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Analyse af fjernvarmedata
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 Historisk set
 Manuel aflæsning
 Data en eller to gange om året
 Manuel databehandling (papir eller excel)

 Nuværende situation
 Fjernaflæsning (fuld- eller semiautomatisk)
 Data på timebasis eller oftere
 Manuel eller semiautomatisk databehandling og dataanalyse 

(Excel eller evt. i komb. med database)
 Retrospektiv analyse

 Fremtidige perspektiver
 Fjernaflæsning (fuldautomatisk)
 Data på timebasis eller oftere
 Integration mellem flere forskellige systemer (IoT)
 Avancerede automatiske algoritmer (analyse og forecast)
 Online/realtime dataanalyse.



Analyse af fjernvarmedata
- hvorfor?
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Driftsoptimering
(forbedret virkningsgrad)

Sænkning af energibehov
(lavere forbrug)

Energieffektiviserings-
krav og krav om 

økonomisk optimering



Private forbrugere
- Sænkning af 

energibehov/-forbrug
- Ændring af 

forbrugsmønster

Energieffektivisering
- Hvor og hvordan
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Værket:
- Lavere brændselsforbrug
- Højere virkningsgrad
- Øget brug af vedvarende 

energikilder

Industri:
- Optimering af processer
- Sænkning af 

energibehov/-forbrug
- Genindvinding af energi

Distributionsnettet:
- Lavere varmetab
- Lavere tryktab



Energieffektivisering via dataanalyse
- Hvilke parametre og hvordan?
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Ved højt flow er fremløb- og 
returtemperatur lige store

Ved højt flow stiger og falder henholdsvis 
fremløb- og returtemperatur



 Cost/benefit analyse
 Dårlig afkøling
 Høj returtemperatur?
 Uhensigtsmæssig forbrug?
 Høj peak-belastning?

Energieffektivisering via dataanalyse
- Hvilke parametre og hvordan?
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Tilgængelig data
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Database
(rådata)

• Smart Meter-data
• Volumenflow [m³/h]
• Temperatur [°C] (frem og retur)
• Effekt [W]
• Samlet energiforbrug [kWh]
• vandforbrug [m³]
• Differenstemperatur (afkøling)
• Tryk [bar]

• Målerinfomation
• Type (vand, energi)
• Placering (fysisk)

• Brugerdata (info. om forbrugeren)
• Typer (industri, privat etc.)
• Adresser (GIS-position)

• Vejrdata
• Graddage
• Vindretning og -hastighed
• Solindstråling



Dataanalyse
- Overblik/Visualisering
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Dataanalyse
- Overblik/Visualisering
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Dataanalyse
- Visualisering af typer
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trend: termostatstyring, gulvarme?



Dataanalyse
- Visualisering af typer
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trend: morgen/aftenpeak



Dataanalyse
- Visualisering af typer
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Trend: fald/stigning i forbrug 1.maj/15.okt



Dataanalyse
- Visualisering af typer
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Tilsyneladende ingen trend



Machine learning er et område inden for datalogi, 
som sætter computere i stand til at lære uden at 
man eksplicit har programmeret hvordan læringen 
foregår. 
Maskinlæring tager udgangspunkt i data og 
konstruerer algoritmer, der på basis af en stor 
mængde eksempeldata kan finde sammenhænge 
og udarbejde forudsigelser.
Anvendelsesområder:

 Ansigtsdetektion/-genkendelse

 Billedeklassificering

 Talegenkendelse

 Søgemaskineoptimering

 Signalfiltrering

 Vejrudsigter

 Etc. etc. 

Data-analyse med Machine Leaning
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Machine Learning 
- Træning

16

• Volumenflow [m³/h]
• Temperatur [°C] (frem og retur)
• Effekt [W]
• Samlet energiforbrug [kWh]
• Vandforbrug [m³]
• Differenstemperatur (afkøling)

DATA

Normal 
forbrug

LABELS

Dårlig 
afkøling

Forbrugstyper 
1,2…etc

FEATURES

Middelværdier
Variationer 
(std. afv.)

Kombinationer 
(dT/Q)

Machine 
Learning 

Algorithme

Predictive
model



Machine Learning
- Analyser/prædiktion
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• Volumenflow [m³/h]
• Temperatur [°C] (frem og retur)
• Effekt [W]
• Samlet energiforbrug [kWh]
• Vandforbrug [m³]
• Differenstemperatur (afkøling)

NYE DATA FEATURES

Middelværdier
Variationer (std. 

afv.)
Kombinationer 

(dT/Q)

Predictive
model

Normal 
forbrug

Dårlig 
afkøling

Forbrugstyper 
1,2…etc

RESULTATER/LABELS



Machine Learning
- Område/type-klassificering
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Træning
(machine
learning)

Klassifice
rings-
model

Ukendt kundetype    /

kundetype Kundetype 2 (  )

Fe
at

ur
esInput features

Kundetype 1
Kundetype 2

LABELS



 Målerdata med høj tidslig opløsning er efterhånden 
standard

 Store forskelle i udnyttelse af data hos værkerne
• Tilgængeligheden af målerdata 
• Utilstrækkelige ressourcer
• Mangel på værktøjer til analyse og visualisering af store 

datamængder
• Uklarhed om hvad målerdata egentlig indikerer

 Data indeholder værdifuld information, der kan 
udnyttes
• Optimering af drift
• Optimering af distributionsnettet
• Energibesparelser 

 Men hvordan graves denne information frem, hvad er 
nødvendigt?
• Platform til indsamling af data, integration med driftsdata, 

vejrdata, GIS-data, BBR-data osv.
• Udvikling af værktøjer til visualisering af forbrugsdata kan 

give overblik over selv meget store datamængder
• Automatisering af analysedelen vha. machine learning-

teknikker.

Opsummering
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Tak for opmærksomheden
Spørgsmål?
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