
Lokalebrug og kloge m2

Brug jeres kommunale lokaler 
og bygninger klogere og mere 
energivenligt  
Kommuner administrerer mange kvadratmeter bygninger, som alle skal rengøres, forsynes og vedligeholdes med 
dertilhørende udledning af CO2 til følge. De kommunale bygninger estimeres at være den største enkeltstående 
OMPHI�XMP�'3��YHPIHRMRK��RʟV�QER�WIV�Tʟ�OSQQYRIVRI�WSQ�LIPI��1IPPIQ������	�EJ�'3��YHPIHRMRKIR�WXEQQIV�
fra drift af eksisterende ejendomme og nybyggerier. Dertil kommer stigende energi- og materialepriser grunden 
krigen i Ukraine. Af den grund har stort set alle danske kommuner fokus på at begrænse energispild og anvende 
de kommunale bygninger mere klogt. 

Sensorer kan bidrage til at synliggøre, om der kan arealoptimeres ved mere effektiv brug af den eksisterende 
bygningsmasse eller vise, om der er kvadratmeter, der helt kan undværes.

Sensorerne giver kommunens bygningsejere, -brugere og 
ejendomsservice: 
• bedre indsigt i hvilke lokaler, der anvendes med henblik på bedre udnyttelse af faciliteterne. Ofte er der ikke 

overensstemmelse mellem booking og reel brug
• et mere nuanceret vidensgrundlag for at udvikle nye driftsmodeller eller bookingmuligheder, som tager 

højde for klima, sæsonudsving i brugen af lokale eller andre forhold. Eksempelvis mulighed for at fokusere 
eller optimere varme- og ventilationsplaner efter antal brugere eller rengøringsplaner efter reelt behov for 
rengøring

• IX�OZEPMƼGIVIX�FIWPYXRMRKWKVYRHPEK�M�JSVLSPH�XMP�SQ�HI�IV�FILSZ�JSV�EX�F]KKI�R]I�JEGMPMXIXIV�IPPIV�ZIHPMKILSPHI�
eksisterende

• effektmåling af nye faciliteter og moderniseringsprojekter
• sammenligning af brugen på tværs af kommuner, anlægs- og aktivitetstype
• styrkelse af dialogen mellem kommune, foreninger og borgere om brug og fordeling af lokaler.  

Om ELSYS ERS CO2 sensoren
Elsys sensoren måler CO2 (ppm), temperatur (celsius), luftfugtighed (%), lys (Lux), bevægelse (PIR/antal) samt 
om et lokale eller skrivebord er optaget. I casen her anvendes kun bevægelsesdata og lysintensitet. 

0�WRMRKIR�XMPPEHIV�FVYKIVWTIGMƼO�ERZIRHIPWI�EJ�HEXE��STW�XRMRK�EJ�VIKPIV�IOWIQTIPZMW�JSV�EHZMWIVMRKIV�WEQX�
rapporteringer i form af udtræk. 



INSTALL har udviklet en visualisering af data i Grafana, der visualiserer registrerede bevægelser fra sensoren 
MRHIRJSV���QMRYXXIVW�MRXIVZEPPIV��

0�WRMRKIR�IV�RIQ�EX�MRWXEPPIVI��MHIX�HIR�RIQX�JEWXK�VIW�XMP�Z�K��FSVHI�IPPIV�PMKRIRHI��0IZIVERH�VIR�LEV�PEZIX�ƼRI�
FIWX�TVEGXMGI�FIWOVMZIPWIV�JSV�STW�XRMRK�M�JSVLSPH�XMP�HI�WTIGMƼOOI�FVYKWWMXYXEXMSRIV��
Sensorerne aktiveres nemt ved hjælp af NFC (Near Field Communication) og ved hjælp af en smartphone. 

Det mere tekniske
7IRWSVIR�IV�-4���GIVXMƼGIVIX�SK�JYRKIVIV�M�PSOEPIV�QIPPIQ������KVEHIVW�GIPWMYW�SK�����	�PYJXJYKXMKLIH��(IR�IV�
kun beregnet til indendørs brug. 

Elsys ERS CO2 vejer 100 gram uden batterier og måler 76x76x23 mm. 
Den bruger 2 stk. 3.6V AA litium batterier. Batterilevetiden er op til 10 års levetid ved målefrekvens hver 10. minut 
og med optimal netværksdækning.

0�WRMRKIR�JSVYHW�XXIV�0S6E;%2�RIXZ�VOWH�ORMRK��)9������������SK�YRHIVWX�XXIV�EOXMZIVMRK�EJ�HIZMGIW�ZME�
38%%��3ZIV�XLI�EMV�EGXMZEXMSR��-278%00�YHPʟRIV�0S6E;%2�KEXI[E]W�XMP�XIWX�EJ�HI�WTIGMƼOOI�GEWIW�M�XMPJ�PHI�EJ�-�
ikke har dette. 

0�WRMRKIR�IV�WMOVIX�Tʟ�ƽIVI�RMZIEYIV��0S6E;%2�TVSXSOSPPIR��ETTPMOEXMSRIV�SK�%4-�WEQX�LSWXMRK�EJ�P�WRMRKIR��

Løsningen håndterer ikke persondata i sig selv, men kobling af data til fx skoleskemaer, lokalebookinger, 
vagtplaner kan medføre at data bliver personhenførbart. Se Håndbog i Smart City Privacy af Lektor Christian D. 
.IRWIR��(89�'SQTYXI�Q�ƽ��JSV�WTIGMƼOOI�VʟH�XMP��LZSVHER�TIVWSRHEXE�OER�FIWO]XXIW�M�-S8�TVSNIOXIV�� 
LXXTW���XMR]YVP�GSQ��]^�^�IE

Referencekommuner
Ballerup Kommune er foregangskommune på denne løsning, som er en prisbillig model, der også kan bidrage 
med andre data om indeklimaet i lokalerne.  INSTALL lancerer snarest en alternativ løsning på aktivitetstælling 
baseret på edge computing – kameraer der via billedanalyse kan beregne hvor mange mennesker der er i et 
bestemt lokale. 

Læs mere om casen på iotwiki.dk LXXTW���XMR]YVP�GSQ��T�QXNE� eller om sensorerne LXXTW���XMR]YVP�GSQ�]G�V�V

CALL INSTALL
Vil I høre mere om casen og hvordan den kan bruges I jeres kommune? Ønsker I at låne aktivitetstællerne via 
INSTALL? 

Kontakt INSTALL teamet for at høre mere om hvordan sensorerne kan bruges i jeres kommune eller for at låne 
en plug’n’play kasse med Elsys sensorer. 

Find kontaktoplysninger på https://www.gate21.dk/faelleskab-for-dynamiske-data/install/ 
eller scan QR-koden.

www.gate21.dk/faelleskab-for-dynamiske-data/install


