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Disposition

Introduktion

Hvad gør vi i dag for at forstå energiforbrug i vores bygninger?

Introduktion til kunstig intelligens og energiforbrug

Kan kunstig intelligens give “ualmindelige indsigter med almindelige data”?

Gennemgang af udvalgte case-eksempler

Afrunding
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Eksempel på et tværfagligt samarbejde 
(fra data til handling)

Forbrugsdata 
opbevares i 
centrale 
databaser

Forbrugsdata, 
indeklimadata,  
samles op

Energiforbrug 
analyseres af 
kunstig intelligens

Energirådgiver prioriterer og 
udvælger energioptimeringer 
i samarbejde med 
bygningsejer

Installatør 
foretager 
udskiftning af xyz.



Hvordan normaliserer vi typisk et varmeforbrug i dag?





• Hvordan sikrer vi et ”normaliseret” datagrundlag (baseline) for en 
bygning, et system eller et anlæg?

• Hvordan definerer vi relevante variable (fx graddøgn) til at 
normalisere forbruget?

• Hvordan håndterer vi de relevante variable, der påvirker 
energipræstationen af bygningen, systemet eller anlægget?

• Hvordan håndterer vi sammenhængen mellem de relevante 
variabler?

Udfordringer med et relevant datagrundlag



Dialog: 
List hvilke relevante variable, der påvirker energiforbruget i en 

bygning

( 3 minutter)

(vi samler op i plenum)



Ændrer sig 
ikke over tid

Stor påvirkning på 
energiforbruget

Ingen påvirkning på 
energiforbruget

Ændrer sig 
meget over tid





Ressource-
indsats

Værdiskabelse

Vi vil aldrig kunne måle os fri af usikkerheder



Hvad er kunstig intelligens (AI)?



Hvad er kunstig intelligens (AI)?



Hvad er kunstig intelligens?

Vi kender (lineær) regression

Men virkeligheden er sjældent lineær..



Hvad er kunstig intelligens?



Hvad er kunstig intelligens?



Hvad er kunstig intelligens?



Hvad er kunstig intelligens?



Med kunstig intelligens lader vi systemet bestemme 
hvilken funktion der passer bedst til vores data.

Det er et værktøj der vil gøre mange processer 
langt mere effektive - nu og i fremtiden.



Hvorfor bruge AI som værktøj til energioptimering?

Effektivisering af nuværende processer:

“Vi sparer tid ved ikke at analysere data manuelt”

“Vi sparer penge da vi optimerer hvor tilbagebetalingen er bedst”

Muliggøre nye processer:

“Vi forstår eksterne variables påvirkning af forbruget, og kan derfor
nøjagtigt beregne effekten af en energiforbedring”



Kan kunstig intelligens “forstå” energiforbrug?



Kan AI forstå energiforbrug - og kan vi forstå resultatet?

Hver eneste bygning 
modelleres og forstås af AI’en

Energiforbedringer 
skræddersyes til bygningen, 
og forslag bliver meget 
nøjagtige

Effekten af faktorer kan 
forklares - IKKE “black-box”!



Kan AI forstå energiforbrug - og kan vi forstå resultatet?







Vi udpeger automatisk bygninger der ikke er driftet optimalt 
og beregner potentialet for energioptimeringen





Case - Boligforeninger

Fungerer mine solcelleanlæg som de skal?



Almen boligforening
● 3 solcelleanlæg 
● Batteri tilsluttet hvert anlæg
● Idriftsat primo 2021



Besparelse: 75.500 
kWh/år
…plus salg på ca. 46.000 
kWh/år 

Samlet: 121.500 kWh/år)

Krav om produktion af 
minimum 36.000 
kWh/år pr. stk = I alt 
108.000 kWh/år



Almen boligforening
● Idriftsat medio 2021
● Kun historiske data fra juni 2021
● …. men



Forbrug bliver højere 

Solens indstråling giver 
mindre effekt/påvirkning 
end før



“live case” - Boligselskabet Sjælland



Linkøpingvej 78:
Installation af LED belysning efteråret 2019



Sneglebo 19: Forhøjet forbrug til opvarmning



Sneglebo 19: Forhøjet forbrug til opvarmning



Hvordan kommer man igang med AI som bygningsejer?

1. Forbind data
lad algoritmerne gøre arbejdet

2. Vælg indsatsområder
i samarbejde med Jakob/4BC

3. Foretag udbedringer
målrettet, fysisk bygningsgennemgang

4. Mål resultater
systemet verificerer automatisk resultaterne



Tak for i dag!
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