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(petwei@ncc.dk, tlf: 6195 3381)

Datadrevet drift af bygninger –
praktik og muligheder



• Vi er en af de førende udviklings- og
entreprenørvirksomheder i Norden.

• Gruppen omsatte for SEK 57 milliarder i 2017, med
ca. 16.300 ansatte.

• I Danmark er NCC en af de fem største og
beskæftiger ca. 2.500 ansatte.

NCC
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Hvad er IoT?
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IoT i praksis



Det satte os i gang – en defekt knap ..

= 80.000 kr/år
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Vores virkelighed

Kunderne udfordrer
os med data

”Performance Gap”
Forbrug, indeklima

Bæredygtighed og
klimamålsætninger
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Dogmer

Vi skal gøre os fortjent
til kundens data

kunden ejer data!

data skal være
i kontekst….

forbrug
indeklima

adfærd
feedback

GPDR÷ GDPR

Ikke et IT projekt – men
teknologianvendelse

Leverandøruafhængighed,
åbne systemer og indbygget
IT-sikkerhed

API
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Trend: Løsninger bygges på eksisterende
platforme

Mechanics
/ autonomy

Mechanics
/ autonomy

BMS

HVAC

Sensors

People

CustomerCustomerCustomer

AndroidAndroid
automotive

OS

Custom LinuxCustom Linux
OS (Ubuntu)
Open Source

Data DataData
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Dataindsamling – metode og tankegang

Datakilder Skyen Integration Dataopsamlings
platform

Værdiskabel
se

Anlæg

Sensorer

CTS

Data skal
hentes i skyen

Krav til
leverandøren
om adgang

Data samme
kontekst

”køb som en service”

D
eling i væ

rdikæ
den

Kunde / S
lutbrugerFleksibilitet



Driftsoverblik
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Grundlag for handling

Produktionsbaseline

Tomgangsbaseline
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ELFORSK projekt (færdig om 2 måneder)

122 stk. IoT sensorer med 504 målepunkter

56 stk. IoT sensorer med 232 målepunkter
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Sensorer og platforme

Gladsaxe Company House

• 122 stk. IoT sensorer med i alt 504
målepunkter

Flintholm Company House

• 56 stk. IoT sensorer med i alt 232
målepunkter

Sensorer Sensor platforme

Smartthings
• tilstedeværelse
• Feedback knapper

Smappee
• Elforbrug
• Vandforbrug

Netatmo
• Indeklima type 1

Foobot
• Indeklima type 2

NorthQ
• Fjernvarme
• Vandforbrug
• Luftmængder

FLIR
• Trafik / personer
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Indhold i projektet

• Tilstedeværelse, indeklima
og feedback

• Bruges lokaler optimalt?

• Dimensionering af næste
mødecenter

• Hovedforbrug

• Driftsovervågning

• Dimensionering af eltavler,
ventilation, kølemaskiner m.m

MødecenterForbrugsovervågning Kontorarealer

• Tilstedeværelse og
indeklima

• Er forholdene som ønsket?

• Design af næste kontorhus
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Transparens til den blå mand og ingeniøren  ?
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Hvad kan vi se?

Bygningens forbrug aldrig under 75 kW

Etagetavler

Ventilation

Meget lang driftstid
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Tomgang pr. m² og sammenligning

Bygning 1 Bygning 2 Bygning 3 Bygning 1 Bygning 2 Bygning 3
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Dashboard til sammenligning af målt forbrug &
udledt CO2

CO2 pr. kWh hvert 5
min.

Bygningens totale EL forbrug i kWh hvert 5 min.

Bygningens totale realiserede CO2 udledning hvert 5 min.
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CO2-udledning pr. m² og sammenligning



45 l. / 5 min

… og løbende toiletter
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Og nu til nørderne
C

O
2 

[p
pm

]

VOC [ppb]
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Luftmængde
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Sammenhæng mellem spjældåbning og
luftmængde
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Luftmængde vs. spjældåbning

• Der er sammenhæng mellem spjældåbning og luftmængde
• I M02 ses en s-kurve for styringen, mens den er lidt ”sjov” for

M04.



Hvornår er et mødecenter optaget?
• Forskel i brug i de to bygninger
• Størst brug midt på ugen og formiddag



Indeklima og adfærd
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Feedback

• Måling af tilfredshed med indeklima i
kontorareal

• To uger – én med normal drift og én med
nedsat temperatur

• Tydeligt at der sker ”noget”
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Space management i kontorarealer

• Hvis vi bruger data proaktivt, kan vi
• udnytte pladsen bedre, og/eller
• gøre installationerne mindre, og/eller
• gøre bygningen mindre, og/eller
• forbedre arbejdsmiljøet…
• …men huske der er forskel på arbejdsopgaver



• Carpet plot på tre
uger i mødecenter
‒ Temperatur
‒ CO2/VOC
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Indeklima
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Perspektivering
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Hvad koster den datadrevne bygning?
Kontorhus på ca. 10.000 m²
• Pakke 1: Hovedforbrugsmåling
• Pakke 2: pakke 1 + indeklima på zoneniveau
• Pakke 3: pakke 2 + tilstedeværelse i møderum
• Pakke 4: pakke 3 + tilstedeværelse på skrivebordsniveau

Pakke Hardware+montering Drift af platform pr. år
Pakke 1 70.000 20.000
Pakke 2 120.000 90.000
Pakke 3 160.000 120.000
Pakke 4 450.000 500.000

(WorldGBC, 2015)
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Rightsizing af teknisk udstyr
(entreprenørens potentiale)

Mindre tavler og lavere
tilslutningsafgifter

Potentiale for mindre luft ->
Mindre kanaler og aggregat
samt bedre styring

Optimering af drift ÷ 13% energi
Færre start/stop -> forøget levetid
Anlægsstørrelse kan optimmeres

Kølemaskiner Ventilation Eltavler
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Data fra tekniske installationer
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”Værdikredsløb”

Byggeteknisk viden

Data
Value-add Value-add

Making
sense of

data
Rightsizing

(design)

2. Access

3. Longterm2.
Værdi på

lang sigt for
NCC

1.1.
Værdi

Her & Nu

1.
Incitament til
data adgang



• Producenten vil alligevel forbinde
komponenten til skyen (forudsætter vi)
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Data fra
teknikkomponenter

• Producenter tilfører ekstra værdi via
fx. predictive services eller apps

• Vi vil gerne samle data fra de
tekniske installationer i en samlet
åben kontekst for bygningen

• Vi mener ikke at data skal havne i
CTS’en men vil opfordre til åben
adgang til (dele af jeres) data via
et api



• Effekt og energiforbrug
• Antal ture og hvornår
• Antal personer (hvis den tæller)
• Ventetid
• Hvor langt kører folk i elevatoren? Altså er der flere

ture til de øverste etager end til de nederste.
• Ideelt leveres information for hver tur med

tidsstempel, startetage, slutetage, antal personer,
ventetid og energiforbrug

• Men elevatorproducenten opsamler meget mere
data, som bruges til predictive maintenance
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Eksempel - elevator



• Effekt og energiforbrug
• Indblæsningstemp
• Udsugningstemp
• Luftmængde
• Tryk?
• Alarm ved behov for filterskift
• VGV-virkningsgrad
• SEL
• Opløsning på ca. 5 min

• Vil I ikke alligevel samle dette sammen?
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Eksempel - ventilationsaggregat

Vi har set følgende i GCH
• Tomgang på 1 AHU ca. 75 W
• Tomgang for tavle med 3 AHU

og tilhørende styring ca. 300 W



• Pumper (vandmængde og energiforbrug)
• Energimålere/flowmålere/energiventiler (virker strengreguleringen)
• Indblæsningsarmaturer (luftmængde)

• Med meget mere…
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Men hvad med?


