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1 INDLEDNING 

Denne publikation er en trin-for-trin guide til, hvordan sammenslutninger af husejere 
såsom haveforeninger, bofællesskaber eller grundejerforeninger kan opsætte deres eget 
system til digital aflæsning og visualisering af vandforbrug. Guiden er skrevet på 
baggrund af erfaringerne fra et innovations- og demonstrationsprojekt, der forløb i foråret 
2020.  

Formålet med projektet var at sammensætte, opsætte og afprøve et intelligent 
vandmålersystem for haveforeningen HF Sundbyvester. Haveforeningen stod overfor at 
skulle udskifte alle 163 husstandes vandmålere og ønskede i den forbindelse at 
undersøge og teste, hvorvidt det ville være muligt og værdifuldt at installere intelligente 
vandmålere, som muliggør digital aflæsning, lækagealarmer og ikke mindst gøre det 
muligt for beboerne at holde øje med deres ejet vandforbrug på en digital tjeneste.  

Der findes en del virksomheder som Brødrene Dahl, Kamstrup, Ista, Brunata, m.m., som 
udbyder komplette end-to-end-løsninger, hvor de står for både netværk, fjernaflæste 
vandmålere, opsætning, vedligehold og datavisualisering til slutbrugeren. Disse udbydes 
dog oftest gennem professionelle udbydere som vandværker og forsyningsselskaber og 
er alt for dyre for mindre haveforeninger eller grundejerforeninger (priserne ligger typisk 
på 20.000 – 80.000 kr. årligt). Ligeledes giver disse løsninger sjældent mulighed for at 
videreudbygge systemet med andre IoT-services, ligesom dataejerskab oftest ligger ved 
udbyderen. Det var derfor HF Sundbyvesters og innovationsprojektets ønske at afprøve, 
hvorvidt og hvordan det var muligt rentabelt og relevant at sammensætte og opbygge sit 
eget system ud fra de eksisterende teknologier. I denne guide finder du refleksioner og 
evaluering på dette. 

OM HAVEFORENINGEN HF SUNDBYVESTER 

Haveforening med helårsstatus. 163 husstande + et fælleshus. Beliggende på Amager med 
varieret befolkning 

Foreningen ejer selv grunden og tager i fællesskab beslutninger om en række forhold. Endvidere 
ejer foreningen af historiske grunde selv sit el-net og sit vandnet og har derfor selv ansvar for 
vedligeholdelse af vandrør og vandaflæsning. Foreningen modtager én samlet regning fra 
vandforsyningen og skal selv sørge for at få aflæst hver husstands vandmåler og fordele 
regningen mellem husstandene. 

Indtil nu har beboerne selv aflæst vandmåler en gang om året og indgivet aflæsningen til 
foreningens ’vandmand’, som står for udregningen. Vandmanden har hjulpet ældre beboere med 
aflæsning, assisteret ved brud og i forbindelse med nybyggeri 

Det vigtigste motiv for foreningen var at få mulighed for at modtage lækagealarmer ved brud på 
vandrør, da der har været en del tilfælde af sådanne, som har forårsaget store skader og 
omkostninger pga. det gamle vandnet. Det var vigtigt for foreningen, at det digitale system ikke 
skulle blive dyrere end lønnen til den lokale vandmand. 
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I innovationsprojektet blev der opsat et LoRaWAN-netværk i foreningen, og der blev 
installeret og testet 2 forskellige typer af digitale vandmålere (Axioma og B-meters) i 35 
husstande, som havde meldt sig som testpersoner. Data fra vandmålerne blev 
transmitteret over netværket til netværksserveren ’The Things Network’ og herfra videre 
til opstartsvirksomheden Senti, som udvikler interfaces for vandforbrug. Testpersonerne 
kunne følge deres vandforbrug på deres computer, og de deltog i brugerworkshops, hvor 
de gav feedback på brugervenligheden og de forskellige funktioner, som de ønskede sig 
af denne service. Senti brugte denne feedback til at udvikle og forbedre deres service, 
senti.waterworks. 

Denne guide viser trin for trin, hvordan man selv kan opsætte et lignende system. Afsnit 
5, 6, 7 og 8 indeholder en gennemgang af de forskellige trin, herunder refleksioner over 
de mange udfordringer og overvejelser, man skal gøre sig ved valget af teknologiske 
løsninger og organisering af kompetencer og roller. Der er mange forskellige 
teknologiske muligheder (både i forhold til netværk, protokoller, servere, målere og 
interfaces), hvis man vil opsætte et intelligent vandmålersystem. I guiden beskrives én 
version, men overvejelser i forhold til nogle af de fravalgte teknologier vil også blive 
fremført. I afsnit 3 og afsnit 10 findes en overordnet evaluering af grundejeres muligheder 
for at bygge deres eget IoT-vandmålersystem. I afsnit 4 findes en helt kort trin-for-trin 
guide.  

 

 

God læselyst…  

 

  

Udover et vandmålersystem ønskede foreningen at opsætte deres eget netværk for at kunne 
eksperimentere med andre former for IoT-services. Til dette har haveforeningen indgået et 
samarbejde med IT-Universitetet, så haveforeningen kan fungere som et slags mini-
testlaboratorium for forskere og studerende. 
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OM INNOVATIONSPROJEKTET: INTELLIGENT 

VANDAFLÆSNING  

Projektet forløb fra januar til juni 2020 og blev støttet af InfinIT – Innovationsnetværket 
for IT, som er et af statens 17 innovationsnetværk. Det var et mini-innovationsprojekt, der 
havde 3 overordnede formål: 

• At styrke det danske IoT økosystem ved at samle partnere, der sammen skulle 
bygge et digitalt vandmålersystem.  

• At udvikle en værdifuld brugergrænseflade for overvågning af vandforbrug 

• At udvikle denne guide til andre aktører, der ønsker selv at indføre intelligent 
vandaflæsning. 

Projektets partnere var: Alexandra Instituttet, IT-Universitetet i København, Senti, Brdr. 
Dahl, IndesmaTech, Øens Ejendomsadministration, HOFOR og HF. Sundbyvester. 
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2 INTERNET OF THINGS OG  
INTELLIGENT VANDMÅLING  

Intelligent vandmåling er baseret på den teknologi, der populært set kaldes Internet of 
Things (IoT). Begrebet dækker over ting, der har fået inkorporeret netværksteknologi, så 
de kan kommunikere ved at sende og modtage data trådløst over en netværksteknologi 
– det kan enten være over det mobile netværk eller over andre former for 
netværksteknologier så som Bluetooth, Wireless M-bus, NB IoT, Sigfox eller LoRaWan 
(disse beskrives i afsnit 6.1). Med sensorteknologier placeret i byrummet, monteret på 
eksisterende infrastrukturer og i hjemmet, kontorer og offentlige bygninger, er det blevet 
muligt at opsamle og monitorere data om alt fra persontælling, brug af mødelokaler, 
indeklima, trafik, temperaturer i vejen, til intelligent affaldsafhentning, elektricitet, 
fjernvarme og ikke mindst vandforbrug. Ved at indsamle og bearbejde data er det muligt 
at lave analyser og forudsigelser på brugsmønstre og derved også lave intelligent styring 
af mange af disse brugssituationer og processer. Man kan styre trafiklys, så de passer til 
trængsel på vejene, salte veje efter behov, styre vinduer for bedre indeklima i skoler og 
på kontorer og hente affald efter behov i stedet for på bestemte tidspunkter. Ligeledes 
giver IoT mulighed for at give alarmer, når der er brud på vandrør, skader på bygninger 
eller andre problemer med vores kritiske infrastruktur.  

IoT er en teknologi, som rigtig mange forsyningsselskaber og kommuner eksperimenterer 
med for tiden, da der er store forventninger til, at man kan effektivisere offentlige services 
og spare penge. Ligeledes forventes IoT at kunne gøre både byer og landområder til 
bedre og mere behagelige steder for borgerne ved eksempelvis at mindske trafikken i 
storbyerne eller gøre offentlig transport mere fleksibel i landområderne. Ikke mindst er 
der store forhåbninger til, at IoT kan fungere som løftestang i den grønne omstilling ved 
at effektivisere og reducere ressourceforbrug som elektricitet og vand, og ved at gøre 
forbrugerne opmærksomme på deres forbrug og give dem mulighed for at spare eller 
udsætte forbrug gennem digitale brugerinterfaces, der visualiserer f.eks. el- eller 
vandforbrug1.  

Mange forsyningsselskaber er allerede i gang med at udskifte manuelle målere med 
intelligente målere, som giver mulighed for at monitorere realtidsforbrug (eller tæt på 
realtidsforbrug). Radius (hovedstadens forsyningsselskab som nu er opkøbt af SEAS-
NVE) har allerede i 2018 udskiftet elmålere i alle husstande til intelligente målere. Via 
hjemmesiden ElOverblik kan alle borgere se deres eget elforbrug (med to dages 
forsinkelse). Forsyningsselskaberne kan vælge at gøre denne data tilgængelig for 
forbrugerne i mere brugervenlige interfaces som apps. Forhåbningen er, at det kan gøre 
forbrugerne mere bevidste om deres elektricitetsforbrug og få dem til at ændre adfærd, 

 

1 For inspiration, se bl.a. Alexandra Instituttets inspirationskatalog om Grønnere Bygninger med IoT 

https://eloverblik.dk/welcome
https://nordiciot.dk/iot-inspirationskatalog/
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så de enten sparer på energien eller flytter noget af deres forbrug til de tidspunkter, hvor 
der er mere vedvarende energi i elnettet.  

Indenfor vandområdet er der lavet et EU-direktiv (Energy Efficiency Directive - EED), der 
kræver, at alle bygninger skal have fjernaflæsning2 af varmt vand fra 2027, med en dansk 
bekendtgørelse3. Også her er forhåbningen, at visualisering af vandforbrug kan øge 
forbrugerens bevidsthed om unødigt eller usynligt vandforbrug som f.eks. lækager, og 
derved hjælpe med at nedbringe vandforbruget. 

Intelligente vandsystemer handler altså i bund og grund om at kunne indsamle 
forbrugsdata fra vandmålerne for at kunne bruge disse til at visualisere vandforbruget for 
den enkelte forbruger, og om at kunne opdage og sende alarmer ved lækage på vandrør 
eller eksempelvis et toilet eller en vandslange, der løber.  

Mange vandværker og forsyningsselskaber er begyndt at tilbyde intelligente 
vandaflæsnings- og styringssystemer til boligforeninger og større sammenslutninger af 
husstande, der har én samlet hovedhane – se for eksempel HOFORs ForsynOmeter. 
Denne tjeneste er dog målrettet foreninger, der har en varmemester og et samlet 
fjernvarmesystem i kælderen, som kan styres gennem et intelligent system. HOFOR har 
endnu ikke lavet løsninger til enkelthusstande, da der ikke er et forretningsmæssigt 
potentiale endnu. En haveforening som HF Sundbyvester er dog for HOFOR en 
interessant størrelse mellem boligforening og private husstande, og det var netop derfor 
at HOFOR gik ind i innovationsprojektet for at indsamle erfaringer herfra. 

I forhold til vandmålere og intelligente vandmålere er et meget kritisk parameter deres 
levetid. Det er dyrt at få udskiftet vandmålere, og det er derfor vigtigt, at nye intelligente 
målere kan holde lige så længe som de eksisterende. Der er i Danmark en lov om, at 
10% af en bestanddel af målere skal udtages til tjek efter 9 år. Hvis de består testen og 
stadig måler præcist, må de sidde op til 12 år, hvorefter de skal skiftes. Da intelligente 
målere kører på batteri, som ikke kan skiftes, er det et kritisk punkt at tjekke, at de nye 
målere kan holde op til 9-12 år. Dette er ligeledes et kritisk punkt for innovationsprojektet 
og vil blive diskuteret i afsnit 7.4 og 9.1. 

Der findes mange intelligente vandmålersystemer på markedet, men de er alle målrettet 
mere professionelle udbydere som vandværker og forsyningsselskaber eller større 
ejendomme som kontorkomplekser og erhvervsejendomme. Det har ikke været muligt at 
finde nogle løsninger, der er skræddersyet – både teknisk og økonomisk – til mindre 
aktører som f.eks. en haveforening eller bofællesskaber. Derfor har projektets formål 
været at teste, om det var muligt, rentabelt og relevant for en haveforening at 
sammensætte og bygge sit eget system ud fra de eksisterende IoT-teknologier på 
markedet. 

 

 

2 Efter vores vurdering er der stadig ikke noget, som pålægger forsyningsselskaberne at fjernaflæse 
vandhovedmålere. Ej heller vandfordelingsmålere, men det ser ud som om, varmt 
brugsvandsfordelingsmålere er omfattet (hidrører ikke forsyningsselskaber). 
3 ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling”. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv (EU) 2018/2002 af 11. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EU af 25. 
oktober 2012 om energieffektivitet, EU-Tidende 2018, nr. L 328, side 210 

https://www.hofor.dk/erhverv/reducer-jeres-forbrug-erhvervskunder/spar-med-energistyring-forsynometer/
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3 OVERORDNET EVALUERING  
AF PROJEKTET 

Formålet med projektet var som sagt at opsætte, teste og hjælpe HF Sundbyvester med 
at vurdere, om et gør-det-selv intelligent vandmålersystem ville være en teknisk, 
økonomisk og organisatorisk god investering for foreningen, samt at hjælpe dem med at 
vurdere, hvilke teknologier der ville være de bedste, mest teknologisk overkommelige og 
mest stabile for foreningen.  

Den overordnede vurdering er, at teknologierne er modne og klar til anvendelse, ligesom 
det har været relativt nemt at vurdere, hvilke teknologiske løsninger, der skulle vælges. 
Men det, der har vist sig at gøre det svært at gå til for en ikke-professionel bruger, har 
været værdikæden i det økosystem af aktører (hardware- og softwareproducenter og 
forhandlere), der skal involveres for at få systemet op at stå. Det gælder både relationen 
(eller måske nærmere den manglende relation) mellem de forskellige aktører, og det 
gælder brugervenligheden i den måde, man bestiller de enkelte dele, og den 
brugervejledning man får til at opsætte og aktivere teknologien. Her er det tydeligt, at 
forhandlere og producenter endnu ikke har fået testet og udviklet på brugervenligheden 
af deres produkter og den tilhørende service. Det skyldes hovedsageligt, at aktørerne 
indtil nu mest har solgt til større kommercielle kunder, hvor der er IT-tekniske fagpersoner 
til at opsætte systemer, og der er derfor ikke det samme behov for brugervenlighed og 
vejledning. Det er her, at nærværende guide ønsker at udfylde et behov. Det skal dog 
siges, at projektets professionelle kunder som HOFOR, Senti og Brdr. Dahl også oplever 
udfordringer ved leverandørernes mangelfulde brugervejledninger.  

Denne erfaring efterlader således en overordnet vurdering af, at det endnu er for teknisk 
og organisatorisk udfordrende som ikke-fagmand at sammenstykke og opsætte sit eget 
vandmålersystem. Hvis man ikke har tekniske kompetencer, vil det derfor være 
nødvendigt at tilkøbe teknisk hjælp eller købe et færdigt system med alt lige fra netværk 
til vandmålere, montering, servicering og datavisualisering. Men som nævnt i 
indledningen er dette for dyr en løsning for en haveforening som HF Sundbyvester, 
ligesom det ikke har været muligt at finde et system, der muliggør, at man kan bygge 
andre IoT-applikationer oven på netværket. 

Til den overordnede evaluering hører dog, at projektet har oplevet, at partnerne i projektet 
har gjort sig mange erfaringer undervejs, hvilket blandt andet har udmøntet sig i, at 
forhandleren af vandmålerne, VVS Brdr. Dahl, har lavet nye og mere forsimplede 
procedurer for bestilling og levering af vandmålere, samt at de har opkøbt en virksomhed 
med de rette IT-kompetencer til at kunne servicere kunderne. Nogle af disse ting – 
sammen med denne trin-for-trin guide vil forhåbentlig gøre det lettere for andre aktører 
at lave en lignende løsning.  

Den vigtigste udfordring er, at det er meget svært at skabe sikkerhed, stabilitet og garanti 
på tværs af et system bygget af komponenter fra mange forskellige leverandører. Dette 
gør, at man som ikke-professionel ejer og ansvarlig for systemet løber en relativt stor 
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risiko ved at sammensætte sit eget system. Det er svært at finde fejl eller svagheder og 
at tilbagevise disse til en ansvarlig leverandør, ligesom leverandørerne ikke kan give 
garanti på deres teknologier, da disse afhænger af hele det tekniske setup. Dette gør, at 
der er meget arbejde for systemejerne, og at de løber en stor risiko. Partnerne i projektet 
vurderer, at dette ikke vil blive lettere i fremtiden, da de nærmere ser det som en tendens, 
at enkeltaktører vil udvikle og udbyde komplette end-to-end-løsninger, end at de vil 
udvikle komponenter til DIY-systemer. Man kan derfor håbe på, at disse end-to-end-
løsninger vil blive billigere og mere målrettet et ikke-professionelt kundemarked.  

3.1 PRIS 

Den samlede pris på hele systemet for HF Sundbyvester (uden montering af vandmålere) 
ligger på ca. 126.000 kr. for etablering og 11.000 kr. årligt i abonnement. 

Prisen kan brydes ned til følgende poster: 

• 90.000 kr. for 163 Axioma vandmålere af ca. 550 kr. stk. 

• 36.000 kr. for 5 gateways af gennemsnitligt 5000 kr. pr stk. + 1 ekstra lang 
antenne + 10.000 kr. til teknisk assistance. 

• Ca. 11.000 kr. i årligt abonnement på datavisualisering hos Senti. 

Systemet kan gøres billigere, jo flere tekniske kompetencer man selv har. 

Derudover er der lagt mange timers arbejde i selv at montere gateways og andet 
hardware, ligesom der er brugt materialer til f.eks. mast og kabler, som beboere allerede 
havde på forhånd.  
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4 TRIN-FOR-TRIN GUIDE  
– DEN HELT KORTE VERSION 

 

Figur 1: Teknisk setup af intelligent vandmålersystem i HF Sundbyvester 

 

Nedenfor beskrives de overordnede områder, man skal igennem for at få hele systemet 
til at spille. Det er ikke muligt at lave en klar rækkefølge for de valg og opgaver, man skal 
igennem, da mange beslutninger skal tages på tværs af de forskellige teknologier. I 
guiden er opgaverne opdelt i afsnit omkring kultur og organisering, netværk, vandmålere 
og visualiseringsinterface. I afsnit 9 findes mere overordnede refleksioner over 
batterilevetid og sikkerhed.  
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ORGANISERING, INFRASTRUKTUR OG KULTUR: 

• Kortlæg foreningens/områdets eksisterende vandinfrastruktur og organisering 

• Undersøg hvilke behov og problemer systemet skal løse 

• Undersøg foreningens kultur – hvilke kulturelle strukturer kan understøtte eller 
modvirke systemet? 

• Kortlæg tekniske kompetencer  

• Lav en kravsspecifikation på baggrund af ovenstående 

• Lav en organisering af hvem der tager sig af hvad – denne skal revideres, når man 
er længere med de tekniske valg 

• Lav GDPR-aftaler – denne del kan først laves, når man har besluttet tekniske 
løsninger og eventuelle databehandlere. 

Læs mere i afsnit 5 

 

NETVÆRK: 

• Vurder hvilket netværk der er det rigtige for foreningen/området 

• Indkøb af gateways 

• Vælg netværksserver og opsætning af netværksserver 

• Konfigurer gateways 

• Opret gateways i TTN system (eller i f.eks. CibiCom system, hvis det er det, man 
vælger) 

• Bliv en del af TTN community 

Læs mere i afsnit 6 
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VANDMÅLERE: 

• Der vælges den rette type vandmåler til brugskonteksten og behovet 

• Der tages mål i alle husstandes brønde for at kunne bestille målere i rette 
byggehøjde/længde. Husk plads til tilbageløbs- eller kontraventil, som 
bestilles/leveres løst og sættes i af VVS ved montering (vær obs på at disse kan 
forlænge målerens størrelse).  

• Målerne bestilles med ønskede sendefrekvens, der anbefales 3 gange i døgnet. 

• Husk at få en oversigt over målere (ID) og tilhørende App Keys fra grossisten. Dette 
dokument er vigtig for installation og kritisk i forhold til privacy issues.  

• Når vandmålerne ankommer, skrives der husstande/adresser på hver af boksene, så 
det gøres let for VVSer at montere de rette målere (med rette måler ID) på den rigtige 
adresse.  

• Registrer alle måler-IDer ved de rette adresser i masterdokument.  

• Når målerne ankommer, er det en god ide at tjekke, via appen Qalcosonic at 
sendefrekvens og deltadata er konfigureret korrekt. 

• Alle målere skal oprettes i netværksserver med rette målernummer og App Key. 
Målernummer, ikke App Key, indføres i masterdokument. App Keys skal varetages af 
så få som muligt. 

• Lav en decoder – et stykke software, der kan oversætte målernes ’payloads’ til 
forståeligt data. Test gerne decoder på én vandmåler, inden de resterende 
installeres. Hvis decoder laves af datavisualiseringsudbyder, kan dette trin springes 
over. 

• Målerne monteres af autoriseret VVSer. Det er vigtigt ,at VVSer har masteroversigten 
med rundt og noterer målerstand fra gamle målere, så det kan bruges til årlig 
afregning. 

• Vandmålerne aktiveres først, når de gennemstrømmes af vand.  

• Check nu på netværksserver, at der kommer data igennem – det kan tage op til 24 
timer. 

Læs mere i afsnit 7 
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DATAVISUALISERINGSPLATFORM: 

• Valg af datavisualiseringsplatform ud fra behov, ønsker, kompetencer og pris. 

• Hvis man selv vælger at lave datavisualisering i f.eks. Grafana, er der mange trin, som 
vi desværre ikke kan beskrive her. 

• Ved valg af senti.waterworks: indsende et dokument med informationer på brugere og 
måler-ID. 

• Send login-informationer til brugerne inkl. en guide til at onboarde. Det kan være en 
god ide også at afholde et fysisk arrangement, hvor brugerne kan få hjælp til at logge 
ind første gang og til at forstå interfacet. 

Læs mere i afsnit 8 
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5 ORGANISERING, INFRA-
STRUKTUR OG KULTUR 

Inden man går i gang, er det vigtigt først at kortlægge foreningens/områdets eksisterende 
infrastruktur samt hvilke problemer, man ønsker at løse med et intelligent 
vandmålersystem. Har man brug for automatisk afregning? Lækagealarmer? Er der et 
ønske fra brugernes side om at kunne se visualisering af vandforbrug, eller er det slet 
ikke nødvendigt? Teknologien skal altid følge brugernes behov, og ved at kortlægge 
behov fra starten kan det guide jer i mange af de valg, der skal tages undervejs. Ligeledes 
er de eksisterende infrastrukturer vigtige i forhold til, hvad der er muligt og nødvendigt. I 
denne kortlægning er det desuden vigtigt at kigge på foreningens/områdets eksisterende 
kultur – hvordan plejer man at gøre tingene, og hvilke værdier er vigtige for beboerne og 
for sammenholdet? 

  

Figur 2: Billeder af HF Sundbyvester 

I HF Sundbyvester er det således vigtigt for projektet, at beboerne ejer grunden, og at 
denne er registreret som én matrikel og derfor kun får én samlet afregning fra 
forsyningsselskabet. Foreningen har status af et vandværk, og de har selv ansvar for 
vedligehold af vandrør inden for foreningens område. De har derfor brug for en bedre 
overvågning af rør og lækager og brug for en lettere måde at aflæse og afregne de 
enkelte husstandes vandforbrug på.  

I foreningens eksisterende setup har de ansat en af beboerne til at være ’vandmand’, og 
han modtager et årligt beløb for at indsamle aflæsninger (de fleste forbrugere aflæser 
manuelt og indsender til ham, men nogen har brug for hjælp). Når folk fra/tilflytter står 
han for mellemaflæsning og introduktion til vandsystemet. Det er desuden ham, der skal 
kontaktes, hvis der er problemer med vandrør og lækage. Foreningen har oplevet 
lækager, som har kostet foreningen eller enkelte beboere op til 60.000 kr. på 
vandregningen.  

Der er i foreningen mange gamle huse, og i meget slemme lækagetilfælde er huse blevet 
ødelagt og har måttet rives ned. Det var derfor meget vigtigt for foreningen af få 
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lækagealarmer. Mange vandmålere sidder i udendørsbrønde tæt på stierne, og enkelte 
sidder indenfor i husene. Ansvaret for lækage er fordelt således, at foreningen har ansvar 
for rør indtil den enkelte husstands hæk, og herfra har beboeren selv ansvar inden for 
egen have og hus. Et vigtigt krav til et intelligent vandsystem er således, at det skulle 
undgå lækage, hjælpe vandmanden med at få et bedre overblik, og med at minimere 
hans opgaver og derved løn til ham. Dette betød også, at det ikke måtte være et særlig 
dyrt system og tilhørende service, hvilket havde en vigtig betydning for valg af teknologi, 
som det kan læses i næste afsnit. 

Desuden er det væsentligt at kigge på foreningens kultur. Foreningen har haft 
helårsstatus siden 2004, men inden da boede folk derude ’ulovligt’. Tilbage fra den tid er 
der opstået en kultur med, at man ordner så meget som muligt selv uden indblanding fra 
myndighederne. Selvom mange beboere er udskiftet siden da, er der mange beboere der 
har boet der i 30+ år, og dette påvirker kulturen. Der er et stærkt sammenhold med 
fællesspisning, fælles indkøbsordning, fælleshus, loppemarkeder og byttegrupper. Dette 
nævnes, fordi det havde en betydning for valg af den teknologiske løsning, da foreningen 
ønskede en bottom-up løsning, hvor de selv har ejerskab over netværk og data. 

5.1 KOMPETENCER OG ORGANISERING 

Opsætning og drift af et intelligent vandmålersystem kræver – trods hjælp fra denne guide 
– en del forskellige kompetencer inden for såvel vandmåling, hardware, software, GDPR, 
brugerinterfaces, etc. Inden man går i gang med at installere et intelligent 
vandmålersystem, er det vigtigt, at man gør sig klart, om man har de fornødne 
kompetencer til de mange forskellige trin. Forhåbentlig kan denne guide hjælpe med at 
få et overblik over, hvilke kompetencer man får behov for. Nogle af disse kan selvfølgelig 
tilkøbes, men det er vigtigt at have et overblik over, hvad man kan selv, og hvad man 
skal betale sig til. Det kan også have betydning for valget af teknologi, hvilke kompetencer 
man har internt.  

I HF Sundbyvester var der 4 beboere involveret: ud over vandmanden var der en med 
forstand på hardware og to med viden om IoT men ikke på det tekniske plan. For at 
projektet kunne lykkes, var det altså nødvendigt med software- og 
programmeringskompetencer fra projektpartnere på IT-Universitetet og Alexandra 
Instituttet. Vælger man præcist det samme setup som HF Sundbyvester, kan denne guide 
forhåbentlig give en masse viden, som gør det lettere at komme i mål uden at have en 
programmør med om bord, men det er nok vigtigt med én med software-kompetencer. 

 

Når holdet er sat, er det vigtigt at få defineret, hvem der har ansvar for hvad: 

• Hvem opmåler og bestiller vandmålere? Hvem har kontakten med grossisten? 

• Hvem indkøber og opsætter hardware til netværket? 

• Hvem er ansvarlig for at oprette og drive netværksserver? 

• Hvem konfigurer gateways? 

• Hvem registrerer og aktiverer vandmålere? 
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• Hvem er ansvarlig for at sikre, at alle vandmålere sender, som de skal, og at 
gatewayen kører og modtager data? 

• Hvem har adgang til hvilken data om hvem? Hvem er f.eks. ansvarig for bl.a. App 
Keys? 

• Hvem står for GDPR? 

• Og ikke mindst: hvem har ansvaret for hvad, når projektet går fra opsætning til 
drift?  

• Drift: Beslut hvem der drifter systemet efterfølgende – er der behov for en digital 
vandmand, der er ansvarlig for drift af vandmålersystemet? 

Gennemgå de forskellige trin i guiden og brug disse til at fordele ansvarsopgaver. En 
vigtig erfaring fra projektet er, at det er vigtigt at få opsat et godt fildelingssystem, så alt 
er samlet på et sted. Et særligt vigtigt dokument er en oversigt over husstande, mål på 
husstandens vandmåler, måler-ID fra nye intelligente målere, e-mailadresser på 
beboere, status for udskiftning, aflæsning fra gammel vandmåler samt mulige andre 
noter. Der skal selvsagt kun være én version af dette dokument, og det er absolut 
nødvendigt at holde det opdateret hele vejen igennem samt at sørge for, at det kun kan 
tilgås af de folk, der har ansvar for systemet. 

5.2 GDPR 

Ifølge EU-forordningen GDPR (General Data Protection Regulation) – populært kaldet 
persondataforordningen – som trådte i kraft 2016, skal alle virksomheder, organisationer 
og foreninger, der opbevarer persondata og særligt personfølsomme data om 
privatpersoner, have en GDPR-politik med retningslinjer for, hvilke typer data der 
opbevares, hvilke formål data bruges til, hvordan data opbevares, hvor længe data 
opbevares, og hvad der gøres for at beskytte personernes data. Desuden skal de have 
indsamlet samtykke fra brugerne på, at der opbevares data om dem. Hvis der er nogen 
former for samarbejde med eksterne virksomheder eller instanser, som får adgang til 
data, skal der laves en såkaldt ’databehandleraftale’.  

En forening som f.eks. haveforeningen burde altså allerede have en persondatapolitik, 
da den allerede opbevarer informationer om beboerne, men langt de fleste mindre 
foreninger har ikke fået lavet nogen GDPR-foranstaltninger endnu, da det er relativt nyt. 
Et projekt som intelligent vandmåling kan altså være en god mulighed for at få lavet en 
overordnet data- og GDPR-politik. Man kan læse mere om GDPR på Datatilsynets 
hjemmeside, hvor man også kan downloade skabeloner til de forskellige dokumenter.  

Ifølge Datatilsynet skelnes der mellem to former for persondata – følsomme 
personoplysninger og almindelige personoplysninger – som skal behandles forskelligt: 

https://www.datatilsynet.dk/
https://www.datatilsynet.dk/
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Følsomme 
personoplysninger: 

Race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs el. filosofisk 
overbevisning, foreningsmæssige tilhørsforhold, genetisk 
data, biometrisk data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold 
eller orientering. 

Almindelige 
personoplysninger: 

Identifikationsoplysninger som navn og adresse 
eller oplysninger om økonomi, skat, gæld, væsentlige sociale 
problemer, andre rent private forhold, sygedage, tjenstlige 
forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, 
ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon. 

 

I et intelligent vandmålerprojekt indgår ikke nogen følsomme personoplysninger, hvilket 
gør det mere overkommeligt at lave GDPR. Som allerede nævnt er de oplysninger, der 
opbevares, beboernes navne, e-mailadresser og måler-ID. Men herudover opbevares 
data om deres vandforbrug. Forbrugsdata indgår ikke som sin egen kategori i datatilsynet 
og betragtes ikke som følsomme persondata. Det kan man dog stille spørgsmål ved, da 
oplysninger om folks vandforbrug potentielt kan afsløre, om de er på ferie og huset derfor 
står tomt for indbrudstyve. Eller visualisering af vandforbrug midt på dagen hvor begge 
parter ’burde’ være på arbejde ville kunne afsløre utroskab eller indbrud. Det er derfor en 
god ide at have helt styr på, hvem der har adgang til disse data og at sikre sig, at de ikke 
kan hackes. 

 

I HF Sundbyvester er organiseringen således, at en af beboerne, som også sidder i 
bestyrelsen og driver et såkaldt Digitaliserings og Bæredygtighedsudvalg, er ansvarlig 
for GDPR. Han er dataansvarlig og står for kommunikation om projektet til bestyrelsen 
og herfra ud til beboerne. Den gamle vandmand er stadig den, der skal kontaktes, hvis 
der er problemer med vandrør og lækage, og han modtager alarmer fra systemet. Det er 
vigtigt, at vandmanden oplæres i basisviden og får kompetencer i det nye digitale system. 
Derudover er der en beboer, der agerer såkaldt digital vandmand, som er ansvarlig for 
netværket, App Keys, registrering af nye målere i netværksserver, samt for at give 
datavisualiseringspartneren besked, hvis der er udskiftning af beboere i en husstand, så 
der her kan opsættes en ny profil til disse. Den digitale vandmand assisterer desuden 
vandmanden. Der er lavet guides til hver af disse funktioner og opgaver, som opbevares 
af bestyrelsen, så det er let at overdrage, hvis nogen flytter væk eller vil afstå fra opgaven. 
Der er i foreningen lavet en datapolitik med fokus på data til vandmålerprojektet. 
Beboerne skal skrive under på et samtykkedokument, der henviser til datapolitikken. 
Derudover er der indgået en databehandleraftale med datavisualiseringspartneren. 
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ORGANISERING, INFRASTRUTUR OG KULTUR: 

• Kortlæg foreningens/områdets eksisterende vandinfrastruktur og organisering 

• Undersøg hvilke behov og problemer systemet skal løse 

• Undersøg foreningens kultur – hvilke kulturelle strukturer kan understøtte eller 
modvirke systemet? 

• Kortlæg tekniske kompetencer  

• Lav en kravsspecifikation på baggrund af ovenstående 

• Lav en organisering af hvem der tager sig af hvad – denne skal revideres når man er 
længere med de tekniske valg 

• Lav GDPR-aftaler – denne del kan først laves, når man har besluttet tekniske 
løsninger og eventuelle databehandlere 
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6 NETVÆRK 

Det første og vigtigste valg, der skal tages, er hvilket netværk man vil bygge sit system 
op omkring. For at de intelligente vandmålere skal kunne sende data, skal de sendes 
over et netværk, som kan opsamle data og sende det videre til netværksserveren. Der 
findes inden for IoT forskellige netværksstandarder – f.eks. Sigfox, NB-IoT, 2G, 3G, 4G, 
Bluetooth, M-Bus, Wi-Fi, og LoRaWAN. Sidstnævnte er valgt hos HF Sundbyvester. De 
forskellige netværk er gode til forskellige brugsscenarier og behov – de har alle deres 
fordele og ulemper. Der er bl.a. stor forskel på, hvor langt de kan sende, hvor meget data 
de kan sende, mulighed for downlink, hvor meget batteri de bruger, hvor mange gateways 
der er behov for, hvor pålidelige de er, og ikke mindst er der stor forskel på 
forretningsmodellerne, da nogle af disse netværk betales via abonnement pr. device. 
Valget af netværk skal altid ske sideløbende med valg af vandmåler, da de forskellige 
kombinationer giver forskellige muligheder og begrænsninger. I valget af netværk og 
målerteknologi er der mange forskellige parametre, der skal overvejes. Nedenfor vil vi 
forsøge at opridse nogle af disse og beskrive foreningens setup og valg mere i dybden. 
Hvis man har brug for uvildig vejledning til dette valg, kan det være en god ide at søge 
vejledning ved en teknologineutral aktør som eksempel Nordic IoT Centre. 

6.1 REFLEKSIONER OVER NETVÆRK 

Inden for intelligent vandaflæsning er de mest benyttede standarder Sigfox, Wireless M-
Bus, NB-IoT (Narrow Band IoT) og LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), da disse 
kan sende langt og kræver mindst strøm. Det er vigtigt, når vandmålerne er placeret i en 
brønd uden strømtilslutning og derfor kræver et batteri. Kun hvis der er tale om 
vandmåling internt på rør og slanger i huset, bruges der WiFi eller Bluetooth. Man bruger 
aldrig mobilnetværket til vandmåling. Sigfox og NB-IoT er begge landsdækkende og 
kommercielle netværk, der (som mobil-netværket) drives af kommercielle teleudbydere, 
der stiller netværket til rådighed mod betaling (ofte ved et abonnement pr. enhed). Sigfox 
udbydes gennem IoT Denmark og NB-IoT gennem teleselskaberne Telia og TDC. Det 
positive ved at vælge en kommerciel netværksudbyder er, at man ikke selv skal bygge 
og vedligeholde netværksdelen. Ulemperne kan være, at man er afhængig af udbyderen 
på den måde, at hvis IoT Denmark går konkurs, vil ens enheder ikke længere kunne 
sende. Og hvis man bor i et yderområde med mindre god dækning, er man afhængig af 
at få udbyderen til at opsætte flere master. Desuden er dette en dyrere løsning end en 
LoRaWAN-model, hvor man selv driver netværket.  

LoRaWan har både en kommerciel netværksudbyder og muligheden for, at man kan 
bygge sit eget netværk og/eller koble sig på det community-drevne netværk The Things 
Netværk (TTN) ved at bruge eksisterende gateways. I Danmark udbydes LoRa-netværk 
gennem virksomheden CibiCom, der har opsat et landsdækkende netværk af master 
med LoRa gateways. Der er også The Things Industries (TTI), som er den kommercielle 
branche af TTN. Man kan således købe sig adgang til at bruge netværket. Med LoRa er 

https://nordiciot.dk/
https://iotdk.dk/
https://www.telia.dk/enterprise/iot/teknologi/#Title_NB-IOT
https://cibicom.dk/
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der dog også (som den eneste netværksteknologi) mulighed for en gør-det-selv-løsning, 
hvor man opsætter sin egen gateway og driver sit eget netværk. Det er denne løsning, 
der er valgt i HF Sundbvyvester - læs mere om LoRa og denne gør-det-selv-løsning 
nedenfor. 

6.2 NETVÆRKSTEKNOLOGI TIL VANDMÅLING 

Inden for intelligent vandaflæsning er en af de pt. mest benyttede og afprøvede 
netværksteknologier Wireless M-Bus, som er den standard, der bruges i mange af 
Kamstrups målere. Det er også den teknologi, som HOFOR (Hovedstadsområdets 
Forsyningsselskab) benytter i deres vandmålere. Fordelene med M-Bus er, at de er langt 
mere testede i forhold til batterilevetid og stabilitet, og at man ikke behøver en 
netværksserver/applikationsserver (se afsnit 6.4) men kan sende data direkte fra M-Bus 
gateway til dem, der behandler og visualiserer data – man reducerer derved et lag af 
kompleksitet. En ’ulempe’ ved M-Bus, som var medbestemmende for, at denne standard 
blev fravalgt i HF Sundbyvester er, at M-Bus ikke rækker lige så langt som f.eks. LoRa, 
og netværket ville derfor kræve opsætning af langt flere gateways, som kræver 
strømforsyning og internetforbindelse. Det kræver altså mere teknisk udstyr, hvilket 
skaber kompleksitet og mere usikkerhed og arbejde med at drifte systemet. 

M-Bus er særligt egnet, hvis man kun er ude efter et intelligent vandmålersystem og ikke 
andre IoT-services, da M-Bus ikke bruges i så mange andre IoT-enheder, som 
eksempelvis LoRa og SigFox. LoRa er en mere åben standard, hvor det er lettere at 
kombinere mange forskellige services i samme system, hvilket også er en af grundene 
til, at mange kommuner nu udruller LoRaWAN-netværk. Kommuner har brug for, at deres 
mange forskellige IoT-services som f.eks. skraldespandstømning, parkeringsløsninger, 
rottefælder etc. kan sammenkøres i ét system, så de ansatte ikke skal døje med mange 
forskellige interfaces, og så data kan bruges på tværs af services. Vil man i 
foreningen/området gerne have etableret et netværk, hvorpå man kan koble andre 
løsninger som f.eks. indeklimamåling, alarmsystemer, skraldespandstømning og tracking 
af fællesudstyr, kan LoRa være et godt valg. Dette var netop et af kriterierne for HF 
Sundbyvester.  

Som det fremgår ovenfor, er det ikke helt let at vælge netværksteknologi, og der er mange 
overvejelser, man skal gøre sig. Bliver det for teknisk og kompliceret, skal det dog også 
nævnes, at der findes virksomheder såsom Brødrene Dahl, Kamstrup, ISTA, Brunata, 
WiseHome, Techem, der tilbyder opsætning af komplette systemer med vandmålere, 
netværk og interface for datavisualisering. Ved køb af sådanne services har man ikke 
selv noget teknisk ansvar. Disse blev hurtigt fravalgt grundet økonomiske hensyn. 
Priserne på abonnement, data og netværk varierer og er svært gennemskuelige, idet 
etablering, aflæsning og løbende forbrug er grundydelse, mens alarmmeldinger og 
skræddersyede løsninger ofte er tilkøbsydelser. HF Sundbyvester har indhentet tilbud på 
komplette løsninger til priser imellem 30-78.000 kr. om året for 163 målere. Ud over 
prisen var en anden afgørende faktor, at foreningen ved benyttelse af disse services ikke 
selv ejer sin data. Data er ofte låst i udbyderens system, og man skal betale ekstra, hvis 
man vil have adgang til data eller services, som ikke indgår i standardpakken.  

 

https://www.hofor.dk/privat/
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De vigtigste overvejelser man skal gøre sig i valg af netværk: 

• Om man vil købe en kommerciel løsning, som gør det langt lettere, eller om man mere 
er til gør-det-selv-tilgangen. 

• Om man har behov for / ønske om at tilbygge andre tjenester og services til sit netværk. 

• Undersøge prisen for adgang til data og ikke mindst de individuelle særlige løsninger, 
som foreningen måtte ønske (f.eks. forbrugstal og alarm fordelt til hvert enkelt 
medlem). Løsningerne, der tilbydes, er som oftest beregnet for professionel drift, dvs. 
at der er fast og uddannet personale til at overvåge data og modtage alarmer. 

6.3 LORAWAN 

I HF Sundbyvester valgte man at bygge sit egent LoRaWAN-netværk. Inden vi kommer 
til, hvordan man gør det, kommer først lidt mere info om denne netværksteknologi. 
LoRaWAN står for ’Long Range Wide Area Network’ og er et ’low-power wide-area’ 
netværk (LPWAN). LoRa benytter frekvenserne 125kHz, 250kHz og 500kHz. Semtech 
udvikler et bredt udvalg af de chips (de har et patent), der sidder i diverse LoRa-
produkter. Men LoRa er en åben standard, og selve LoRaWAN-netværkerne kan frit 
tilbydes af forskellige operatører. Enhver virksomhed kan således opsætte et netværk og 
udbyde dette som kommerciel ydelse. I Danmark er de kommercielle udbydere af LoRa 
primært virksomheden CibiCom, og The Things Industry (TTI). LoRa udmærker sig som 
IoT-teknologi, fordi den kan sende over store afstande og derfor kan bruges i byer og 
landområder. LoRa er meget energibesparende, fordi den er lavet til at sende små 
mængder af data, hvilket gør den velegnet til at sende forbrugsdata fra sensorer. 
Standarden er defineret og vedligeholdt af LoRa Alliance, der er en forening med over 
500 medlemmer, som samarbejder, deler erfaringer om, og arbejder for at udbrede 
standarden. 

En vigtig aktør inden for LoRa er The Things Network (TTN), som er en frivillig 
organisation, der stiller en gratis online netværksserver til rådighed for alle, der ønsker at 
være en del af fællesskabet ved at opsætte en LoRa-gateway, som skal være åbent 
tilgængelig for alle. Tanken bag TTN er at få skabt et verdensomspændende netværk af 
LoRaWAN gateways, som skal være åbne for, at alle kan bruge disse til at sende og 
modtage information fra egne IoT-enheder. TTN er et fællesskab, hvor der er meget viden 
og hjælp at hente ved at deltage aktive i fællesskabet.  

Når man som privatperson, forening, virksomhed eller organisation sætter en gateway 
op, er den (som udgangspunkt) åben for at kunne bruges af alle. Har man således en 
god dækning i sin forening eller område gennem eksisterende og nærliggende gateways, 
behøver man altså ikke opsætte netværk. Ulempen ved at bruge andres gateways er 
dog, at man er afhængig af, at dem der drifter den/de gateways, man sender over, ikke 
lukkes ned, eller at den slukkes ved et uheld. Vil man være sikker på at modtage data fra 
målerne, er det derfor bedst at opsætte sin egen gateway.  

https://lora-alliance.org/
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6.4 OPSÆTNING OG KONFIGURERING AF GATEWAYS 

For at bygge et LoRaWAN netværk skal der opsættes LoRa gateways, som opsamler 
data fra vandmålerne. Disse skal placeres, så man sikrer sig, at der er godt signal til alle 
områdets brønde og vandmålere. Gateways skal placeres højt oppe og uden forstyrrelser 
fra omkringværende metalkonstruktioner, da disse forringer signalet. En gateway 
modtager data i en lige linje fra målerne, og det er derfor godt at have dem placeret højt 
og udenfor, så de har så lidt forstyrrelser som muligt, og så de lettest rækker ned i brønde, 
som oftest befinder sig under jorden. Signalet kan blive forstyrret af eksempelvis en bil 
eller en lastbil, der er parkeret over en brønd eller i linjen mellem måler og gateway. Som 
beskrevet i afsnit 9.2 oplevede projektet en del problemer med datapakker fra 
vandmålere, som ikke nåede frem til gateways. Dette skyldes primært parkerede biler og 
anden besværlig placering. I projektet blev setup testet med 2 gateways, hvilket ikke 
tyder på at være nok til et område som HF Sundbyvester. Det anbefales derfor at sætte 
flere gateways op, så der er en alternativ ’linje/retning’ for forbindelse, hvis der skulle 
være forhindringer på vejen – eller hvis den primære gateway er nede.  

 

 

Figur 3: Gateway og router i fælleshuset i HF Sundbyvester 

I projektet blev der benyttet en udendørs Kerlink Gateway, som skal forbindes med et 
ethernet-kabel til PoE-boks (power over Ethernet), og denne forbindes til en router med 
en stabil internetforbindelse. Det frarådes at bruge mobilt bredbånd, da udbyderne af 
denne løsning ofte benytter sig af et lille offentligt IP-range og laver en NAT (Network 
Address Translation) internt til slutbrugerne. Hvis denne forbindelse ikke er stabil, mister 
ens netværksserver pludselig sin vej ind til gateway og modtager så ikke længere data. 
Behovet for en ethernet-forbindelse har naturligvis en betydning for, hvor gateway kan 
placeres (inden for 100m). Har man ikke et fælleshus med internetforbindelse, vil 
gateway skulle monteres hos en af beboerne. I dette tilfælde skal man overveje risikoen 
for stabilitet. Det er vigtigt, at denne person kan sikre en stabil forbindelse og eksempelvis 
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give besked til den teknisk ansvarlige (den digitale vandmand), hvis man får ny 
internetudbyder. Ligeledes skal man være opmærksom på dette, hvis beboer fraflytter. 
Gatewayens stabilitet er et absolut kritisk led i infrastrukturen for det intelligente 
vandmålersystem. Der blev desuden opsat en indendørs Kerlink Wirnet iFemtoCell 
gateway hos en af beboerne.  

Inden montering skal gatewayen programmeres med henblik på at ”pege på” den 
ønskede netværksserver (se afsnit 6.5). Denne proces er forskellig fra gateway til 
gateway, så her skal man følge den specifikke guide, der gerne skulle komme med 
gatewayen. 

Konfigurering af Kerlink Gateway: 

• Få SSH-adgang til gateway via et lokalt Ethernet-baseret netværk. PuTTY eller 
WinSCP er oftest benyttet. 

• Download ’packet forwarder’ eller ’binary file’ fra den valgte netværks-server. For 
The Things Network, find ’packet forwarder’ her.  

• Følg instruktionerne fra netværksserverudbyderen vedrørende programmering af 
gateways. For at programmere gateway til The Things Network følg instrukser her. 

• Reboot og kontroller at gateway går online på netværksserver inden montering (se 
afsnit 6.5). 

 

Der blev i projektet valgt Kerlink Gateways, dels fordi de forhandles hos en af partnerne, 
IndesmaTech, dels fordi de teknisk set er meget stærke og kan yde en høj grad af 
sikkerhed og stabilitet. De er dog også lidt mere tekniske at sætte op, og man kan derfor 
overveje, om nogle mindre avancerede gateways, der er lettere at sætte op, måske er 
gode nok til ens setup. Nogle projektpartnerne har gode erfaringer med gateways fra The 
Things Network. Her findes også en guide til, hvordan de sættes op og aktiveres.  

6.5 NETVÆRKSSERVER 

De opsatte gateways skal sende den opsamlede data videre til en netværksserver. Her 
kan man vælge mellem at have en lokal, fysisk server stående et sted i foreningen (hvis 
man vælger denne løsning, skal man dog sikre sig, at den har stabil internetforbindelse, 
og det er godt at have backup af data et andet sted også). Man kan også vælge at købe 
en kommerciel cloud-løsning for en netværksserver, eller man kan (som man gjorde i HF 
Sundbyvester) vælge at bruge TTN’s gratis netværksserver. TTN har desuden en 
kommerciel service The Things Industries målrettet virksomheder og større 
organisationer, som ønsker at bruge LoRa men har brug for en mere sikker 
netværksserver og en bredere service. Her betaler man et mindre abonnement, og det 
kan være en overvejelse, om det skal være den vej, man går, hvis man vil have en 
permanent løsning. 

Hvis man benytter TTNs gratis netværksserver, skal man først oprette en profil for 
foreningen/området. Sørg for at oprette den med et generisk navn og med en e-
mailadresse særligt oprettet til vandaflæsning, så den ikke er bundet op på en beboer, 
der kan risikere at flytte væk. Herefter skal man registrere sin/sine gateways i 
netværksserveren.  

https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/packet-forwarder/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/registration.html
https://indesmatech.com/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/gateway/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/gateway/
http://www.thethingsindustries.com/


ALEXANDRA INSTITUTTET 

26   63 

Registrering af gateway i TTNs netværksserver: 

• Log ind 

• Klik på gateways + registrer ny gateway 

• Angiv GatewayID: følg guide fra den gateway, du har købt, for hvordan dette 
angives  

• Indstil ’Frequency Plan’ til at være Europa 

• Valg en router i listen 

• Angiv din geolokation på kortet  

• Indstil om det er en indendørs eller udendørs gateway 

 

•  

Figur 2: Screenshots fra TTN: Registrering af gateway i TTN. 

Se desuden TTN for mere info om gateways og deres guide til, hvordan man opretter en 
gateway, da dette vil ændre sig over tid: TTN opret og aktiver gateway. 

 

Herefter kan man holde øje med status for ens gateway inde i TTN: 

https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/
https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/gateway/
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Figur 5: Screenshot fra TTN, der viser, at gateway er online (grøn prik), og hvornår der sidst er set 
signal fra den.  

Netværksserveren håndterer data fra vandmålere via gateways og sender det videre til 
datavisualiseringsplatformen. I TTN back-end skal man registrere alle målere (se afsnit 
7.6), så man sikrer, at man modtager data fra alle målere.  

Man skal desuden videredirigere ens data til datavisualiseringsplatformen: 

• Gå ind under ’devices’ og tryk derefter ’integrations.’ I projektet er der valgt en http-
integration, hvilket er en af de mest normale.  

• Her skal man bruge en række informationer inkl. en URL, som man skal modtage 
fra sin platformsudbyder. 
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Figur 6: Screenshots fra TTN: integration af data fra TTN til platformsudbyder  

Se desuden TTNs guide til at lave http-integration.  

Sidst men ikke mindst kan det anbefales, at daten backes op et sted, så man altid selv 
har adgang til sin historiske data – dette er både smart, hvis man opsiger sit abonnement 
ved visualiseringsplatformen, eller hvis man ikke gemmer sin data i mange år der. Man 
kan enten backe op på fysisk server eller i en cloudløsning. Her udbyder TTN en 
betalingsservice for ’data storage’, som også findes under ’devices’ og ’integrations’ (se 
screenshot ovenfor).  

 

HF Sundbyvester valgte LoRaWAN, primært fordi de ønskede at eje og drifte deres eget 
netværk, og da de ville have fuld kontrol og ejerskab over data. Ligeledes passede 
community-delen og hele gør-det-selv-tilgangen godt til et fællesskab, hvor man godt kan 
lide at gøre ting selv og i fællesskab. Ikke mindst var prisen en afgørende faktor, da de 
ikke ville være bundet til høje abonnementspriser. Det skal dog nævnes, at foreningen 
ikke havde de nødvendige kompetencer til at konfigurere og opsætte et LoRa-netværk 
selv, og de hyrede derfor en LoRa-ekspert fra IT-Universitetet til at hjælpe med denne 
del, ligesom de havde en tæt kontakt til og vejledning fra leverandøren af gateways, 
IndesmaTech.  

Foreningen har en fælles plads i midten af foreningen med et fælleshus. Her blev opsat 
en stor udendørs Kerlink Gateway (Kerlink Wirnet iBTS Compact LoRaWAN Gateway) med 
en ekstra lang antenne. Gatewayen blev placeret på en lang mast monteret på huset, så 
den er oppe i 5 meters højde. Den er kablet til en router med fiberforbindelse og med fast 
IP-adresse i fælleshuset. En af de mange erfaringer, der blev gjort, var, at det er 
nødvendigt at placere router og PoE-boks i et skab, så beboere ikke kom til at slukke for 
router eller hive nogle stik ud. Dette skete flere gange, og når Wi-Fi-forbindelsen 
forsvinder, går gatewayen offline, og der kommer ikke nogen data. Der blev desuden 
placeret en mindre indendørs Kerlink Wirnet iFemtoCell gateway hos beboeren fra 

https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/http/
https://lorawan-webshop.com/shop/8-lorawan-gateways/47-kerlink-wirnet-ibts-compact-lorawan-gateway-1loc---0weu-868mhz/
https://lorawan-webshop.com/shop/8-lorawan-gateways/263-scan-6dbi-antenna-824-894mhz/
https://lorawan-webshop.com/shop/8-lorawan-gateways/22-kerlink-wirnet-ifemtocell-lorawan-gateway--868-mhz/
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Digitaliserings- og Bæredygtighedsudvalget. Erfaringerne fra projektet er dog, at disse to 
gateways ikke er nok til at skabe en stabil forbindelse til alle målere. Næste skridt er 
derfor enten at sætte flere gateways op eller at lave et forsøg med at købe sig til adgang 
hos CibiCom eller TTI for at se, om dette kan skabe en mere sikker forbindelse med 
mindre tab af data. 

Der blev oprettet en profil på TTN, og begge gateways samt målere blev oprettet her. 
Herfra sendes data til datavisulaseringsplatformen senti.waterworks. 

 

NETVÆRK: 

• Vurder hvilket netværk der er det rigtige for foreningen/området 

• Indkøb af gateways 

• Vælg netværksserver og opsætning af netværksserver 

• Konfigurer gateways 

• Opret gateways i TTN back-end 

• Bliv en del af TTN community 
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7 VANDMÅLERE 

Valg af digitale målere er selvsagt en af de vigtigste beslutninger, der skal tages i et 
vandmålerprojekt. Der er mange parametre og kriterier, der skal overvejes, da det er en 
dyr investering at skifte 163 målere. Som beskrevet i introduktionen er et af de kritiske 
problemer med intelligente vandmålere deres levetid, som helst skal op på 9-12 år, for at 
det er rentabelt. For det første er 9-12 år en meget lang levetid for IT-produkter, og for 
det andet er det en stor udfordring, at digitale målere kræver strøm. Da de skal være 
placeret i udendørs målerbrønde, er der ikke adgang til elektricitet, og de skal derfor køre 
på batteri. Alle digitale vandmålere kommer med indbyggede batterier, der ikke kan 
skiftes, da et udskifteligt batteri vil betyde, at man skal kunne åbne og lukke måleren, 
hvilket vil gøre teknologien sårbar over for vand og erosion. Det har i projektet ikke været 
muligt at finde vandmålerleverandører, der ville udstede en garanti over 2-5 år, selvom 
mange proklamerer, at deres vandmålere kan holde i 16 år. Batterilevetid har derfor fyldt 
en del i projektet, da foreningen var nervøse for at investere i 163 målere, som kunne 
risikere at skulle skiftes ud efter få år. Da IoT og intelligent vandmåling er en ny teknologi, 
findes der endnu ikke nogen referenceprojekter, hvor vandmålere har været i operation 
op mod de 9-12 år. I afsnit 9.1 vurderes batterilevetid derfor ud fra laboratorietests og 
undersøgelse ved eksperter.  

7.1 OVERVEJELSER VEDR. VALG AF MÅLERE 

Som beskrevet tidligere, er valget af vandmålere og valget af netværksteknologi dybt 
afhængige af hinanden, da vandmålere er designet til at sende på den ene eller den 
anden netværksprotokol (flere og flere målere bliver dog designet til at kunne understøtte 
forskellige netværk). Mange af de store udbydere af intelligente vandmålere, såsom 
Kamstrup og HOFOR, bruger målere, der kører Wireless M-Bus, og denne teknologi er 
derfor den langt mest benyttede og testede. Ulempen ved M-Bus er dog, som tidligere 
beskrevet, at den er særlig god til vandaflæsning men ikke så udbredt i sensorer til andre 
brugsscenarier. Vil man gerne have et netværk med mulighed for at tilføje andre IoT-
løsninger, er M-bus derfor ikke den bedste løsning. Det skal dog siges, at Wireless M-
Bus godt kan konverteres til LoRa, men da M-bus ikke sender så langt, ville det kræve 
opsætning af langt flere gateways. Som sagt er Sigfox og NB-IoT fravalgt grundet 
betalingsordning og mere lock-in. Nedenfor er der taget udgangspunkt i, at der er valgt 
LoRa-målere.  

Der findes et hav af målere på nettet – også til lavere priser end hos danske VVS-
grossister – men man skal her overveje risiko i forhold til kvalitet og ikke mindst risikoen 
ved ikke at have en fysisk forhandler at kunne henvende sig til, hvis man støder ind i 
problemer med aktivering, konfigurering og aflæsning af data. Som det kan læses 
nedenfor, opstår der meget let problemer med disse dele. Det er desuden vigtigt at sikre 
sig, at vandmålerne er MID typegodkendte, da dette er et lovkrav i Europa og Danmark. 
Endvidere skal man sikre, at vandtætheden svarer til klassificeringen IP68, hvis målerne 
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er placeret i brønde, som er fyldte eller lejlighedsvis fyldes med vand. I projektet har det 
været et kriterie, at man ville købe vandmålere fra en autoriseret forhandler, netop for at 
sikre sig en vis garanti og service. Det skal dog nævnes, at digitale vandmålere også er 
en ny teknologi for VVS-grossister, og disse er derfor også i gang med at lære om IoT, 
digitale vandmålere og ikke mindst ved at gøre sig erfaringer med, hvilke kompetencer 
de har behov for for at kunne servicere sådanne produkter. I projektet var VVS-
virksomheden Brdr. Dahl partnere og leverandører af vandmålerne. De gjorde sig mange 
erfaringer undervejs og valgte bl.a. at opkøbe en software-virksomhed, som kan 
servicere dem i deres IoT-løsninger, da de planlægger at udvide sortimentet af 
intelligente smart city-løsninger. Brødrene Dahl har efterfølgende lavet en Testpakke, 
hvor man køber 10 stk. vandmålere, låner gateways samt testsoftware, således at man 
kan teste vandmåler, gateway samt software. Det kan være en god ide, inden man 
beslutter sig. Prisen på Testpakken er 9.995kr.  

I valget af målere er der en række vigtige parametre at vurdere: 

• Hvilken netværksteknologi målerne benytter 

• Garanti: produktets og særligt batteriets levetid 

• Hvorvidt målerne måler præcist 

• Man skal tjekke, at måleren har integreret alarmer for eksempelvis lækage, brud, 
batteriniveau, frostalarm. De indbyggede alarmer er vigtige, fordi de sendes 
øjeblikkeligt og ikke kun de gange i døgnet, hvor måleren sender data  

• Om måleren kan sende delta-data, hvilket betyder, at man kan få timeaflæsning, 
uden at måleren skal sende hver time  

• Målerens fysiske højde/størrelse i forhold til brønd eller monteringssted 

• Pris 

Ovenfor har vi berørt netværksvalget, og i nedenstående tages der derfor udgangspunkt 
i, at der er valgt LoRa-målere. Der vil i mindre grad blive diskuteret præcision i aflæsning, 
da dette ikke lader til at være et problem. Prisen på den enkelte vandmåler er knap så 
kritisk som risikoen for at skulle skifte målerne ud efter få år, da montering og mandetimer 
er dyre. Der vil derfor blive lagt meget vægt på batterilevetid og kvalitet samt på 
brugervenligheden i forhold til opsætning af målere. Der vil blive kigget på forskellige 
løsninger inden for LoRa-målere – særligt en sammenligning mellem 2 målere. 

Projektet har kigget på en del forskellige målere men har kun testet 2 målere. Disse to er 
udvalgt, fordi de kunne købes hos en veletableret grossist, så det var sikret, at der kunne 
ydes service på såvel fysisk som digital opsætning af målerne.  
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Figur 7: Skema over et udvalg af fjernaflæste målere – de to første er dem, der er udvalgt til tests i 
projektet. NAS har flere forskellige click-on moduler. Grunden til at disse ikke blev inkluderet i 
testen var, at de ikke ville komme på markedet før juli 2020.  
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7.2 VALG AF LORA-VANDMÅLER 

De to udvalgte modeller – her refereret til som ’Axioma’ og ’B-Meters’ – er forskellige, 
fordi Axioma er en integreret løsning, hvor hele måleren er digital. B-Meters derimod er 
en click-on-løsning, som skal monteres oven på en almindelig mekanisk måler. Fordelen 
ved sidste løsning er, at den kan skiftes af enhver bruger, hvorimod den integrerede 
måler skal skiftes af en autoriseret VVSer, hvilket udgør en stor del af udgiften ved 
udskiftning af vandmålere. Det er derfor lettere at forsøge sig frem med click-on-
løsninger, da det ikke kræver en reel udskiftning af vandmåler. Da HF Sundbyvester var 
meget bekymrede for batterilevetiden, var et af deres kriterier at få afprøvet en click-on 
løsning, da denne ville være billigere at udskifte i tilfælde af, at batterierne skulle vise sig 
kun at holde i 4-5 år.  

En anden væsentlig forskel på en integreret og en click-on-løsning er måden de måler 
vandgennemsivning af rørene på. De mekaniske målere, som anvender click-on-
løsningen, er typisk en såkaldt vingehjulsmåler, der læser de skiftende tal på den 
mekaniske vandmåler. Det gør, at den ikke har mulighed for at opfange små sivninger 
igennem rørene og derfor ikke kan opdage små utætheder. Den integrerede vandmåler 
bruger derimod en ultralydsmåling, som langt mere præcist kan måle 
gennemstrømninger af små mængder vand i rørene. Historisk har vandmålere været 
mekaniske vingehjulsmålere, som har været og stadig er billige i indkøb, velvidende at 
der er mekaniske sliddele på vingehjul/lejer, som med årene får større og større 
tolerancer. De mekaniske målere udgør stadig en stor andel i de danske 
vandforsyningssystemer, men på sigt vil de formentlig blive afløst af elektroniske målere 
efter samme ultralydsprincip som fjernvarmemålerne. For 10-15 år siden kom de første 
elektroniske ultralydsvandmålere på markedet i Danmark, og der er derfor ikke lige så 
stort erfaringsgrundlag for disse målertyper. Erfaringsgrundlaget med 
målenøjagtigheden for moderne ultralydsmålere efter lange perioder i drift er derfor 
begrænset, selvom der, ifølge HOFOR, er en forventning om, at de vil have længere 
levetid end de mekaniske. 

Som sagt var ideen at afprøve begge målere og sammenligne dem med hinanden, både 
i forhold til batterilevetid, sendekvalitet, alarmer, og hvor lette de var at montere, aktivere 
og afkode data fra. I projektets start blev der indkøbt 3 af hver målertype, som blev 
installeret. Der har dog vist sig at være rigtig mange problemer ved B-Meters, hvilket har 
gjort valget af Axioma meget nemt. Ved projektets slutning er det stadig ikke lykkedes at 
få brugbare data fra B-meters målere, til trods for at disse målere er blevet udskiftet 3 
gange. Her nævnes kort nogle af de udfordringer, der har vist sig.  

7.3 FRAVALG AF B-METERS 

For det første viste IWM-TX3-LR fra B-Meters, grundet antenne-modulet, at være lidt for 
høj i forhold til de brønde, de skulle monteres i. Dette betød, at første montering 
resulterede i, at målerne med tiden brækkede af. Udskiftning af to af målerne resulterede 
i én måler, der ikke sendte data, og én måler, der ikke sendte data men kun en ikke-
lokaliserbar alarmkode, som det ikke var muligt for programmørerne at afkode til 
meningsfuld data. En stor svaghed ved målerne var, at de kom med meget lidt 
information om, hvordan de skulle aktiveres, og hvordan data skulle afkodes. På målerne 
er angivet en e-mailadresse til én bestemt person hos B-Meters, som man kan kontakte 
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for mere info. Dette er selvfølgelig ikke en holdbar informationskanal for et produkt, der 
skal holde i mange år, da man ikke kan sikre sig, at denne medarbejder fortsat vil arbejde 
ved virksomheden. Producenten virker som en umoden virksomhed rent servicemæssigt, 
hvilket kan give problemer, hvis man vil bygge sit eget system og ikke besidder 
højteknologiske kompetencer. Efter en del research blev det klart, at målerne skal 
aktiveres via en Androidtelefon med en NFC IWM Config APP. Det viste sig dog meget 
svært at ramme præcist det punkt, hvor signalet tillod appen at aktivere måleren. Appen 
var heller ikke særlig brugervenlig. Det ville derfor tage meget lang tid at aktivere 163 
målere.  

B-meters har en række indbyggede alarmer: lavt batteriniveau, alarm hvis modulet bliver 
fjernet, alarm hvis nogen forsøger at kortslutte modulet med en magnet, 
tilbageløbslæsning og lækagealarm. Der er altså færre alarmer end i Axioma (se 
nedenfor). 

En af de ting, som virkede mere brugervenligt ved B-Meters end ved Axioma er 
muligheden for selv at rekonfigurere parametre i måleren gennem NFC-interfacet. Det 
skaber dog en svaghed i forhold til sikkerhed, da det gør det lettere for uvedkommende 
at ændre på målerne.  

Ikke mindst var en vigtig del af beslutningen knyttet op på diskussioner mellem 
projektpartnerne med ekspertise i vandaflæsning, som var meget enige om, at den 
integrerede løsning var den bedste løsning, både pga. af en mere præcis vandaflæsning 
via ultralyd, og fordi de vurderede, at der var større kvalitetssikkerhed i en fuldt digital 
løsning, hvor der ikke er nogen bevægelige enheder, der kan gå i stykker. I det 
integrerede modul er teknologien kapslet mere ind og derfor bedre beskyttet. Ligeledes 
faldt vurderingen på risikoen ved, at click-on løsningen nemt kan knække af eller fjernes 
af brugeren eller andre. 

På baggrund af disse erfaringer og refleksioner er B-Meters blevet fravalgt og foreningen 
valgte at gå videre med at teste et større antal (30 stk.) Axioma-målere. 

 

Figur 8: B-meters måler i brønd 

7.4 VALGET AF AXIOMA-MÅLERE 

Axioma Metering UAB er en litauisk virksomhed, som gennem de seneste år har fået 
rigtig godt gang i deres salg af vandmålere i særligt Finland og Mellemøsten. Projektet 
har testet 30 Axioma-målere og vurderer på baggrund af en række parametre, at Axioma 
er et godt valg, hvis man ønsker at montere LoRaWAN vandmålere. Her fremføres en 
række refleksioner over, hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt.  
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For det første er Axioma-målerne langt lettere at aktivere end B-Meters, da det eneste 
man skal gøre, er at montere dem i brønden og lade dem gennemstrømme med minimum 
10 liter vand. Herefter begynder de at sende.  

En anden vigtig grund for valget af Axioma var, at de under projektet udviklede deres 
vandmåler, så brugerne i dag får mere data med færre sendinger. Når man indkøber 
målere, skal man indikere, hvor ofte man vil have dem til at sende data. Hver gang der 
sendes data, tærer det på batteriet, og man vil derfor gerne undgå at sende data hver 
time. Den nyere generation indeholder funktionaliteten ’extended payload’, hvilket vil 
sige, at måleren kan sende en streng af data (payload) med såkaldte ’delta-data’, der 
viser forbruget time for time, selvom data kun ankommer hver 8. eller 12. time. Dette 
giver en rigtig god værdi for brugeren, som på den måde kan få indsigt i sit vandforbrug 
time for time.  

Ud over at sende forbrugsdata i delta-format har Axioma-måleren, ligesom B-meters, 
indbyggede alarmer. De alarmer der er indbygget i måleren er:  

• Brud, som er 250 l i timen i mere en 60 min. Sendes spontant.  

• Lækage, som indikerer 25 l i timen i over 24 timer. Sendes spontant. 

• Hvis der er en lav temperatur, under 5°C, hvor måleren er monteret. Sendes 
spontant. 

• ’Tamper’, som er hvis der er nogen der forsøger at åbne måleren og på den måde 
ødelægge den. Sendes spontant. 

• ’Intet forbrug’ – denne er dog som udgangspunkt ikke aktiveret. 

• Negativt vandflow – denne alarm er der ikke beskrevet parametre for. Sendes med 
næste datapakke. 

• Dry – denne alarm er der ikke beskrevet parametre for. Sendes med næste 
datapakke. 

 

Figur 9: Fra Axiomas manual for afkodning af data fra måleren, side 8. 

Alarmerne kan ses på målerens fysiske display, og de sendes øjeblikkeligt som 
datapakker gennem gateway og netværksserver. I det visuelle interface (se afsnit 8) skal 
det derefter bestemmes, hvem der skal modtage notifikationer om alarmer. Nogle ting 
giver det mening for den enkelte bruger at få, og andre ting, som f.eks.batteriniveau, er 
det måske bedre, at det kun er vandmanden der får. 
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Figur 9: Display på Axioma-måler. Fra Axiomas manual for afkodning af data fra måleren, side 8. 

I projektet blev de forskellige alarmer testet. Det viste sig dog relativt svært for 
programmører, både fra Alexandra Instituttet og fra Senti, at forstå, hvordan alarmerne 
skulle afkodes. Det skyldes, at manualen for afkodning er både mangelfuld og skrevet 
ret ulogisk. Det er derfor ikke let at afkode, hvilke porte alarmer kommer i, og hvornår 
man kan forvente alarmer, f.eks. om en alarm kommer spontant eller sammen med næste 
datapakke. Det er lykkedes at få alarmer for brud, lækage og ’tør’ testet. Det lykkedes 
ikke at få en alarm igennem for negativt vandflow, selvom en måler blev monteret 
omvendt i en testsituation, og vand strømmede tilbage gennem måler.  

Vandmålere (og andre LoRa IoT-enheder) kan sende data på forskellige ’spreading 
factors’ (fra SF7 op til SF12); højere SF forlænger tiden, som måleren sender sit signal i. 
Når et signal sender i længere tid, er der større chance for at nå igennem til en gateway, 
men det tærer også mere på batteriet. Som udgangspunkt vil Axioma-målere forsøge at 
sende på SF7, men hvis en måler oplever problemer med at nå gateway – f.eks. fordi 
der holder en bil over brønddæksel – vil den efter tredje forsøg i SF7 gå til SF8, og den 
vil, om nødvendigt, stige til SF12. Denne stigning tager tid, hvor man i så fald ikke vil 
modtage data fra sin måler. Sker dette under en lækage eller brud, er det selvfølgelig 
meget uheldigt, da man i så fald ikke vil modtage en alarm. Måleren vil selv forsøge at 
sætte sin SF ned igen. Denne mekanisme er meget vigtig for at sikre en længere 
batterilevetid (se afsnit 9.1). 

I projektet hentede IT-Universitetet al data ind i et open-source visualiserings- og 
analyseværktøj, Grafana, hvor det er muligt at overvåge målernes SF, hvor ofte de mister 
pakker og meget andet. Screenshottet her viser, at alle de nye målere, undtagen én, 
ligger stabilt på SF7, hvilket er godt.  

 

Figur 11: Screenshot af spreading factor over tid 

Når man bestiller målere, indikerer man desuden, hvor ofte de skal sende datapakker. 
Færre datapakker sparer på batteriet. Men vælger man, at de kun skal sende f.eks. én 

https://grafana.com/
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gang i døgnet, risikerer man at miste forbrugsdata for længere perioder, hvis måleren har 
problemer med at sende og må gå op i SF. I dette tilfælde vil det tage måleren 3 dage 
for hver SF, den går op. Brdr. Dahl og Axioma anbefaler, at man konfigurerer målerne til 
at sende 3 gange i døgnet. Som beskrevet nedenfor er det også med udgangspunkt i 
denne konfigurering, at de har lavet deres beregninger over batterilevetid. Som det vil 
blive beskrevet yderligere i afsnit 9.1, var netop Axiomas måde at sikre batterilevetid en 
vigtig faktor for, at projektet og foreningen valgte Axioma-målerne. Når målerne indstilles 
til at sende 3 gange i døgnet, er det lig med, at sendefrekvensen skal sættes til 28.800 
sek. (8 timer af 60 min af 60 sek.). For at få timebaseret deltadata med en indstilling på 
3 gang i døgnet, skal deltaværdien skal sættes til 3600 sek. (60 min af 60 sek.). Dette vil, 
som udgangspunkt, ikke være noget, som slutbrugeren skal involveres i, da dette blot 
skal indstilles fra grossisten og fabrikantens side, men det kan være godt at holde sig for 
øje, da det kan komme til at skabe problemer i payloaden, hvis det ikke er indstillet rigtigt. 

I en større bestilling på 25 vandmetre oplevede projektet en fejl i softwaren, hvor 
fabrikken havde konfigureret målerne til en forkert deltaværdi, så brugerne i lang tid ikke 
kunne modtage timedata. Det forsinkede projektet væsentligt, da det tog tid at få kontakt 
til fabrikken og at få en mand fra Brdr. Dahl ud og opklare, hvor fejlen lå. Problemet kunne 
først løses, da Axioma sendte Brdr. Dahl et såkaldt ’optisk øje’, som en tekniker kunne 
komme ud til haveforeningen med og placere fysisk på hver enkelt måler for herigennem 
at kunne rekonfigurere disse, så detlaværdien blev sat korrekt til 3600 sek. Det var blot 
en af de udfordringer og børnesygdomme, som projektet oplevede.  

En af de faktorer, som trak ned i vurderingen af Axioma, var deres endnu ikke så gode 
brugervejledningsmateriale og en manglende klar procedure for, hvilke informationer 
man får medsendt, når man modtager målerne. Ligeledes oplevede projektet en uklar 
ansvarsfordeling i værdikæden mellem Axioma og grossisten. Det blev under projektet 
klart, at meget af den teknologi, der skal bruges til at bygge et system, egentlig er ved at 
være moden, men det, der stadig halter bagud, er netop brugervenligheden, 
dokumentations- og vejledningsmateriale og ikke mindst organiseringen og 
kommunikationen mellem de forskellige aktører, der indgår i det økosystem, der er 
nødvendigt for at få et helt system op at stå.  

For det første var der ikke nogen fast procedure for, hvilke guides man som køber får 
med produktet. Selve måleren kommer i en kasse uden nogen videre vejledning. 
Grossisten sender herefter et dokument med App Keys for hver måler-ID, som skal 
bruges til aktivering af måler (se afsnit 7.6). Sammen med App Keys skal man desuden 
sikre sig, at man modtager følgende dokumenter, da de kan være nyttige til at aktivere 
og afkode målerdata, samt de forskellige parametre, der er prækonfigureret i målerne fra 
fabrikkens side: 
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Figur 12: Billeder af brugervejledninger fra Axioma 

Men selvom man har sikret sig at man har de rette dokumenter, er disse stadig 
mangelfulde, skrevet i et fejlagtigt engelsk, og generelt ikke særlig brugervenlige eller 
logiske i deres opbygning og sprog. Det gør det en del mere vanskeligt for brugeren at 
sætte måleren rigtigt op og afkode data korrekt.  

En anden vigtig oplysning, som først blev klart for projektets programmører efter nogen 
tid, er ,at der findes en app, Qalcosonic configurator W1 (fungerer kun på Android-
telefoner), som kan vise de fleste parametre fra måleren, såsom nuværende vandmåling, 
alarmstatus, device ID, app ID, og de prækonfigureringer, som måleren er indstillet med 
fra fabrikkens side, inkl. spreading factor, sendeinterval og deltaværdi. Appen er god at 
have, fordi man kan tjekke, inden man monterer målerne, om de har de ønskede 
konfigureringer, ligesom disse oplysninger kan være hjælpsomme for programmøren, der 
skal afkode dataene. I projektet ville appen have gjort det hurtigere at opdage fejlen i 
indstillingen af delta-værdier, og det ville have været lettere at rette, inden målerne blev 
installeret. Det skal dog siges, at vi anser denne konfigureringsfejl som en børnesygdom, 
og det bør derfor ikke være nødvendigt at tjekke parametre selv, men det er godt at vide 
at muligheden er der for de teknisk interesserede. 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axioma.qalcosonic.configurator
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Figur 13: Screenshots fra Qalcosonic app. 

7.5 BESTILLING AF MÅLERE 

Målerne bestilles i vandret eller lodret version, og de bestilles i de korrekte mål, både ift. 
rørtykkelse og længde af måler. Husk at overveje, om der skal bestilles tilbageløbs-
/kontraventil med – check at denne passer ind i målernes rør. Da projektet skulle bestille 
målere, var der stadig mange parametre for konfigurering af målere, som kunden blev 
bedt om at tage stilling til, såsom delta-data og tidszone. Men som erfaring fra projektet 
har Brdr. Dahl nu gjort denne proces langt simplere for brugeren, så det eneste man skal 
tage stilling til er, hvor ofte man vil have måleren til at sende data. Som beskrevet ovenfor 
anbefaler både projektet og Brdr. Dahl, at man konfigurerer dem til at sende 3 gange i 
døgnet, og at man får delta-data sat til timeinterval. 

7.6 MODTAGELSE AF MÅLERE OG REGISTRERING I 

NETVÆRKSSERVER 

Målerne ankommer i kasser, som hver indeholder en lille mærkat med målernes unikke 
ID/serienummer. Det er vigtigt at få dette noteret i et masterdokument, så man er sikker 
på, at den rigtige måler installeres i den rette brønd, samt at den tilknyttes den rette 
bruger. Ud over de fysiske målere vil kunden også modtage et digitalt dokument med 
unikke ’LoRa App Keys’ og ’Dev EUI’ til hver måler. Disse er vigtige til næste fase. Af 
sikkerhedsgrunde er det vigtigt, at de ikke deles med for mange i organisationen, og at 
de gemmes på et sikkert sted.  
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Inden målerne bliver monteret, skal de registreres i netværksserveren. Der er to trin til 
denne del. Først skal der oprettes en ’applikation’ til hver type måler. Hvis man har holdt 
sig til en type målere til alle husstande, skal der altså kun oprettes én applikation. I 
projektet blev både Axioma og B-målere testet, og der blev derfor oprettet to 
applikationer. 

For at oprette en applikation, se beskrivelse i The Things Network her.  

 

Registrering af hver enkelt måler i TTN: 

• Gå til din The Things Network konto og til den netop oprettede applikation. 

• Klik på ”Devices”  

• Klik på "register device" 

• Device ID: kan ikke rettes efterfølgende, så det er vigtigt at beslutte sig for et godt 
system, så man let kan skelne dem efterfølgende og se, hvor de er monteret. I 
projektet er valgt [Fabrikat][Serienummer på måler]_[havenummer] f.eks. 
’axioma05127511_54’ 

• Derefter vælges fanen SETTINGS, hvor man skal indtaste App Key (er også unik 
for hver enhed og særskilt fra leverandøren) 

• Tilføj: Dev EUI 

Du er nu færdig med registreringen.  

Se også TTNs guide for, hvordan man registrerer LoRa-sensorer i netværksserver. 

https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/add.html
https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/registration.html
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Figur 14: Screenshots fra The Things Network netværksserver: registrering af vandmåler 

 

 

Figur 15: Screenshot fra The Things Network netværksserver: check om målerne sender eller ej 
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7.7 MONTERING 

VVSer monterer målerne, og det er her selvfølgelig vigtigt, at han har en klar beskrivelse 
af, hvilken måler (med hvilket serienummer) der hører til hvilken husstand. Når han 
afmonterer den gamle måler, skal han aflæse den og skrive resultatet ned i 
masterdokumentet – eller i et andet dokument. Dette er vigtigt for årsregnskabet, da den 
nye måler ikke overtager de gamle målertal. Målerne aktiveres, når der er strømmet 10 l 
vand igennem dem. Installeres en måler i en ubeboet husstand, aktiveres måler ikke, før 
der bruges vand.  

Når målerne er monteret og aktiveret ved vandgennemstrømning, vil man inden for 24 
timer se, at måleren får en grøn prik, hvilket indikerer, at den sender data, og at din 
gateway modtager data. En orange prik betyder, at der er noget galt, og at der ikke 
modtages data.  

7.8 DECODER 

Den data, som netværksserveren modtager fra målerne, kommer i et binært format, som 
skal omsættes til et mere almindeligt format, såsom JSON. For at gøre dette, skal der 
skrives en decoder (f.eks. i JavaScript, Python eller et andet computersprog). Som 
tidligere nævnt er det den teknisk sværeste opgave, hvis man ikke har 
programmeringskompetencer, og vi anbefaler derfor, at man hyrer nogen til den del. For 
en trænet programmør vil det ikke tage så lang tid, hvis man har den rette guide fra 
Axioma. Det ville gøre det langt lettere for brugeren, hvis der kom en decoder sammen 
med målerne, men det er producenterne desværre ikke altid villige til at udlevere, da 
dette ses som forretningskritisk og udelukkende deles med sælgere, der vil bruge deres 
målere til at udvikle og udbyde end-to-end kundeløsninger. 

 

Eksempel på binær payload:  

oK+9XgAFIgAAYNa1XnQeAAA+AC0AJgBbACMAggBCAIUAPQB+ADYA 

Eksempel efter decoder: 

{ 

"date": "2020-05-14T20:52:48.000Z", 

"state": 0, 

"stateMessages": ["OK"], 

"volume": 8.709, 

"logDate": "2020-05-08T22:00:00.000Z", 

"logVolume": 7.796, 

"deltaVolumes": [ 

 0.062, 0.045, 0.038, 0.091, 0.035, 0.13, 

 0.066, 0.133, 0.061, 0.126, 0.054 

] 

} 
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Under projektet udviklede Alexandra Instituttet en decoder til den specifikke version af 
Axioma. Den vil blive opbevaret og opdateret på GitHub, så andre, der ønsker at bruge 
samme, måler frit kan genbruge den: 

https://gist.github.com/Alkarex/4b5d1fef2ff84d483e2793ed009ef607  

• Det er selvfølgelig en god ide at skrive og teste decoderen på et par enkelte målere, 
inden man indkøber alle målere. 

• Decoderen kan enten placeres i netværksserveren, så data sendes videre til 
visualiseringsplatformen i mere læseligt sprog, eller man kan vælge at sende det 
videre til visualiseringsplatformen i binært format, og så skal serviceudbyderen stå 
for decoding. Fordelen ved at have decoderen i netværksserveren er, at man som 
forening/ejer af vandmålerprojektet selv har direkte adgang til den, og at man har 
den, hvis man vil skifte serviceudbyder. Og fordelen ved den sidste version er, at 
det er serviceudbyderen, der er ansvarlig for at lave og tilrette decoderen. 

• På billedet ses, hvordan decoder indsættes i TTN: 

 

Figur 16: Screenshots fra The Things Network netværksserver: indsætning af decoder 

Vælger man at benytte sig af Senti som datavisualiseringsplatform, så laver og holder de 
decoderen, hvis man vel at mærke har valgt en vandmåler, som de enten allerede har 
inde i deres system, eller det er en vandmåler, som de synes det giver mening for dem 
at udvikle en decoder til.  

 

https://gist.github.com/Alkarex/4b5d1fef2ff84d483e2793ed009ef607
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HF Sundbyvester valgte at købe Axioma Extended Payload målere gennem Brdr. Dahl. 
Der har været nogle opstartsproblemer, men oplevelsen er, at Brdr. Dahl er ved at få 
rettet op på disse, så det i fremtiden bliver lettere og mere enkelt for kunden at indkøbe 
og få service på deres målere. Målerne er konfigureret til at sende 3 gange i døgnet med 
delta-data indstillet, så der hver 8. time modtages timeaflæst data. Målernes spreading 
factor ligger således ret stabilt på 7, hvilket giver den bedste batteriudnyttelse. Målerne 
er monteret af VVSer med tilbageløbs- og kontraventiler.  

Dataen sendes via TTN netværksserver, hvor alle målere er registreret af foreningens 
nyudnævnte ’digitale vandmand’. Han holder øje med status fra målere og gateways for 
at sikre, at alt sender, som det skal. I løbet af innovationsprojektet sendes data fra TTN 
netværksserver til Alexandra Instituttet, som kører noget kvalitetsanalyse på dataen og 
til IT-Universitetet, som visualiserer og holder øje med data i visualiseringsplatformen 
Grafana.  

Efter projektet er afsluttet vil data dog ikke længere blive sendt til disse to institutioner. 
Vigtigst af alt sendes data til virksomheden Senti, som laver det visualiseringsinterface, 
som beboerne i haveforeningen kan monitorere deres vandforbrug igennem. Det er 
endnu ikke besluttet, om foreningen vælger at købe Axioma-målere til de resterende 130 
husstande, ligesom det endnu ikke er besluttet, hvilken netværksserver og 
platformsudbyder man vælger. Det vil blive besluttet i efteråret 2020. 
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VANDMÅLERE 

• Der vælges den rette type vandmåler til brugskonteksten og behovet. 

• Der tages mål i alle husstandes brønde for at kunne bestille målere i rette 
byggehøjde/længde. Husk plads til tilbageløbs- eller kontraventil, som bestilles/leveres 
løst og sættes i af VVS ved montering (vær obs på at disse kan forlænge målerens 
størrelse).  

• Målerne bestilles med ønskede sendefrekvens, der anbefales 3 gange i døgnet. 

• Husk at få en oversigt over målere (ID) og tilhørende App Keys fra grossisten. Dette 
dokument er vigtig for installation og kritisk i forhold til privacy issues.  

• Når vandmålerne ankommer, skrives der husstande/adresser på hver af boksene, så 
det gøres let for VVSer at montere de rette målere (med rette måler ID) på den rigtige 
adresse.  

• Registrer alle måler-IDer ved de rette adresser i masterdokument.  

• Når målerne ankommer, er det en god ide at tjekke via appen Qalcosonic, at 
sendefrekvens og deltat-data er konfigureret korrekt. 

• Alle målere skal oprettes i netværksserver med rette målernummer og App Key. 
Målernummer, ikke App Key, indføres i masterdokument. App Keys skal varetages af 
så få som muligt. 

• Lav en decoder – et stykke software, der kan aflæse målernes ’payloads’ og 
oversætte disse til forståligt data. Test decoder på én vandmåler, inden alle 
installeres. Decoder indføres i netværksserver. Hvis decoder laves af 
datavisualiseringsudbyder, kan dette trin springes over. 

• Målerne monteres af autoriseret VVSer. Det er vigtigt, at VVSer har masteroversigten 
med rundt og noterer målerstand fra gamle målere, så det kan bruges til årlig 
afregning. 

• Vandmålerne aktiveres først, når de gennemstrømmes af vand.  

• Check nu på netværksserver, at der kommer data igennem – det kan tage op til 24 
timer. 
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8 DATAVISUALISERINGS- 
PLATFORM 

Den data, man har fra sin netværksserver nu, ankommer i en maskinorienteret format og 
vil ikke give meget værdi for den almene bruger. Det kræver derfor, at man har en server, 
der lytter og oversætter data i et visuelt interface. Et interface er en brugergrænseflade, 
hvor data visualiseres og omsættes til aflæselig information i eksempelvis grafer, billeder 
og tal. Interfacet kan tilgås gennem en webbrowser/hjemmeside eller en app, alt efter 
hvad udbyderen tilbyder.  

8.1 OVERVEJELSER VEDR. 

DATAVISUALISERINGSPLATFORMEN 

Visualiseringerne er den mest synlige del af disse platforme, som også typisk tager sig 
af datalagring, analyse, alarmer osv. 

Markedet for visualisering af forbrugsdata (både elektricitet, vand, fjernvarme) er 
eksploderet gennem de sidste 5-10 år. Der findes en del services på markedet, men 
mange af dem er målrettet større og mere professionelle kunder - kommercielle eller 
offentlige instanser som f.eks. vandværker eller kommuner, der kan rulle det ud i større 
skala, og hvor disse altså fungerer som udbydere af og driftsansvarlige for systemet. 
Derimod er markedet for datavisualisering for mindre kunder med færre tekniske 
kompetencer, som eksempelvis en haveforening eller et bofællesskab, endnu ikke særlig 
udviklet, hvilket kan gøre det svært at finde en udbyder, der kan matche behov og pris 
for sådanne kunder.  

Det er projektets oplevelse, at der sker rigtig meget på området lige nu, og der kommer 
nye spillere på banen, internationalt (Microsoft Azure, Amazon AWS, IBM Bluemix…), og 
i Danmark eksempelvis Senti. De forsøger at skabe løsninger og komponenter til mindre, 
professionelle kunder og for en lavere pris. Det skal desuden nævnes, at Brdr. Dahl i 
løbet af projektperioden også er begyndt at arbejde på en datavisualiseringsplatform, 
som bliver tilgængelig i løbet af 2020. I projektet blev der samarbejdet med 
opstartsvirksomheden Senti, som er i gang med at udvikle en datavisualiseringsplatform 
for vandforbrug kaldet senti.waterworks – denne vil blive beskrevet nedenfor.  

Når man skal vælge datavisualiseringsplatform, er de økonomiske overvejelser 
naturligvis i centrum, da man skal betale et månedligt abonnement for services, hvis man 
ikke vil kaste sig ud i en gør-det-selv- / open-source / self-hosted-løsning (f.eks. baseret 
på Node-RED + Grafana). Op mod det økonomiske argument skal man vurdere, hvad 
beboernes øgede værdi er ved at kunne monitorere deres daglige vandforbrug. Hvor 
denne værdi vil være stor for nogle beboere – der er beboere i foreningen, der allerede 
inden projektet aflæste deres vandmåler og holdt regnskab én gang om måneden – kan 
man ikke antage, at det vil give lige så stor værdi for alle beboere. En af de ting, som 
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projektet vurderer har stor værdi, er muligheden for at kunne opdage lækager og brud. 
Der er naturligvis også en forhåbning om, at den øgede opmærksomhed kan hjælpe 
forbrugerne til at spare vand og penge, men da vand er meget billigt, kommer det ikke til 
at være en besparelse målt op imod, hvad en visualiseringsservice koster.  

Følgende er vigtigt at overveje ved valg af visualiseringsplatform: 

• Funktionalitet: Overvej hvad I gerne vil have, systemet skal kunne – hvor 
avanceret skal det være? Understøtter det eksempelvis de alarmfunktioner, I 
ønsker? Skal det kunne lave det årlige vandregnskab? Ønskes der en 
benchmarking-funktion, så brugerne kan måle sig med hinanden? Etc.  

• Service: Hvor meget skal I selv stå for, og hvor meget tager udbyderen sig af? 

• Brugervenlighed: hvor brugervenligt er systemet? Nogle platforme er meget lette 
at forstå og aflæse af den ikke-tekniske bruger, hvorimod andre er mere tekniske 
og måske taler mere til ingeniører og fageksperter. Jo mere komplekst et system 
er, og jo flere funktionaliteter det har, des sværere vil det være for den enkelte 
bruger at aflæse og benytte.  

• Pris: prisen på systemet er naturligvis vigtig. Her skal man både undersøge prisen 
for onboarding og det månedlige/årlige abonnement samt prisen for at opbevare 
historisk data. 

• Dataejerskab: Ved nogle af de færdige løsninger har du ikke selv ejerskab over 
data. Er det vigtigt for jer?  

• Binding: hvor længe er I bundet, og kan I få jeres data med jer, hvis I ønsker at 
skifte udbyder/system?  

• Andre applikationer ud over vand: Hvis man ønsker at bygge andre IoT-
applikationer på sit netværk over tid, kan det være relevant at vælge en 
visualiseringsplatform, der understøtter disse, så man ikke ender med at stå med 
mange abonnementer og mange systemer.  

Inden den valgte visualiseringsplatform beskrives, kommer først et kort afsnit om 
Grafana, som er en open source og gratis visualiseringsplatform, som bruges af mange 
IoT-udviklere, og som projektets tekniske partnere har brugt i udviklingen og testningen 
af vandmålersystemet.  
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8.2 GRAFANA 

Allerede inden innovationsprojektet gik i gang, havde foreningen allieret sig med IT-
Universitet. Gennem en teknisk kyndig person herfra havde foreningen eksperimenteret 
med det gratis værktøj Grafana til visualisering af data fra de første 3 testmålere. IT-
Universitetet blev igennem projektet ved med at trække data fra alle målere ind i 
platformen for at kunne analysere på dataen og herigennem tilbyde vurderinger af 
målernes og netværkets stabilitet. Det var dog allerede inden innovationsprojektets 
opstart blevet besluttet af foreningen, at dette var for teknisk kompliceret til foreningen, 
og at man havde brug for en mere brugervenlig platform. Derfor vil Grafana kun blive 
beskrevet kort her. 

Grafana er en gratis open source-platform, hvor man kan hive data ind og analysere og 
visualisere daten i et brugerinterface – også kaldet dashboards. Grafana bruges af 
rigtig mange programmører til udvikling af bl.a. IoT-applikationer, da det er gratis og 
relativt let, hurtigt og brugervenligt at benytte, hvis man i forvejen har 
programmeringskompetencer. Grafana tilbyder mange forskellige dashboards – både til 
at overvåge og visualisere den enkelte forbrugers vandforbrug, men også detaljerede 
dashboards, så den digitale vandmand kan monitorere, og som viser, om målerne 
sender, som de skal (eller der er nogen, der ikke sender), og hvilken spreading faktor 
de sender på. 

https://grafana.com/


ALEXANDRA INSTITUTTET 

49   63 

 

Figur 17: Screenshots fra Grafana: viser overvågning af alle projektets 30 testmålere 

Figur 18: Screenshot Grafana: Viser interface for de 3 første målere, som brugeren typisk vil se 
det med et dashboard for det daglige forbrug (speedometer) og en graf for akkumuleret 
vandforbrug.  

Figur 19: Screenshot Grafana: Viser interface for 1 målere, som brugeren typisk vil se det med et 
dashboard for det daglige forbrug (speedometer) og en graf for vandforbrug pr, dag. Afvigelsen i 
grafen indikerer et stort vandspild på den dag. 
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Hvis man har folk med de rette kompetencer til stede i sin forening eller område, vil 
Grafana klart være at overveje, da det er gratis, der er rigtig mange mulige funktioner 
såsom alarmer, visualisering og overvågning af data, og man har selv fuld kontrol over 
interface, hvad der skal vises, ligesom man har fuldt ejerskab over data. Men det kræver 
dog en del tid og kompetencer at opsætte profiler, dashboards, alarmer m.m. Desuden 
er dette interface også en del mere teknisk i æstetikken og vil således ikke opleves så 
brugervenligt for de fleste brugere. 

Det var netop ud fra disse overvejelser, at man i foreningen valgte at droppe Grafana 
som visualiseringsplatform og i stedet at samarbejde med Senti. 

 

8.3 SENTI.WATERWORKS  

Senti er en opstartsvirksomhed, der udvikler en open source IoT-serviceplatform. Senti 
udvikler dashboards, der kan opsamle, behandle og visualisere data fra alt – lige fra 
persontælling i byrummet til møderum på arbejdspladsen, indeklima i skoler og fra 
industrielle maskiner.  

"Ved at forbinde mennesker, data og indsigt i en fælles og 
åben IoT bevidsthed, vil Senti skabe grøn omstilling og 
belønne bæredygtighed." 

• Et af deres produkter er senti.waterworks, som virksomheden under projektet var i 
gang med at udvikle på og teste for brugervenlighed. I senti.waterworks kan de 
opsamle data fra flere forskellige netværkstyper, SigFox, NB IoT, og LoRaWAN. 
Enten skal data ’pushes’ gennem netværksserver til Senti, eller de kan hente data 
ind via en API.  

• Når man indgår en aftale med Senti, skal man sende unik identifikation af 
målernummer (device ID) og et unikt installationsnummer, som bruges til at oprette 
profiler til de rette målere. Når disse data er indlæst i senti.waterworks, kan 
brugeren onboarde sig selv.  

• Ud fra disse oplysninger opretter Senti profiler på alle husstande og sørger for, at 
den rette data bliver trukket ind i interfacet. Senti skal desuden bruge 
brugervejledning fra den type vandmålere, man har installeret, så de ud fra disse 
oplysninger kan skrive en decoder og derved transformere data til deres system. 
Senti.waterworks indeholder en færdig decoder til flere gængse vandmålere.  

• Herefter er man klar til at ’onboarde’ brugerne. De skal oprette sig i systemet, til 
hvilket de skal bruge deres unikke måler ID, deres installationsnummer (i HF 
Sundbyvester var dette måler ID + havenummer – dette bestemmes af den person, 
der har oprettet måleren i netværksserver, se afsnit 7.6) og et organisations-ID, 
som specificeres af Senti og er det samme for alle brugere. Det er vigtigt, at man 
som forening sørger for, at disse informationer samt en onboarding guide bliver 
sendt ud til brugerne. 
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Figur 20: Screenshot fra onboarding i senti.waterworks 

Nu er brugerne klar til at logge på og se deres vandforbrug. Når brugeren logger ind 
første gang, kan man vælge at indgive nogle oplysninger om husstanden, som 
senti.waterworks kan bruge til at visualisere forbrug pr. person og til at sammenligne med 
andre. Dette er dog frivilligt.  

Figur 21: Screenshot fra en brugers forside på senti.waterworks 

• Senti.waterworks består af et interface med en række forskellige elementer. I den 
store graf ses forbruget pr dag/time. Perioden kan indstillet på sidste uge, måned 
eller år. Denne graf kan desuden indstilles så man ser sit forbrug: 

• I forhold til sit eget gennemsnit 

• I forhold til forrige periode (uge, mdr. år) 

• I sammenligning med andre husstande med samme antal beboere 
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Figur 22: Screenshots senti.waterworks 

Man kan desuden vælge at se sin målerstand som akkumuleret graf. 

• Nede i bunden kan brugeren se, hvor mange penge man har brugt på vand i den 
angivne periode. I højre side af startskærmen kan brugeren se et søjlediagram, 
som viser minimum- og maximum-forbrug på en dag, gennemsnit pr. dag, og hvor 
meget man har brugt pr. person. 
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• Ved at trykke på ’sammenligning’ kan brugeren se sit gennemsnitlige daglige 
forbrug pr. person, og dette sammenlignes med resten af foreningen og med 
brugere fra samtlige andre vandværker/foreninger, som senti.waterworks 
administrerer data fra. Herinde kan man også se en indikator for, hvor højt ens 
CO2-aftryk for vandforbruget er. Brugeren kan desuden se tips til, hvordan man 
kan spare på vandet og selv skrive tips og tricks ind til Senti. 

 

Figur 24: Screenshots senti.waterworks: sammenligning af forbrug + gode tips til at spare 

• Brugerne kan desuden indstille en grænse for deres ’normale’ forbrug og derefter 
få tilsendt en notifikation på email / SMS, når de overskrider denne.  

• Det skal dog siges, at Senti ikke påtager sig ansvar for, at alarmer når frem til 
brugerne.  

• Senti.waterworks kan endnu ikke lave årsregnskab for foreningen, men det er 
planen, at de vil tilbyde denne service i fremtiden.  

• Hos senti.waterworks ejer man selv sine data, og virksomheden lover at slette data 
i det øjeblik, man opsiger sit abonnement. Der er kun 1 års binding på deres 
service.  

• Deres afregningsmodel beror på et engangsopstartsgebyr. Herefter betaler man et 
fast årligt abonnement samt en pris for ’vandværksadgang’ pr. måler og en 
’slutbrugeradgang’ pr. måler. Derudover betaler man for, at de gemmer historisk 
data pr. år pr. måler. Senti er blandt de billigere (for at få et tilbud skal man skrive 
direkte til Senti).  

• Som sagt er Senti i gang med at udvikle og teste deres interface, og deres primære 
motivation for at medvirke i innovationsprojektet var at få forslag til forbedringer af 
brugerfladen. Der blev undervejs afholdt en brugerworkshop4, hvor testbrugerne 

 

4 Det var meningen, at der skulle afholdes 2 brugerworkshops, men den sidste måtte desværre 
aflyses grundet corona-situationen. 



ALEXANDRA INSTITUTTET 

54   63 

legede med interfacet og gav feedback til systemet, hvad der var let at bruge, hvad 
der var umiddelbart svært at forstå, og ikke mindst kom brugerne med ideer til nye 
funktioner og muligheder, hvoraf nogle allerede er blevet indarbejdet i interfacet og 
andre er på tegnebrættet. Det skal nævnes, at det har været svært for Senti at 
inkorporere Axiomas’ måde at sende delta-data omkring timeaflæst data i deres 
system, ligesom afkodningen af Axiomas alarmer har voldt vanskeligheder. Dette 
er lykkes til sidst i projektet, men det har betydet, at brugerne ikke har haft mulighed 
for at teste disse under projektet. 

• Det er projektets vurdering, at det overordnede interface i senti.waterworks er 
meget brugervenligt, og at brugerne var tilfredse med mange af de designvalg, der 
var taget. Der var dog nogen, der syntes, at der var for mange forskellige 
informationer, og som ønskede sig, at man kunne vælge og fravælge at se de 
forskellige dashboards. Mange af brugerne var mindre interesserede i at 
sammenligne eller konkurrere med hinanden, men de ville hellere have en funktion, 
hvor man kunne sætte sig personlige mål og også gerne kollektive mål for 
vandbesparelser i hele foreningen. Generelt var der store ønsker til funktioner, som 
kunne gøre det lettere for foreningens beboere at hjælpe hinanden med at spare 
på vandet ved eksempelvis at kunne udveksle tips og tricks. Som beskrevet i afsnit 
5 kan dette relateres til foreningens kultur, hvor mange beboere kender hinanden 
rigtig godt og i forvejen har megen udveksling af tips, mad, ting og services gennem 
foreningens mange Facebook-grupper. 

 

HF Sundbyvester har generelt været tilfredse med senti.waterworks, som lader til at 
kunne stille de behov, som foreningen har til datavisualisering af vandforbrug. Efter 
projektet er slut, vil det på foreningens generalforsamling blive besluttet, om man vil gå 
videre med at bruge Senti som visualiseringsplatform. Som beskrevet havde foreningen 
forud for projektet afprøvet Grafana, da man havde håbet, at man kunne ’nøjes med’ et 
gratis interface. Men som beskrevet blev det vurderet, at det var for teknisk svært og for 
tidskrævende at skulle stå for datavisualiseringer og alarmer selv. 

 

DATAVISUALISERINGSPLATFORM: 

• Valg af datavisualiseringsplatform ud fra behov, ønsker, kompetencer og pris. 

• Hvis man selv vælger at lave datavisualisering i f.eks. Grafana, er der mange trin, som 
vi desværre ikke kan beskrive her. 

• Ved valg af senti.waterworks: indsende et dokument med informationer på brugere og 
måler-ID. 

• Send logininformationer til brugerne inkl. en guide til at onboarde. Det kan være en 
god ide også at afholde et fysisk arrangement, hvor brugerne kan få hjælp til at logge 
ind første gang og til at forstå interfacet. 
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9 OVERVEJELSER VEDR.  
SYSTEMETS KVALITET  

Når nu hele systemet er beskrevet, vil guiden slutte af med nogle mere overordnede 
overvejelser vedr. systemets kvalitet og stabilitet samt målernes batterilevetid. Som 
beskrevet flere steder er det et meget vigtigt parameter at sikre sig, at vandmålerne (inkl. 
deres batteri) holder i op mod 9-12 år, da målerne ikke, ifølge reglerne, skal udskiftes før, 
og da udskiftning af målere er en stor udgift – både i indkøb og i mandetimer. Ligeledes 
er det relevant at overveje forskellige parametre i forhold til hele systemets stabilitet – er 
der stort tab af datapakker, og hvor vigtigt er det, at man får al data? Som en del af disse 
overvejelser er det værd at tænke over, hvorvidt man ønsker at gå med én samlet 
udbyder eller selv vil sammensætte sit økosystem af aktører.  

Det er vigtigt at understreje, at dette afsnit ikke kan læses som en egentlig garanti for 
hverken HF Sundbyvester eller andre grundejerforeninger, men det skal nærmere læses 
som refleksioner og faglig vurdering fra projektpartnernes eksperter, som kan guide 
brugerne i deres overvejelser og beslutninger.  

9.1 BATTERILEVETID 

Som allerede beskrevet var en af HF Sundbyvesters største bekymringer ved at investere 
i digitale målere batterilevetiden. Denne bekymring er bestemt reel, da det netop er en af 
de største udfordringer ved de mange nye IoT-devices, at det er svært at sikre lang 
batterilevetid til de enheder, der er placeret på steder, hvor der ikke er almindelig 
strømforsyning. Der tales ofte om batterilevetider på 4-5 år, hvilket jo langt fra er nok for 
en vandmåler. Som sagt kan man ikke få målere med udskifteligt batteri, da dette vil gøre 
måleren meget sensitiv overfor væskeskade. Ved projektets start var det ikke muligt at 
finde nogen producenter eller forhandlere af vandmålere, der var villige til at give en 
længere garanti end de fra EU påkrævede 2 år. De fleste vil dog meget gerne reklamere 
med batterilevetid ’op til x antal år’, men ikke give noget minimum. Der skrives således 
på Axiomas hjemmeside: ”Maintenance free device, battery lifetime > 16 years”5 Grunden 
til at de ikke vil give nogen garanti er, at batterilevetiden afhænger af mange parametre, 
hvoraf vi allerede har været inde på nogle: 

• Hvor ofte målerne sender data. 

• Kvaliteten af netværket. Hvis målerne har svært ved at nå gateways, kommer det 
til at koste på batteriet. 

 

5 https://www.axiomametering.com/en/products/water-metering-
devices/ultrasonic/qalcosonic-w1  

https://www.axiomametering.com/en/products/water-metering-devices/ultrasonic/qalcosonic-w1
https://www.axiomametering.com/en/products/water-metering-devices/ultrasonic/qalcosonic-w1
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• Spreading Factor – hvis måler opsættes et sted med dårlig forbindelse til gateway, 
vil den sende med høj SF, hvilket kan mere end halvere målerens batterilevetid. 

• F.eks. hvis målernes signal blokeres af biler eller andet materiel og derfor må 
sende med højere spreading factor. 

• Hvis en brønd fyldes af vand, vil det ligeledes kræve en højere SF. 

• Derudover påvirkes batteriet af det fysiske miljø, såsom temperatursvingninger. 

Det var en vigtig opgave i projektet at hjælpe haveforeningen med at teste og derved 
skabe større sikkerhed omkring batterilevetiden. Axioma og Brdr. Dahl har hver især 
foretaget forskellige tests, ligesom der findes nogle resultater fra et større projekt i 
Finland.  

Projektet har desuden igangsat en laboratorietest for at undersøge batterilevetiden på 3 
ens målere indstillet med forskellige parametre, især hvor hyppigt de sender data, og i 
alle 3 tilfælde meget hyppigere end det, som normalt er nødvendigt. Denne begrænsede 
test er kun indikativ og tager ikke særligt hensyn til f.eks. dvaletilstand. 

Testet er blevet stoppet den 10. december 2020, og alle tre sensorer er forsat aktive, 
dvs. ikke løbet tør for strøm. Alle tre sensorer har den største del af tiden sendt med SF 
7. 

• Den første testsensor har emitteret fra 1. maj, dvs. i 223 dage, ~2 pakker per dag, 
som giver i alt 452 pakker. 

• Den anden testsensor har emitteret fra 22. september, dvs. i 79 dage, ~10,5 pakke 
per time, som giver i alt 9481 pakke. 

• Den tredje testsensor har emitteret fra 7. oktober, dvs. i 64 dage, ~30 pakker per 
time, som giver i alt 40484 pakker. 

40000 pakker svarer til over 36 år med en typisk frekvens på 3 pakker per dag. 

En sensor bruger også strøm på andre ting end at sende data, og denne del er ikke 
estimeret. Vi kan dog konkludere, at selve LoRa radiotransmissionen af data ikke giver 
grund til bekymring i denne begrænsede test. 
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Figur 1: Batteri test 

Dette er en simpel laboratorietest, og der er parametre, der ikke kan testes for såsom en 
måling af, hvor godt batteriet formår at gå i dvaletilstand mellem sendinger. Der kan ikke 
testes for, hvordan temperatursvingninger mellem årstider dræner batteriet, ligesom der 
ikke kan testes for fysiske påvirkninger af måleren, som påvirker spreading factor. Det 
mest optimale ville naturligvis være at vente på, at målerne har været ude og er blevet 
testet i en real-life setting over 10-12 år, men dette er lang tid at vente, hvis man ønsker 
et intelligent vandmålersystem. Og om 10-12 år vil teknologien desuden være forældet, 
og meget ny og bedre teknologi vil være kommet til. Axioma har allerede i dag lavet en 
del ændringer i konfigureringen af deres måler, som sikrer den mod uhensigtsmæssigt 
stort energiforbrug. Dette er positivt, da det giver brugeren en større sikkerhed for ikke at 
komme til at dræne batteriet ved et uheld. Det gør det dog lidt mindre fleksibelt og gør, 
at systemet er temmelig lukket for brugeren. 

Grundet forsinkelser i projektet er det ikke lykkedes at blive helt færdig med at teste 
batteriet på Axioma-måler. 

Det projektet kan vurdere på nuværende tidspunkt, sker således på baggrund af de 
resultater, der er set på måleres og netværkstilstand, samt på baggrund af de 
diskussioner og refleksioner, der har været mellem projektpartnerne – IndesmaTech, 
HOFOR og Brdr. Dahl (inkl. deres nye IoT-enhed) – undervejs. På baggrund af dette vil 
projektets vurdering være, at der er en god sandsynlighed for, at Axioma-målerens 
batterilevetid vil nå 10 år. Desuden kan vi oplyse, at Brdr. Dahl ved projektets afslutning 
har givet en garanti på 5 år, hvilket er over det dobbelte af fabrikkens, men stadig kun 
omkring halvdelen af den tid, de ellers mener, at måleren kan holde. Den slags garanti 
er den vigtigste parameter at undersøge for sådan et projekt. 
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9.2 KVALITET OG STABILITET 

Når man selv bygger sit eget IoT-vandmålersystem skal man være opmærksom på, at 
der er mange forskellige led i systemet, hvor der potentielt kan gå data tabt. Man skal 
sikre sig et vist niveau af kvalitet og stabilitet, så man ender med et system, der leverer 
kontinuerligt og stabilt vanddata. Vælger man én enkelt udbyder, der leverer et end-to-
end-system, er det lettere at placere ansvaret for tabt data hos én aktør og at kræve et 
højt kvalitetsniveau. Men det er netop også denne kvalitetssikring og lovning på stabilt 
data, der gør, at de kommercielle end-to-en-løsninger bliver langt dyrere. Det er derfor 
værd at stille sig selv spørgsmålet, hvor vigtigt det er for ens service, at al data kommer 
frem til brugerne, eller om man kan leve med, at noget data går tabt på vejen. 

Led med risiko for tabt data: 

• Målernes stabilitet  

• Netværk 

• Gateway 

• Internetforbindelse 

• Netværksserver 

• Datavisualiseringsplatform 

• Kommunikation + modtagelse hos slutbruger 

 

Projektet har ikke lavet en gennemgribende analyse af risiko i hvert led, men her følger 
overvejelser og erfaringer over nogle forskellige aspekter. 

Målerne og netværk: Under projektet blev der analyseret på stabiliteten af datapakker, 
hvilket vil sige, hvor mange datapakker det ikke lykkedes at få frem fra måler til gateway. 
Denne test viste desværre, at nogle målere havde datapakketab på op til 50%. Som sagt 
er der sat 2 gateways op i foreningen, hvilket man må konkludere ikke er nok til at dække 
området og skabe stabile sendeforhold. De målere der havde det laveste pakketab, var 
dem, der sad meget tæt på den indendørs måler. Målere med højt pakketab kan forklares 
ved, at der var nogle fysiske barrierer (såsom at være under vand, under en bil) som var 
for generende i forhold til afstanden fra gateways. Men den vigtigste faktor lader til at 
være placeringen af vandmålerne. De vandmålere, der havde højest pakketab, var 
placeret i brønde i folks indkørsler, og derfor under biler, eller godt gemt i et teknikskab 
omgivet af andre metalbeholdere. Som nævnt i afsnit 6.4 nedsættes signalet betydeligt 
af metal. 
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Figur 25: Statistik (med standard box plot) over, hvor mange beskeder der gik tabt (ca. 17% i 
gennemsnit, og op til 51%) 

Noget data vil muligvis kunne reddes ved at sætte flere gateways op, men der vil højest 
sandsynligt altid være et relativt stort pakketab i et vandmålersystem, da 
vandmålerbrønde er placeret på steder, hvor det er meget svært at få et direkte signal 
mellem måler og gateway. 

 

Gateways og internetforbindelse: som beskrevet er det vigtigt, at man installerer 
mindst to gateways – både for at få bedre modtagersignal til målerne, og for at de kan 
fungere som backup for hinanden. Ligeledes er det vigtigt at de installeres på en måde, 
så folk ikke kan komme til at slukke for dem, hive kabler ud eller lave andre menneskelige 
fejl. Projektet har oplevet, at målerne har været yderst stabile. De få gange projektet har 
oplevet, at gateway har været offline, har det enten været pga. strømsvigt, fordi en bruger 
har fået slukket for den, eller fordi internetudbyder har haft problemer. Disse ting kan man 
ikke helt gardere dig mod, men vores vurdering er, at gateways fungerer stabilt nok til at 
supportere et vanddata. 
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Figur 26: Screenshot Grafana: viser gatewaystabilitet for de to gateways (grøn = udendørs Kerlink 
og gul = indendørs iFemtocell. Spikes er tegn på at gateway er offline. 

Hvis man gerne vil være fri for selv at skulle stå med ansvaret for at sikre, at gateway og 
netværk opererer stabilt, kan man købe denne del gennem en kommerciel 
netværksudbyder. Hvis man kører LoRaWAN, kan man anvende f.eks. The Things 
Network eller tegne abonnement hos f.eks. CibiCom. 

 

Netværksserver – The Things Network (TTN): Da al data videredirigeres gennem TTN, 
er det naturligvis også vigtigt, at de ikke oplever svigt i deres system. TTN er en gratis 
service, og de giver ikke nogen up-time-garanti. Det vil de til gengæld gerne love i deres 
kommercielle ydelse The Things Industry. Da projektet ikke har oplevet nogle problemer 
med TTN, har man dog vurderet, at det er stabilt nok til at bruge i et vandmålerprojekt.  

 

Visualiseringsplatform: Tilkøber man sig en visualiseringsplatform med alarmservice, 
forventer man selvsagt som bruger, at man kan regne med, at man modtager 
kontinuerligt forbrugsdata og en alarm, hvis man har et brud på vandledningen. Men det 
kan være en god ide, når man vælger visualiseringsplatform, at spørge til, i hvilken grad 
virksomheden påtager sig ansvar for, at alarmer når frem til brugerne. Hvis et brud ikke 
bliver opdaget, kan visualiseringsplatformen så gøres ansvarlig for eventuelle skader og 
udgifter? I projektet har vi oplevet opstartsproblemer med at opdage og afkode alarmer 
meningsfuldt (grundet den mangelfulde og svært-forståelige afkodningsguide). Senti har 
gjort det klart, at de ikke vil tage ansvar for alarmer, der ikke bliver opdaget i deres 
system, ligesom de ikke kan tage ansvar for, om en potentiel email eller sms rent faktisk 
når hele vejen ud til brugeren. 

 

Brugeren: Det sidste ’usikre led’, som ingen udbyder kan sikre sig imod, er brugerens 
brug af systemet. Hvis brugeren ikke benytter sig af datavisualiseringsplatform, framelder 
sig alarmer eller skifter email-adresse eller telefonnummer uden at give systemet besked, 
kan man selvsagt ikke sikre sig en stabil og værdifuld service. En måde at imødekomme 
dette på er at sikre sig god vejledning af brugerne, og at disse forstår værdien af et 
intelligent vandmålerprojekt.  

Baseret på innovationsprojektets testperiode på 4 mdr., og på de mange erfaringer og 
overvejelser undervejs, lyder vurderingen, at et selvbygget intelligent vandmålersystem 
indeholder mange led, hvori der kan forekomme ustabilitet i datatransmissionen. Det er 
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projektets vurdering, at der skulle testes mere på at sætte flere gateways op, og at 
niveauet af message loss skulle reduceres, for at det er acceptabelt. Men det vurderes 
samtidig, at man grundet de fysiske settings ikke får det ned i nærheden af 0%. Det skal 
derfor vurderes, hvor meget datatab man kan acceptere. I forhold til det almindelige 
forbrugsdata vurderes det ikke at være så kritisk. Dette skyldes både, at man som 
forbruger godt kan få et rimeligt overblik over sit forbrug, selvom der mangler f.eks. 25% 
af data. Ligeledes skyldes denne vurdering, at der pga. måden, målerne sender deltadata 
på, vil være et overlap med forrige periode (8 timer), så hvis der mangler en datapakke, 
vil disse timedata komme med i næste pakke.  

Dog er det mere kritisk, når det gælder de akutte alarmer. Her vil der altså være 25% 
risiko for, at man ikke opdager et brud på et vandrør. Selvom dette ikke vil være 
acceptabelt, skal situationen selvfølgelig sammenlignes med at have mekaniske målere, 
hvor der ikke er nogen mulighed for at opdage lækage eller brud via alarmer.  

9.3 SIKKERHED 

En del af projektet har også gået ud på at undersøge sikkerhedsproblematikker i forhold 
til et intelligent vandmålersystem. Når man har med IoT og digitale services at gøre, er 
der store sikkerhedsudfordringer involveret6. I et vandmålerprojekt indsamler man data 
om folks private vandforbrug, hvilket potentielt kan afsløre personfølsomme oplysninger 
om deres hverdagspraksis. Ligeledes har man at gøre med personoplysninger som 
navne, adresser og email-adresser, som man skal sikre sig ikke lækkes (se afsnit 5.2 om 
GDPR). Og ikke mindst skal man sikre sig, at informationer om de tekniske produkter 
som vandmålere og gateways ikke falder i de forkerte hænder, så de kan bruges til at 
hacke sig ind i systemet. 

Af personlige årsager er afsnittet om sikkerhed ikke færdigt ved rapportens publicering, 
men det vil komme snarest muligt. 

 

 

6 E-bog om hvordan man skaber sikkerhed i IoT produkter – inkl. studie af Kamstrup 
https://alexandra.dk/dk/IoT-sikkerhed-e-bog  

https://alexandra.dk/dk/IoT-sikkerhed-e-bog
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10 AFSLUTTENDE  
OVERVEJELSER 

Igennem dette innovationsprojekt er det blevet klart, at det er muligt at bygge sit eget 
LoRaWAN-netværk og intelligente vandmålersystem. Teknologierne er modne, og det vil 
kunne skabe værdi for brugerne. Det skal dog dertil bemærkes, at området er meget 
ungt, og at der stadig er en del problemer og usikkerheder i hele værdikæden, når man 
skal have så mange forskellige teknologier, komponenter og ikke mindst 
aktører/virksomheder til at spille sammen. Det sværeste i projektet har helt klart været at 
sikre integrationen og kommunikationen til og mellem de forskellige komponenter og de 
forskellige leverandører inden for software og hardware. Hvem har ansvaret for hvad, og 
hvad gør man, hvis materiale eller teknologi er mangelfuld eller tvetydig? Det er dog 
projektets oplevelse, at alle partnere har lært meget undervejs, og at mange af de 
erfaringer, der er blevet gjort, har ført til væsentlige forbedringer og forsimplinger, som 
vil gøre det lettere og mere brugervenligt at lave sit ejet intelligente vandmålersystem i 
fremtiden. Ligeledes er det vores oplevelse, at der er ved at ske rigtig meget på end-to-
end-løsninger til intelligente vandmålersystemer, hvilket potentielt kan betyde meget 
lavere priser i fremtiden. Hvis man selv vil i gang, er det derfor vigtigt at undersøge nye 
og eksisterende services nøje.  

Hvis man som haveforening eller grundejerforening ønsker at få installeret et intelligent 
vandmålersystem, er den allervigtigste overvejelse, man skal gøre sig, om man vil påtage 
sig besværet og risikoen ved selv at sammensætte sit eget system, eller om man hellere 
vil købe sig til en færdig end-to-end-løsning, hvor man kun har én leverandør, der står 
med ansvaret for det hele. Med i disse overvejelser bør man inkludere parametre omkring 
pris, dataejerskab, mulighed for at integrere andre IoT-applikationer, sikkerhed, egen 
arbejdsindsats og kompetencer og ikke mindst organiseringen og kulturen i det område, 
hvor vandmålersystemet skal operere. Som beskrevet indledningsvis, er dette valg 
mindre afhængigt af teknologien end af kultur, kompetencer og brugernes behov og 
ønsker.  
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