
Forvaltningsniveau

  Anvendelse 

    Ejendomme 

      Bygninger 

        Målere 
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Det tekniske perspektiv

Anbefalinger til god datakvalitet 
• Hav fokus på datakultur  - det er alfa og omega, når du skal forstå og analysere dine data. Det 

er vigtigt at have det rette grundlag, for at opnå troværdighed, når beslutninger skal tages og 
anbefalinger gives 

• Sørg for at de enkelte datafelter er adskilt i hver sin celle 

• Vask metadata væk  - metadata er en beskrivelse af datasættet og indeholder ikke rå data. Det er 
information om datasættet

• Kontrollér at dine data anvender/understøtter det universelle dataformat ISO 8601  - så tid i data 
forstås ens uanset dataleverandør– også i forhold til sommertid/vintertid 

• Hold tidsserie data for sig  - tidsserier er fortløbende data og er vigtige for at forstå data mere 
dybt. Derfor er det væsentligt, at der ikke er huller i datasættet 

• Hold akkumulerede data for sig 

• Vær opmærksom på at målerens opløsning ikke er for lav  

• Stil krav til dataleverandøren om, at de skal give besked (sende alarmer eller lignende), hvis der er 
dataudfald  - det er tidskrævende selv at opdage udfald, og ikke mindst at få dataleverandøren til 
at agere herpå 

Anbefalinger til strukturering af ejendomsdata 

 

Det anbefales, at man har en god struktur til sine bygningsdata, så man nemt kan trække data 
på tværs, hvis man vil se og evt. benchmarke samme bygningstype. Det kan f.eks. være skoler eller 
daginstitutioner. 
 
Niveauet Forvaltning kan evt. udgå alt efter den kommunale struktur. I nogle kommuner har 
kommunens ejendomsafdeling ansvar for alle kommunale ejendomme, men i andre kommuner, ligger 
ansvaret og økonomien for nogle kommunale ejendomme under de enkelte forvaltninger. 
 
Anvendelse kan f.eks. være skoler, daginstitutioner, rådhus og plejehjem. 
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Databaseret energistyring i offentlige bygninger 

Anbefalinger til indsamlingshyppighed  
af energidata
For at følge med i jeres forbrug løbende og se, om der er særlige afvigelser, er det væsentligt, at 
indsamlingen af forbrugsdata, sker så ofte som muligt. Hvis I kun har en månedlig opgørelse, og der 
opstår en lækage eller et toilet løber, kan vandforbruget nå at stige voldsomt, før I opdager det. Hvis I 
måler pr. time, vil mængden af spildt vand potentielt være markant lavere, da I kan reagere tidligere. 
I løbet af projektet er der udarbejdet følgende anbefalinger for indsamlingshyppighed med henblik 
på at give kommunerne et pejlemærke at gå efter, når de skal indsamle data fra måleenheder i 
kommunale bygninger eller fra det lokale forsyningsselskab.  

De specifikke måleintervaller er baseret på konkrete erfaringer og er udviklet af de danske kommuner, 
der har deltaget i projektet Databaseret Energistyring i Offentlige Bygninger.   

El (kWh) Naturgas (MWh) Fjernvarme 
(MWh + m3)  

Vand (m3)  

Min. pr. time  
Det optimale er  
pr. kvarter. 

Pr. måned som 
minimum 

Min. pr. time  
Det optimale er pr. 
kvarter. 

Minimum pr. 
døgn   
Det optimale er 
dog pr. time  

Følgende data bør leveres af forsyningsselskabet  
Data bør leveres med følgende oplysninger:
 

• Aftagernummer (giver oplysning om stedet)  

• Målernummer (hvilken måler data er indsamlet fra)  

• Evt. bygningsnummer  

• Energitype  

• Hvis fjernvarme – fremløbs- og returtemperatur i to adskilte felter  

• Forbrug  

• Tidsangivelse (angivet i ISO 8601 format, så der tages højde for sommer- og vintertid)  

Det er væsentligt, at alle forbrugsmålere aflæses med samme tidsfrekvens – gerne i timeværdier.   
Med samme tidsfrekvens vil det blive nemmere at sammenligne performance. Det er svært at 
sammenligne og finde relationer mellem vand-, varme- og elforbrug, hvis der er timeværdier på det 
ene forbrug og døgnværdier eller månedsværdier på det andet. 
 


