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Forord
Op gennem 10’erne blev Internet of Things (IoT) mere og mere udbredt i alt fra industrielle løsninger til husholdningsapparater. Adskillige prototyper, afprøvning af koncepter og pilotprojekter
har på afgørende vis øget den teknologiske parathed, også når det gælder normalt vanskelige
forhold som fx it-sikkerhed og udrulning af devices. Der er kommet en lang række løsninger på
markedet, som er baseret på open source eller betalingssoftware og -hardware – også til energieffektivisering inden for byggeriet. Opdelingen mellem IoT og ’klassisk’ it er blevet udvisket, og
i dag er IoT en naturlig del af samfundets digitalisering.
IoT-teknologierne er modne. Alligevel er mange projekter gået i vasken – primært pga. business
casen eller pga. misforståelser i forhold til brugernes motivationer. Desuden har IoT ført nye problemer med sig som fx øget risiko for, at hardwaren forældes hurtigt. Vigtigst af alt er dog, at verden har ændret sig, og vi har indset, at beskyttelse af klima og naturressourcer har topprioritet.
Her i begyndelsen af det nye årti er fokus derfor på, hvordan vi bedst anvender eksisterende teknologier som bl.a. IoT og machine learning til at understøtte forretningsmodeller, der inddrager
FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Slutbrugerne vil gerne spare på energien men kan
have svært ved at gennemføre det i praksis, fordi mange andre faktorer spiller ind. Derfor har vi
brug for IoT-løsninger, der understøtter folk i at agere bæredygtigt.
Grøn it – som IoT er en vigtig del af – vil være omdrejningspunktet i det teknologiske landskab i
det kommende årti. Her er der to mål: dels hvordan vi bedst anvender it til at understøtte grønne
forretningsmodeller, dels hvordan vi gør it, IoT og machine learning mere bæredygtigt i sig selv.
Dette katalog samler en række cases, der er tænkt som inspiration til at forfølge disse ambitioner. Alexandra Instituttet og vores partnere i Nordic IoT Centre vil fortsat være med til at sætte
dagsordenen på dette område.
Velkommen til 20’erne!
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Vision

17 globale mål
Menneskelige drivkræfter

Brugere

Brugerfortællinger
Krav fra stakeholdere
Løbende brugerinvolvering

Arkitektur

IT og IoT-sammenkobling
Systemanalyse
Modellering, simulering, optimering

Tredjepartskomponenter

Udbudskrav
Reviews, standarder
Sammenligning og udvælgelse

Implementering

Teknologiaccept
Løbende integration og ibrugtagning
Sikkerhed, privatliv, inklusion, etik

Evaluering

Kvalitative studier
Kvantitative test
Anbefalinger

Produktion

Monitorering, digital tvilling
Datavisualisering og -analyse
Prædiktivt vedligehold

Cyber-physical systems lifecycle
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Smart produktion
af betonelementer
MED SENSOHIVES MATURIX-LØSNING KAN BETONELEMENTFABRIKKEN
CONTIGA TINGLEV ØGE PRODUKTIONSKAPACITET MED 15%
Ved hjælp af Maturix udviklet af Sensohive kan betonelementfabrikken Contiga Tinglev overvåge hærdningstiden præcist under produktion af betonelementer. Virksomheden har dermed kunnet øge produktionskapaciteten med mere end 15%, og spild
som følge af manglende styrkeudvikling eller for hurtig hærdning er mindsket med
35%.
Under den daglige produktion i otte produktionszoner bliver udvalgte elementer monitoreret, og
resultatet bliver vist på medarbejdernes computer eller smartphone. Produktionsholdene kan
nemt installere sensorer og overvåge produktionen, mens den finder sted. Via displays, der er
sat op i produktionszonerne, kan medarbejderne se status for de monitorerede betonelementer
og planlægge deres eget arbejde efter hærdningen af betonen. Det sikrer, at betonelementerne
først anses som færdige, når de er hærdet, som de skal, afhængigt af produkttypen.
Det tog under tre måneder at indarbejde systemet i alle otte produktionszoner, og hver dag bliver
omkring 20 elementer monitoreret. Maturix monitorerer dog ikke bare produktionen. Systemet
leverer også statistiske analyser til brug for produktionsplanlægning og produktudvikling. Contiga Tinglev kan dermed optimere deres betonblandinger eller energiforbrug og se resultaterne af
optimeringerne med det samme.

MATURIX ANVENDES AF FØRENDE BYGGEFIRMAER OVER HELE EUROPA TIL AT
ØGE KAPACITETEN OG PRODUKTIVITETEN. ANDRE FORDELE ER BL.A. MINDRE
SPILD OG MINDRE ENERGIFORBRUG.

Projektpartnere: Sensohive, Contiga Tinglev A/S.

Foto: Maturix/Sensohive
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ForsynOmeter
sparer tid, penge
og CO2
DIGITAL ENERGIOPTIMERINGSLØSNING TIL EJENDOMME OG
VIRKSOMHEDER

En etageejendom kan typisk spare 10% på regningen ved at optimere energiforbruget. HOFOR, hovedstadens forsyningsselskab, har udviklet tjenesten ForsynOmeter
til boligforeninger og større ejendomsudlejere.
ForsynOmeter er en digital løsning, der indsamler og visualiserer data om en bygnings energiforbrug og giver alarm ved afvigelser. Det giver driftspersonale i fx boligforeninger og virksomheder
et overblik over, hvor de kan sætte ind for at opnå den største effekt af energioptimeringer.

Foto: HOFOR
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Den driftsansvarlige kan følge forbruget på sin computer, tablet eller smartphone og får en alarm
ved afvigende energiforbrug, eller hvis der er for lav afkøling på fjernvarmen. Ligeledes kan det
ses, hvis fx et toilet løber. Ved at overvåge det reelle forbrug kan man hele tiden holde det op mod
det estimerede budget. Desuden får den driftsansvarlige mulighed for at optimere på systemet
gennem gode tips og råd fra en energirådgiver.

BOLIGSELSKABER, DER INVESTERER I FORSYNOMETER, HAR OFTE TJENT
INVESTERINGEN HJEM PÅ ET ÅR.

”Vores erfaringer er, at de af vores kunder, som benytter
ForsynOmeter proaktivt – altså modellen, hvor en HOFOR-rådgiver
er med i abonnementet og hjælper den enkelte ejendom med
udfordringer – kan spare 10% af forbruget over to år! Besparelsen
fremkommer som en summering af værdien af afkølingsforbedringen
samt det lavere forbrug, en bedre indregulering og drift kan give.”
Morten Skov, chefingeniør, produktudvikling i HOFOR
Mht. varme kan der opnås endnu større effektiviseringer. Ud fra data kan man se, om bygningen
bruger mere energi, end den burde, og om energien bliver udnyttet godt nok. Der kan gives besked ved for højt forbrug, og hvis afkølingen ikke er god nok (udtryk for hvor god ejendommen er
til at trække energien ud af fjernvarmevandet fra varmeværket). Dermed kan HOFOR sammen
med kunden optimere anlægget, så der spares penge, uden at man mister komfort.
Alle vinder ved dette – ejendommens ejer, lejerne og HOFOR:
• Ejendommens ejer får en lavere total lejepris pr. m2 (ejer pålægger omkostninger ved abonnement på varme eller vandregnskab).
• Lejere får lavere varme- og vandregning (uden at miste komfort).
• HOFOR får bedre udnyttelse af varme- og vandressourcerne.
• Hele distributionsnettet får forhøjet kapaciteten, når afkølingen bliver forbedret.
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Alarm på
vandmåleren
INTELLIGENT VANDMÅLING KAN SPARE MANGE LITER VAND
OG MANGE PENGE
Ved at sætte sensorer og alarmer på vandforbrug kan man spare miljøet for meget
vandspild, og der er også en stor økonomisk gevinst. Et toilet, der løber, uden at det
kan ses, koster 3.600 kr. om året. En vandhane, som drypper ganske let, koster 150
kr. om året. Og ikke mindst kan hurtig alarm ved lækage spare en ejendom for op mod
100.000 kr. i spildt vand og måske være med til at undgå vandskader i huset.
Her beskrives to cases, hvoraf den ene er med beviste resultater, mens den anden er et projekt,
der netop er startet op.
CASE 1: MUSIKHUSET AARHUS
Musikhuset Aarhus har installeret overvågning og sat en alarm på deres vandmåler for at kunne
opdatere løbende toiletter. Musikhuset har i alt 110 toiletter, og ved at kunne opdatere løbende
toiletter langt hurtigere sparer de nu 1.500 m3 vand om året, hvilket svarer til godt 10% af deres
samlede vandforbrug.
Musikhuset Aarhus har brugt systemet KeepFocus til at overvåge deres vandforbrug, og de har
sat en alarm, der går af, når der bruges over 100 liter i timen hver time i et helt døgn. Der er delmålere på hver bygning, og således kan fx et løbende toilet lokaliseres til en enkelt bygning. Det
er således en relativt simpel teknologi, men med store besparelser.
Projektpartner: Musikhuset Aarhus (egenfinansiering).
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CASE 2: HAVEFORENING PÅ AMAGER
I en haveforening på Amager tester Alexandra Instituttet sammen med projektpartnere, om
intelligente vandmålere i hver husstand kan hjælpe beboerne med at undgå vandspild, og
om et interface for at overvåge og spare vand vil kunne motivere beboerne til at spare på
vandet. De 166 husstande ligger på én matrikel og får derfor en samlet regning. Det vil derfor
lette administrationen med intelligente vandmålere, der kan regne husstandes forbrug ud.
Foreningen har oplevet vandspild på op til 60.000 kr., og vandspild tæt på huse kan i værste
fald forårsage vandskader, der kan føre til nedrivning.

FLERE FORSKELLIGE INTELLIGENTE VANDMÅLERE TESTES FOR AT FINDE
UD AF, HVILKE DER ER MEST ROBUSTE. HER ER DER SÆRLIGT FOKUS PÅ
SENDESTYRKE OG BATTERILEVETID. DER ER OPSAT ET LORAWAN NETVÆRK,
SOM OPSAMLER DATA OG SENDER DEM TIL SYSTEMET SENTI, DER UDVIKLER
INTERFACE FOR VANDFORBRUG OG ALARMER, SAMT EN GAMIFICATIONTJENESTE, DER SKAL MOTIVERE BEBOERNE TIL AT SPARE PÅ VANDET.
INTERFACET UDVIKLES MED INPUT FRA BEBOERNE, SOM DELTAGER I
BRUGERWORKSHOPS.

Projektet løber i foråret 2020 og afsluttes i juni, hvor resultaterne vil blive offentliggjort. Der
vil blive udarbejdet en guide til andre haveforeninger og bofællesskaber, så disse lettere selv
vil kunne bygge et lignende system.
Projektpartnere: Alexandra Instituttet, IT-Universitetet i København, Senti, Indesmatech,
Brdr. Dahl, Øens Ejendomsadministration og HOFOR. Projektet er finansieret af innovationsnetværket InfinITs miniprojektpulje.
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Energioptimering
med EnergiData
AUTOMATISK STYRING AF BYGNINGERS FORBRUG AF EL, VAND, VARME
OG GAS
Der er mange penge samt en væsentlig reduktion af CO2 at hente på at få installeret
intelligent energiovervågning og -styring. Virksomheden EnergiData er blot en af de
virksomheder, der tilbyder at overvåge og lave automatisk styring af bygningers forbrug af el, vand, varme og gas.
EnergiData kan indsamle data fra målere via flere teknologier. Det er både egne loggere, IoT,
CSV-/sftp-filer fra typisk CTS-anlæg samt eksterne datakilder i form af fx DataHub’en, Kamstrup
READy og Danfoss ECL310.
EnergiData har opnået gode resultater for deres kunder i den offentlige og private sektor, heriblandt Københavns Universitet og Nykredit.

Foto: Energidata.dk

12

I N S P I R AT I O N S K ATA LO G

GRØNNERE BYGNINGER MED IOT

Københavns Universitet har 134 bygninger i energistyringsværktøjet MinEnergi 2.0, hvor de har
tilknyttet 2138 fjernaflæste målepunkter. Siden 2006 har de sparet 50% af deres CO2-udslip.
Med hjælp fra blandt andet MinEnergi 2.0 har universitetet nedsat deres årlige energiregning fra
200 mio. kr. til 165 mio. kr. Med en årlig besparelse på 35 mio. kr. er investeringen tilbagebetalt
på 1-3 år.
Nykredit har 103 bygninger i MinEnergi 2.0, hvor der er tilknyttet 804 målere i systemet. Det
har været en af grundene til, at de sparer 4 mio. kroner årligt på energiregningen. Det er en 20%
besparelse, og deres investeringer er således tjent hjem efter 1-2 år. Desuden har Nykredit nu
sparet atmosfæren for 46.087 ton CO2.

BESPARELSER MED INTELLIGENT ENERGISTYRING
• Københavns Universitet har nedsat deres årlige energiregning fra 200 mio. til 165 mio. kr.
• Nykredit har sparet atmosfæren for 46.087 ton CO2.

I N S P I R AT I O N S K ATA LO G
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Aguardio nudger
folk til at tage
kortere bade
“VI TROEDE, AT SALGSARGUMENTET VAR ØKONOMI”

Det er ikke nogen let opgave at få folk til at tage kortere brusebade, har virksomheden
Aguardio sandet. Men ikke desto mindre har de kastet sig over udfordringen og udviklet et display til brusenichen, der nudger til kortere bade. Aguardio opsamler samtidig
data om vores brusebadsadfærd – og det er disse data, der er guld værd for Aguardio,
fordi virksomheden med disse kan tilbyde helt nye services til deres kunder.
Udbuddet af IoT-platforme betyder, at der ikke længere behøver være så langt fra idé til virkelighed. Det er iværksætteren Thomas Munch-Laursen et godt eksempel på. Den tidligere ingeniør
med baggrund i energibranchen var irriteret over sin egen energiregning. I sin søgen efter at
spare på energien endte han i badeværelset. Her fandt han ud af, at hvis han kunne sænke vandforbruget, sparede han ikke bare på vand og energi til opvarmning, men ogsa på udledningen til
kloakken, som er relativt dyr i Danmark.

Løsningen hedder Aguardio og er en lille sensorboks, der monteres i brusenichen, hvor den opsamler data om vores badevaner.

DATAENE BLIVER OMSAT TIL ET SYMBOL, SOM FX EN JORDKLODE, DER VISER,
AT JO LÆNGERE DU STÅR UNDER BRUSEREN, DES MINDRE VAND VIL DER
VÆRE PÅ KLODEN. PÅ DEN MÅDE BLIVER MAN ‘NUDGED’ OG BEVIDST OM
KONSEKVENSERNE VED AT TAGE LANGE BADE.

14

I N S P I R AT I O N S K ATA LO G

GRØNNERE BYGNINGER MED IOT

”Det er frivilligt, og alle data er anonyme, men målet er at rykke
tiden i bruseren. For hvis du bare kan spare ét minut, kan du spare
vand og energi og har dermed en god business case for et hotel,
idrætscenter eller boligforening. Set i helikopterperspektiv adresserer
vi også FN’s klimaindsats for at reducere energiforbruget.”
Thomas Munch-Laursen, Aguardio

Alexandra Instituttet har hjulpet med at udvikle softwaren og platformen, der opsamler dataene.
Alle data på fugt, støj og temperatur bliver opsamlet i en datasky hos IBM Cloud, hvor de bliver
beriget med kunstig intelligens, der finder mønstre i badelængde og pauser. Det gælder lige fra,
hvornår man træder ind i bruseren, til hvornår man tænder for vandet, og om man slukker for
vandet for at sæbe sig ind.

Fotos: Aguardio

VANDFORBRUGET ER BLEVET REDUCERET MED
GENNEMSNITLIG 15% PÅ DE HOTELLER, DER
BRUGER LØSNINGEN (900 UNITS SOLGT).
BUSINESS CASES VISER, AT ROI ER 1,1 ÅR VED
INDKØB AF 100 SENSORER.
HERTIL KOMMER, AT EN GRØN PROFIL KAN
VÆRE MED TIL AT TILTRÆKKE OG FASTHOLDE
MEDARBEJDERE.

I N S P I R AT I O N S K ATA LO G
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Ambinode giver
data om indeklima
LEAPCRAFTS SKALERBARE LØSNING AMBINODE SAMLER DATA OM
INDEKLIMA
Et godt indeklima har stor betydning for vores velbefindende og indlæring. Det er
netop den udfordring, som den danske it-virksomhed Leapcraft har taget op. De står
bag sensoren, Ambinode, der måler på alle de parametre, der har betydning for indeklimaet. Det gælder alt fra luftkvalitet til lyd- og lysniveau.
Ambinode bliver brugt på en række engelske skoler og er en del af projektet Clean Air School
District (CAST). Her leverer Leapcraft ikke kun hard- og software samt den dataanalyse, der skal
til for at støtte skolerne. De har også udformet en guide til lærerne, så de kan anvende indeklimadataene korrekt og samtidig sætte fokus på indeklima i deres undervisning.
Da indeklima er universelt, er det oplagt at eksportere hard- og softwaren på tværs af grænser.
Men det er ikke uden udfordringer at koble en sensor op, da europæiske byer ikke nødvendigvis
anvender de samme standarder og tekniske platforme.

Foto: Leapcraft
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Leapcraft har derfor været med i EU-projektet SynchroniCity (se side 29), der de sidste tre år
har udviklet en fælles og åben smart city-platform. Det har ifølge Vinay Venkatraman, der er CEO
og stifter af Leapcraft, gjort det meget nemmere at skalere deres sensor. Han forklarer:

”Den største gevinst med samarbejdet er, at det gør det muligt at
skalere vores løsning hurtigt på tværs af nye markeder. Den fælles
dataplatform gør, at vores løsning fungerer problemfrit, og det
har stor værdi for en virksomhed på vores stadium, hvor vi har et
modent produkt, der skal skaleres hurtigt.”
Det betyder, at Leapcraft nu kan trykke på en knap, og så virker deres sensor også i de 21 andre
byer, der deltager i projektet, og som kører på samme åbne platform. Det er der selvfølgelig et
forretningsperspektiv i, idet man får adgang til et langt større marked, siger han og uddyber:

”Det går jo begge veje. Byerne skal jo også lokkes til at bruge disse
åbne platforme, som overholder standarderne. Det er derfor vigtigt,
at man som by forlanger, at de her standarder overholdes, når man
efterspørger og udbyder løsninger på smart city-området.”
Reference-platformen er gratis. Det eneste, man skal betale for, er implementering og drift, hvis
man har behov for det. Der har været 50 pilotforsøg i projektet, som er gået fra ikke at overholde
nogen standard, til at de i dag nu overholder den samme standard. Pilotforsøgene spænder lige
fra at måle luft til at håndtere parkering og affald.

I N S P I R AT I O N S K ATA LO G
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Light-as-a-Service
PHILIPS LIGHTING TILBYDER TOTALSERVICEAFTALE FOR BÆREDYGTIG
BELYSNING

Philips Lighting er blandt de første til at indføre en totalserviceaftale for belysning
baseret på tankegangen inden for cirkulær økonomi, herunder end-of-contract management. Servicemodellen går ud på, at Philips Lighting opstiller, vedligeholder og administrerer belysningen gennem hele dens livscyklus. På den måde kan erhvervskunder købe lys som en service i stedet for at skulle investere i udstyr selv.
Ifølge Philips Lighting er deres produktserie ’Pacific LED’ udviklet efter en række bæredygtighedsprincipper, hvor der er taget højde for sporbarhed, servicevenlighed, genanvendelse, opgraderingsmuligheder og genbrug af komponenter.

“Vores cirkulære forretningsmodel inden for belysning er baseret
på managed services, der er et begreb inden for deleøkonomi, som
allerede giver mulighed for nem adgang til fx lokaler, musik, film
og biler. Nu kan vi tilbyde vores kunder, at de kan få belysning, der
passer til deres behov på en enkel, rentabel og bæredygtig måde.”
Anton Brummelhuis, senior director, sustainability, Philips Lighting
Pacific belysningsarmaturet er opbygget af moduler, der gør det nemt at vedligeholde, opgradere, spore og skille ad. På den måde er produktets ydeevne maksimal gennem hele sin levetid og
kan genbruges bagefter.

MED ‘CIRKULÆR BELYSNING’ KAN KUNDERNE OPNÅ FREMTIDSSIKRET OG
BÆREDYGTIG BELYSNING UDEN DE SÆDVANLIGE INVESTERINGSOMKOSTNINGER.
BELYSNINGEN KAN OGSÅ OPGRADERES TIL DE ALLERNYESTE LED-TEKNOLOGIER
MED BEDRE OPTISK YDEEVNE, LÆNGERE LEVETID OG EN ENERGIBESPARELSE PÅ
OP TIL 80% SAMMENHOLDT MED KONVENTIONEL BELYSNING.

Projektpartnere: Philips
Finansieringskilde: Philips (egenudvikling)
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“I fremtiden vil vi opnå både forretnings- og miljømæssige fordele,
når vi kan følge og administrere et belysningsarmatur gennem hele
dets livscyklus.”
Anton Brummelhuis, senior director, sustainability, Philips Lighting

I N S P I R AT I O N S K ATA LO G
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Bæredygtig
brug af rum
HOLMRIS B8 SKABER BEDRE RUM MED COBUNDU-SYSTEMET

Holmris B8 er i gang med at opbygge et nyt forretningsområde (Tech), hvor de gennem brug af sensorer, der kobles på deres eksisterende produkter, hjælper deres kunder til at blive klogere på, hvordan de bruger deres bygninger og rum.
Målet er at udvikle data og indsigter via teknologien, der kan hjælpe kunderne med at optimere
deres space management. Projektet en del af en større transformationsproces i Holmris B8, hvor
virksomheden går fra at være en klassisk transaktionsdrevet møbelvirksomhed til at operere
mere servicebaseret ved hjælp af data og IoT.

KUNDERNE ER TYPISK STØRRE VIRKSOMHEDER, SOM RÅDER OVER
STORE KONTORBYGNINGER, HVOR DER OFTE KAN VÆRE (UOPDAGEDE)
OPTIMERINGSPOTENTIALER I FORHOLD TIL BRUGEN AF RUM.

I projektet arbejdes der med, hvordan man kan koble de ’hårde’ sensordata, som Holmris B8 allerede opsamler og visualiserer for deres kunder via Cobundu-systemet, med en mere kvalitativ
tilgang. Vi tager udgangspunkt i antropologiske metoder som observation og interviews til at
skabe viden om den eksisterende brug af rummene og kommer med anbefalinger til konkrete
tiltag baseret på erfaringer fra lignende projekter.
Projektet skal gøre Holmris B8 klogere på, hvordan de konkret kan arbejde med at koble forskellige typer af data og viden for at få det bedst mulige beslutningsgrundlag og opnå en mere
bæredygtig brug af rum.
I forhold til FN’s verdensmål kan projektet være med til at reducere miljøbelastning ved at sikre
bedre udnyttelse af eksisterende bygninger.
Projektpartnere: Holmris B8, Spacewell og Alexandra Instituttet.
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Common Sense
forbedrer indeklima
COMMON SENSE-PLATFORMEN FRA CEBRA WIZE GIVER ANBEFALINGER
TIL OPTIMAL BRUG AF UNDERVISNINGSMILJØER
Common Sense er en platform til styring og udvikling af undervisnings- og innovationsmiljøer. Det pædagogiske personale kan med en app hurtigt se, om der er ledige
lokaler i nærheden, der kan tages i brug, hvis indeklimaet er udfordret.
Common Sense understøtter samtidig forvaltningens arbejde med bedre udnyttelse af lokaler på
folkeskoler. Der anvendes sensorer til registrering af rummenes anvendelse, og denne information leveres tilbage til lærere, skoleledelsen og kommuner i en lettilgængelig form. Common Sense
er et teknologisk og adfærdsmæssigt koncept, hvor der udelukkende anvendes eksisterende,
velafprøvet teknologi. Det nye er sammenkoblingen af data og måden, hvorpå anbefalingerne
leveres tilbage til skolerne.
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Common Sense understøtter en mere varieret undervisning. En rumvejleder kan sammen med
Common Sense gøre skolebygningen til et aktivt undervisningsredskab og et strategisk værktøj
for skoleledelsen. Ved at registrere brugen af rummene kan de mindst brugte rum omprogrammeres eller forbedres til at imødekomme efterspurgte kvaliteter.

COMMON SENSE KAN VÆRE MED TIL AT SIKRE, AT INDEKLIMAET FORBEDRES VED
AT UDNYTTE HELE BYGNINGEN SOM LÆRINGSRUM OG BENYTTE DE LOKALER, DER
HAR DET BEDST MULIGE INDEKLIMA. VED AT REGISTRERE CO2, LYD, TEMPERATUR
OG LYSNIVEAU KAN ARBEJDS- OG UNDERVISNINGSMILJØET FORBEDRES UD FRA
DE INDHENTEDE DATA.

Common Sense kan være et vigtigt værktøj til at understøtte en varieret undervisning, som skolereformen fordrer. Da Common Sense registrerer, hvilke lokaler der er i brug, og hvordan de bruges, kan Common Sense anbefale via en app, hvilke områder der er bedst egnede til en konkret
undervisningsaktivitet. Fremtidige investeringer kan baseres på opdateret viden om skolernes
brug og indeklima, ved at Common Sense sammenligner brugen af lokaler og indeklima på flere
skoler i kommunen. Dermed optimeres drift, udbygning og nybyggeri af skoler. Man kan sætte
ind med fysiske forbedringer af indeklimaet, hvor der ifølge data er et konkret behov.
• 25%: Effekten af Common Sense er ukendt og skal dokumenteres. Forretningsmodellen er
afhængig af den dokumenterede effekt.
• 50%: Modeller og analysemetoder er kendte. Dog er de ikke anvendt for dette område tidligere. Der skal desuden kunne skeles til, hvilke muligheder skolen har og ønsker at anvende.
• 80%: Teknisk installation og applikation er kendt domæne, og funktionaliteter er udviklet, herunder dataopsamling, opbevaring m.m.
Projektpartnere: CEBRA architecture, New Nordic Engineering
Finansieringskilde: Innovationsfonden, Realdania

Foto: Common Sense/Cebra Wize
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Grundfoskollegiets
digitale tvilling
VISUALISERING AF FORBRUG VISER UDSVING OG GIVER INDBLIK I
ENERGIADFÆRD
Normalt optræder data og store datamængder som tal på en graf, der kan være abstrakt at forholde sig til. Det kan gøre det svært at sætte dataene ind i en kontekst og
opstille hypoteser og dermed i sidste ende træffe beslutninger ud fra data.
Det var den udfordring, som man stod med i et projekt på Grundfos Kollegiet placeret på Aarhus
Ø, hvor man skulle analysere beboernes energiforbrug. Kollegiet er et energimæssigt testlaboratorium, der er udstyret med ca. 4.000 sensorer, der måler alt fra elektricitet til varme og vandforbrug og samler ca. 20 milliarder sensoraflæsninger pr. år – altså big data.
Hvordan skaber man en fælles referenceramme, når man skal tilgå data og afprøve forskellige
hypoteser om beboernes forbrug?

LØSNINGEN VAR AT UDVIKLE ET DIGITALT VÆRKTØJ, SOM VISUALISERER DE
STORE MÆNGDER AF DATA I ET DIAGRAM, DER ER EN DIGITAL TVILLING AF
BYGNINGEN. PÅ DEN MÅDE KAN FOLK, DER ER EKSPERTER I BYGNINGER, VENDE
OG DREJE DEN DIGITALE TVILLING AF BYGNINGEN SAMT SLÅ LAG AF DATA TIL OG
FRA, SÅ DE MEGET HÅNDGRIBELIGT KAN ANALYSERE MØNSTRE ELLER EKSTREME
UDSVING I FORBRUG.

Et sådant værktøj kan blive et vigtigt redskab for bygningsadministratorer i fremtiden, når bygningerne skal forsynes alene med vedvarende energi, så er det vigtigt at forstå folks energiadfærd og mulighederne for at ændre denne. For selvom der tales om smarte bygninger og endda
kognitive bygninger, der er selvregulerende, så kan de ikke fungere uden, at bygningens brugere
og adminstratorer forstår, hvad optimal energiadfærd er. Kollegiet på Aarhus Havn, der er på 12
etager og 159 lejligheder, fungerer som et slags levende laboratorium, hvor Grundfos har leveret
måleudstyr og sammen med partnere løbende afprøver nye teknologier og indsamler data om
forbruget på kollegiet.
Visualiseringer: Værktøjet AffinityViz er udviklet af Matthias Nielsen, der er ekspert i web-baseret
datavisualisering gennem sit ph.d.-projekt Interactive Visual Analytics of Big Data – a Web-Based
Approach ved Institut for Datalogi, Aarhus Universitet.
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Energieffektive
e-ink vejskilte
ROBUST OG ENERGIEFFEKTIV TEKNOLOGI FRA E INK OG VISIONECT

Den australske transportmyndighed Australian Roads and Maritime Services har installeret e-ink vejskilte langs Sydneys veje for at effektivisere vejdriften. E-ink kendes mest fra e-bogslæsere og smart watches, men anvendes her for første gang i
forbindelse med skiltning. Løsningen er udviklet af den amerikanske virksomhed E
Ink og Visionect.
Løsningen består af et IoT-økosystem af digitale displays, der skal levere pålidelig trafikinformation
via et mobilt netværk og samtidig være bæredygtige i drift og kunne modstå kraftig sol og strømafbrud. Displayene leveres af den amerikanske producent E Ink, mens platformen er udviklet af
Visionect.
Sydney kan nu prale af, at deres vejskilte er 100% bæredygtige, idet de henter strøm fra solenergi,
som Australien jo har så rigeligt af. Teknologien er yderst energieffektiv og fleksibel ift. opdaterin-
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ger. Hardwarekomponenterne styres fra centrale servere, der er programmeret til at ’vække’ skiltet i
et bestemt tidsrum, når indholdet skal skiftes. Det sker vha. 3G-teknologi. Når skiltene ikke er’ vågne’,
bruger de ingen strøm.
Ud over at skiltene sparer energi, kan de også minimere brugen af midlertidig skiltning, fordi de kan
opdateres efter behov. Fx sætter man hvert år op imod 558.000 midlertidige parkering-forbudt-skilte
op i Los Angeles, og det koster byen 9,5 millioner dollars. Man kan således spare både mandskab og
ressourcer ved at opsætte permanente e-skilte, hvor indholdet hurtigt kan skiftes over nettet.
De elektroniske skilte er desuden beskyttet mod hærværk og er forsynet med stedkoordinater,
således at vejvæsenet hurtigt kan rykke ud, hvis et skilt er ude af drift af en eller anden grund. For
at trafikanterne kan læse skiltene i mørke, aktiveres belysningen i skiltets frontpanel efter mørkets
frembrud.

E-INK-LØSNINGER ER IKKE KUN ANVENDELIGE I TRAFIKKEN. DE KAN ANVENDES
ALLE STEDER, HVOR MAN ØNSKER SKILTNING, ELLER HVOR MAN VIL HAVE
EN SKÆRM. DET KAN FX VÆRE I FORBINDELSE MED BYGGEPLADSSKILTNING
ELLER INDE I BYGNINGER I FORM AF OVERSIGTSKORT, VEJRSTATIONSSKÆRME,
MENUKORT OSV.
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SynchroniCity
EU-PROJEKT ARBEJDER FOR AT GØRE DET NEMMERE FOR
VIRKSOMHEDER AT UDVIKLE SKALERBARE IOT-LØSNINGER TIL ET
GLOBALT MARKED

Byer er i disse år katalysatorer for den digitale omstilling. Men digitale løsninger kan
ikke umiddelbart kopieres fra by til by. Der er masser af udfordringer af både teknisk,
juridisk og organisatorisk karakter. Det er netop den udfordring, som EU-projektet
SynchroniCity, der er støttet af Horizon 2020, har taget fat på. Her er målet at sikre, at
datadrevne løsninger, som testes og implementeres i én by, kan skaleres og udbredes
til andre byer.
På den måde får virksomheder bedre mulighed for først at afprøve og senere afsætte deres
IoT-produkter. Ved at sikre ens standarder kan både byer og virksomheder, der udvikler digitale
løsninger, desuden sikre sig value-for-money og større interoperabilitet samt bedre muligheder
for at skræddersy en løsning efter egne ønsker uden de store ekstraomkostninger.
For at få skabt et fælles digitalt marked på ordentlige vilkår har projektet inviteret små og store
virksomheder til at være med til at udvikle løsninger. Projektet har gennemført omkring 50 pilotforsøg, som er gået fra ikke at overholde nogen standarder, til at de i dag overholder den samme
standard. Pilotforsøgene spænder lige fra at måle luft til at håndtere parkering og affald.
Som en direkte konsekvens er der opstået et marked af såkaldte NGSI-kompatible platforme.
Mange af dem er open source og gratis, og nogle af dem kan man i fremtiden købe som en PaaS
– Platform as a Service.

MÅLET MED SYNCHRONICITY ER AT UDVIKLE ET FÆLLES DIGITALT MARKED FOR
SMART CITY- OG IOT-LØSNINGER.
SYNCHRONICITY VIL SAMMEN MED OTTE EUROPÆISKE BYER OG BYER I
SYDKOREA, USA, MEXICO OG BRASILIEN I ET INTERNATIONALT KONSORTIUM
MED 34 PARTNERE SKABE ET GLOBALT MARKED FOR IOT OG SMART CITIES, SOM
BYGGER PÅ FÆLLES STANDARDER OG TAGER UDGANGSPUNKT I BORGERNES OG
BYERNES BEHOV.
SYNCHRONICITY ER EN DEL AF ET STØRRE IOT-INITIATIV KALDET LARGE SCALE
PILOTS, DER ER FINANSIERET AF EU’S HORIZON 2020-PROGRAM.
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KONTAKT
ALEXANDRA INSTITUTTET A/S
Alexandre Alapetite
Senior Cyber-Physical Specialist
+45 61 69 52 47
alexandre.alapetite@alexandra.dk
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ALEXANDRA INSTITUTTET
IT-BYEN KATRINEBJERG
Åbogade 34 • DK-8200 Aarhus N
+45 7027 7012
Univate
Njalsgade 76, 3. sal • DK-2300 København S
+45 7027 7091

Sammen kommer vi #ForanDIGITALT

Alexandra Instituttet hjælper offentlige og private virksomheder med
at bruge den nyeste it-forskning og teknologi til at skabe helt nye
løsninger. Vores mission er at skabe vækst og velfærd i Danmark.

