyserne samt at udarbejde det 
tilhørende løsningskatalog for de identificerede projekter.

Andreas Bøgh, Maskinmester: Andreas har energikortlægning og udarbejdelse 
af målerhierarkier som en kernefaglighed fra sit arbejde i industrien. Andreas 
har i en lang række opgaver arbejdet med at koble energiloggere til konkrete 
forbrug samt at fordele et totalenergiforbrug ud på slutanvendelser.

Andreas rolle har været at indsamle viden om hvilke målere, der dækker 
hvilket forbrug, udarbejde målerhierarki, samt at fordele energiforbrug på 
slutanvendelser.

Martin Svidt Pej, Maskinmester: Martin har en dybdegående teknisk viden 
om, energisystemer, tekniske installationer og optimeringsmuligheder i den 
forbindelse. 

Martins rolle i projektet har været at bidrage til indsamling, strukturering og 
kvalitetssikring af dataet fra PME. Derudover har Martin også bidraget til at 
udarbejde målerhierarki, energikortlægning og løsningskatalog.
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METODE OG ANALYSE
I de følgende afsnit er metoden og analysen for hver delopgave beskrevet 
nærmere.

Delopgave 1: Indsamling af tilgængelige data fra PME
For at indsamle data fra PME skulle vi have et login, hvilket viste sig at være 
mere besværligt og tidskrævende end først antaget. Derfor blev denne 
delopgave meget forsinket, hvilket forsinkede projektet som helhed, da 
dataindsamlingen var første skridt og udgangspunkt for den resterende 
analyse. 

Vi indsamlede et udtræk over samtlige måleres forbrug siden første 
datalogning (sommeren 2020) og frem til 08-11-2020. Fra denne dato blev 
loggernes opsætning ændret fra at logge målinger hvert kvarter til at logge 
målinger 12 gange i minuttet. Det viste sig, at PME-systemet ikke kunne levere 
dataudtræk med så høj en logningsopløsning, så derfor tog analysen primært 
udgangspunkt i forbruget gennem perioden fra sommeren 2020 til november 
2020.

Dataudtrækket har vi kvalitetssikret for både komplethed, korrekthed, 
aktualitet og format.

Komplethed

Det er enkelte huller i dataudtrækket for loggerne både i bygning C og N, men 
hullerne har ikke nogen større betydning for datakvaliteten, idet der er logget 
et akkumuleret forbrug i kWh.

Korrekthed

For at undersøge korrektheden af de loggede værdier i dataudtrækket, 
er der i samarbejde med driftsafdelingen foretaget en manuel aflæsning 
af elforbruget på en eltavle, som er sammenholdt med de målte værdier i 
udtrækket for samme tidsperiode. 

Muligheden for manuel tavleaflæsning var kun til stede på en enkelt tavle. 
Og lige netop i denne tavle viste det sig, der var seks Power Tags, som 
var monteret forkert og derfor loggede negative effektmålinger og intet 
akkumuleret forbrug i kWh. Forbruget fra disse seks Power Tags blev estimeret 
på baggrund af effektmålingerne, hvilket desværre er noget usikkert. 

Det loggede forbrug var ca. 9 % lavere end det aflæste, hvilket ikke er 
tilstrækkeligt til at kunne validere korrektheden af de loggede værdier. 
Men denne undersøgelse kunne desværre kun foretages på en tavle med 
fejlmonterede Power Tags, så resultatet er behæftet med en del usikkerhed. 
Derudover kan afvigelsen også skyldes, at der er grupper i tavlen, hvorpå der 
ikke er monteret Power Tags.
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Aktualitet

Dataudtrækket er fra en periode på ca. 4 måneder gennem sommeren/
efteråret 2020. Ifølge driftsafdelingen burde omstændighederne under 
COVID-19 pandemien ikke give udslag på energiforbruget.

Derudover er der indhentet endnu et dataudtræk fra april/maj 2021. Dette er 
gjort for at have data fra fleksibilitetsforsøget, for at have data til at tjekke 
korrektheden af målingerne ift. tavleaflæsningen, og for at følge op på de 
potentielle energibesparelser, som er blevet identificeret i udtrækket fra 2020.

Disse to forskellige udtræk vurderes at give et tidsmæssigt retvisende billede 
af de forskellige forbrug.

Format

Den indsamlede data kan indhentes i .CSV-format som er normalt for data af 
teknisk karakter, og som ved import i Excel er overskueligt og let at behandle. 
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Delopgave 2: Indsamle viden om hvad de enkelte  
målere forsyner 
For at opbygge et overblik over hvilket forbrug, de enkelte Power Tags måler, 
blev der udarbejdet et målerhierarki med præcise beskrivelser af hvilken type 
forbrug, som hver måler måler. Dette blev gjort på baggrund af både udleveret 
tavledata, dialog med driftsafdelingen samt en grundig, fysisk gennemgang af 
bygningerne, installationerne og alle eltavlerne.

Et traditionelt målerhierarki med opdeling af målere på 3 niveauer gav ikke 
nogen særlig værdi i dette projekt, idet samtlige målere var på niveau 3 
(gruppe-/forbrugerniveau). Denne type målerhierarki er illustreret på figur 1:

 
Figur 1 – Udsnit af målerhierarki efter den traditionelle opbygning, hvor det ses at alle forbrug er 
på forbrugerniveau (niveau 3)
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Der blev i stedet udarbejdet et alternativt målerhierarki, hvor målerne ikke blev 
niveauinddelt, men i stedet inddelt efter opkoblet gateway og med fokus på 
at tydeliggøre hvilke specifikt forbrug, de enkelte målere måler. Denne form 
for målerhierarki har vist sig mest hensigtsmæssigt i dette projekt, idet det 
har været vigtigt at opnå et fuldt og validt overblik over målerne, så der er 
klarhed over, hvilke forbrug de forskellige målinger dækker over. Denne form for 
opdeling ses på figur 2:

Figur 2 – Udsnit af gateway-baseret opdeling af målere med specificering af hvilket forbrug, der 
måles på, samt i hvilke specifikke rum
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Delopgave 3: Dataanalyse med fokus på 
energieffektivitet og fleksibilitet
Det centrale omdrejningspunkt for denne delopgave er, på baggrund 
af delopgave 1 og 2, at identificere potentialer for energieffektivitet og 
energifleksibilitet. 

Første skridt i analysen har været at udarbejde en energikortlægning, der viser 
det totale elforbrug fordelt på delforbrug ud fra de opsatte Power Tags. Det 
har givet et generelt overblik over bygningernes elforbrug og hvilke delforbrug, 
som forventeligt vil indeholde de største potentialer for energioptimeringer og/
eller energifleksibilitet.

Undervejs i projektet er det erfaret at gruppen, hvorpå køkkenets opvasker 
sidder, ikke har en Power Tag påsat. Elforbruget til opvask i køkkenet måles 
derfor ikke og er ikke omfattet af denne kortlægning og analyse. Det ville ellers 
forventeligt udgøre en betydelig andel af elforbruget i bygning N.

Efter kortlægningen er dataanalysen udarbejdet gennem en række 
delanalyser som fokuserer på de steder, hvor kortlægningen har indikereret 
størst potentiale samt hvor der erfaringsvist er potentialer, både ift. 
energioptimeringer og energifleksibilitet. Disse delanalyser omfatter:

• Udarbejdelse af energiforbrugsprofil for hver bygning, sammenligning med 
brugstider samt identifikation af forbrug, som afviger fra brugstiderne

• Identifikation og udarbejdelse af relevante EnPI’er (Energy Performance 
Indicators)

• Muligheder og potentialer for energifleksibilitet

• Analyse af de største forbrug, herunder sammenligning med tidligere 
perioder og lignende forbrug/anlæg

• Analyse af forbrugstyper, som erfaringsmæssigt bruger mere energi end 
nødvendigt (bl.a. trykluft, varmeskabe, lys og it-udstyr)

Dataanalysen har vist, at der er store muligheder for at identificere potentialer 
for energieffektiviseringer på baggrund af elmålingerne fra de mange Power 
Tags, hvilket analyseresultaterne i tabel 1 viser. Der er primært identificeret 
potentialer for at reducere forskellige forbrugs driftstider, så der ikke er 
spildforbrug.
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Tabel 1 - Overblik over alle identificerede potentialer for energieffektiviseringer

Derudover er der identificeret yderlige to projekter (se tabel 2), som dog kræver 
en nærmere undersøgelse af hvorvidt det er realistisk at disse potentialer kan 
realiseres.

Tabel 2 - Oversigt over potentielle energieffektiviseringer, som dog kræver en nærmere undersøgelse

Der er også identificeret en række relevante nøgletal, som kan være nyttige 
ifm. den daglige drift af hospitalet. Især standbyforbruget vurderes at kunne 
være nyttig at overvåge ift. hurtigt at identificere energispild.

Ift. energifleksibilitet er der kun identificeret køle- og fryserummene som en 
mulighed for at bidrage til dette, da størstedelen af de øvrige elforbrug er 
kritiske og ikke kan flyttes fra ét tidspunkt til et andet. I denne analyse er 
potentialet for energifleksibilitet i køle- og fryserummene undersøgt ved at 
regulere setpunkterne til de maksimalt tilladte udsving i håbet om, at der ud 
fra elforbruget kunne aflæse hhv. en lagring og en reduktion af elforbruget til 
køle- og frysekompressoren. 

Identificeret potentiale Potentiel 
energibesparelse 
[kWh/år]

Yderligere reducering af driftstid for belysning i 
bygning C (baseret på den oplyste driftstid, som er 
kortere end den observerede)

9.307

Reducering af driftstid for disponibelt forbrug i bygning 
N (kræver nærmere undersøgelse af det specifikke 
forbrug, for at afgøre, om det er muligt)

8.897

Samlet 18.204

Identificeret potentiale Potentiel 
energibesparelse 
[kWh/år]

Reducering af driftstid for det store ventilationsanlæg  
i bygning N

35.198

Behovsstyring for det store ventilationsanlæg  
i bygning N

4.584

Reducering af driftstid for de mindre ventilationsanlæg 
i bygning N

2.867

Reducering af lækager på trykluftforbruget  
i bygning C

18.688

Reducering af driftstid for belysning  
i bygning N

8.897

Reducering af driftstid for belysning  
i bygning C

8.213

Reducering af driftstid for IT-udstyr  
i bygning C

8.760

Reducering af driftstid for disponibelt forbrug  
i bygning C (varmeskab)

2.336

Samlet 86.676
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Setpunktsændringerne resulterede i et reduceret forbrug i ca. 2 timer, så 
det indikerer, at der er et potentiale. Men for at estimere hvor stort dette 
potentiale er, og om der kan være en miljømæssig og økonomisk gevinst 
ved dette på sigt, kræves opfølgende undersøgelser – gerne uden for 
driftstiden for at eliminere de produktionsafhængige faktorer, som påvirker 
kompressorforbruget.

Delopgave 4: Fremlæggelse af indsigter fra analysen
Gennem projektperioden har der været fire møder med Region Hovedstaden. 
Projektet blev indledt med et opstartsmøde, hvorefter der undervejs i 
projektforløbet har været tre statusmøder, som har repræsenteret en ”gate” i 
stage gate-projektmodellen.

Opstartsmøde 27. oktober

På dette møde blev der i fællesskab blev fastlagt en række centrale elementer 
for projektet:

• Arbejdsform: Stage gate-projektmodel

• Planlægning af dataudtræk: Anskaf login til PME og adgang til Region 
Hovedstadens fjernskrivebord

• Besigtigelse: Aftale om fysisk besigtigelse af eltavlerne og bygningerne i 
koordination med hospitalets driftsafdeling, så snart der er overblik over 
dataudtrækket.

Statusmøde 27. januar 2021

På dette statusmøde blev de datatekniske udfordringer vendt, og tidsplanen 
for projektet blev som følge deraf udskudt. På dette møde blev delopgave 3 
dog også drøftet, hvor vi i fællesskab fik lagt os fast på hvilke overordnede 
fokuspunkter, som analysen skulle have.

Statusmøde 18. maj 2021

På dette statusmøde præsenterede Transition deres foreløbige 
analyseresultater, refleksioner over dataindsamling- og kvalitet og overvejelser 
om hvordan de resterende delopgaver ville blive løst. Der kom flere gode 
inputs under mødet fra de forskellige projektparter, som både kommenterede 
på analysen og datarefleksionerne, og i fællesskab blev der enighed om 
hvilke yderligere analyser, der skulle laves samt hvordan delopgave 5 skulle 
udarbejdes.

Statusmøde 28. juni

På dette statusmøde præsenterede Transition resultaterne fra delopgave samt 
projektets overordnede resultater og konklusioner. 
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Delopgave 5: Opfølgende undersøgelser 
(løsningskatalog)
Løsningskataloget består af seks konkrete løsningsforslag samt fire 
anbefalinger til videre undersøgelser af besparelsespotentialer. 

De seks forslag omhandler regulering af CTS ift. ventilation, installation 
af air-savere på trykluftsanlægget, opsætning af bevægelsesmeldere, 
samt installation af kontaktur til styrring af varmeskab. Anbefalinger for 
videre undersøgelser omhandler yderligere muligheder for CTS-regulering, 
en undersøgelse af disponible forbrug, IT-udstyr, og en undersøgelse af 
nødbelysningen i bygning N. 

Alle forsalg er med udgangspunkt i de identificerede besparelsespotentialer 
fra dataanalysen, men der er ikke lavet et forslag for hvert potentiale. 
Potentialerne kan blive realiseret opdelt i flere løsningsforslag. Der er endvidere 
grundet nye indsigter fundet yderligere besparelser i denne rapport. 

Der er designet løsninger der ved gennemførsel medfører nedenstående 
besparelser. Se tabel 3 for besparelser for hvert forslag.

Energibesparelse: 71.793 kWh/år

Økonomisk besparelse: 107.690 kr/år

CO2-besparelse: 9.513 kgCO2/år

Tabel 3 - Konkrete løsningsforslag

Der er fundet potentialer der forventelig ved yderligere undersøgelser kan føre 
til nedenstående besparelser. Det er muligt at ikke alle undersøgelserne fører til 
besparelser. Se tabel 4 for potentialet af hver undersøgelse.

Energibesparelse: 25.479 kWh/år

Økonomisk besparelse: 38.219 kr/år

CO2-besparelse: 3.376 kgCO2/år

Tabel 4 - Potentialer for yderligere undersøgelser
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Fælles for løsningsforslagene er en meget lav tilbagebetalingstid, da det ofte 
er løsninger, som ”bare” omhandler en mere optimal styring, som ikke kræver 
nogle større investeringer.

I tillæg til løsningskataloget er der udarbejdet en række principper for 
dataopsamling affødt af erfaringerne gennem dette projekt. Tanken 
er, at principperne skal kunne bruges ved projektering og opsætning af 
lignende dataindsamlinger. Principperne er kort præsenteret herunder, og i 
løsningskataloget kan erfaringsgrundlaget og rationalet bag principperne 
læses.

1. Overvej fremover hvilke grupper og forbrug, der opsættes målere på

2. Er målerantallet begrænset, vurder da forbrugernes relevans og mulige 
potentialer

3. Undersøg om hardware og software har den fornødne kapacitet og er 
indstillet til projektets formål

4. Vurder risici for dobbelt arbejde inden igangsætning af projekt

5. Systematiser navngivningen af Power Tags (eller andre målere/loggere)

6. Indtænk muligheder for kvalitetssikring af data fra starten

Delopgave 6: Skriftlig afrapportering af 
analyseresultater og opsamling fra afholdte møder 
Den 6. delopgave omhandler udarbejdelsen af indeværende rapport, 
hvor Transitions rolle i denne case afrapporteres, samt hvor resultater og 
læringsprocesser fra delopgaverne er beskrevet. I tillæg til denne rapport er der 
udarbejdet en separat analyserapport samt et separat løsningskatalog, som i 
detaljer behandler delopgaverne 3 og 5. 

KONKLUSION
Dette projekt har vist, at der ved indsamling af detaljeret elforbrugsdata er 
gode muligheder for at identificere potentialer for energieffektiviseringer 
og delvist også energifleksibilitet. Potentialerne for energieffektivisering er 
primært fundet via utilsigtet standbyforbrug, men der er også fundet enkelte 
potentialer i uhensigtsmæssig drift/styring af anlæg. En potentiel mulighed for 
energifleksibilitet er også fundet via lagring af kuldeenergi i køle- og fryserum, 
men kræver nærmere undersøgelser for at fastsætte det præcise potentiale.

Der er designet løsninger, og anbefalinger for alle identificerede potentialer.  
Disse løsninger udmunder i realiserbare energibesparelser på: 71.793 kWh/år 
Derudover er der identificeret potentialer med brug for yderligere 
undersøgelser, hvor besparelsespotentialet udgør 25.479 kWh/år. Fælles 
for alle løsninger er, at det er forholdsvis simple løsninger med meget lave 
tilbagebetalingstider, så implementeringsbarrieren er meget lav.

Derudover har projektets erfaringer for dataindsamling og -behandling affødt 
en række principper ift. dataindsamling. Ved at følge disse principper, kan der 
i lignende, fremtidige projekter skabes yderligere værdi for de samme – eller 
færre – midler. 
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