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Dette idekatalog er resultatet af to innovationsworkshops 
afholdt i november og december 2017. 
 
De var en del af Kalundborg kommunes ambition om at 
skabe nye løsninger til fremtidens smarte forsyning,  
der er bæredygtig og effektiv, og som sikrer bedst mulig 
service overfor borgerne. De to workshops er blevet til i 
samarbejde med nedenstående partnere, Alexandra  
Instituttet som facilitator og med deltagelse af en lang  
række centrale aktører inden for forsyningsbranchen.

KALUNDBORG 
KOMMUNE
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Forord
Michel van der Lindens velkomsttale til workshoppen

Velkommen i Kalundborg, hvor vi i dag også har fokus på Svebølle. Velkommen på 
SEAS-NVE’s hjemmebane, og velkommen til alle jer, som er optaget af konkrete tiltag 
i det store smart city begreb.

Mange af os har været i udlandet og har set og hørt om smart city-tiltag på konfe- 
rencer og studierejser. Jeg har for eksempel selv været i Barcelona og Singapore, som 
har spændende tiltag. Samtidig har vi set og hørt tiltag om dette i byer i Danmark.
 
I Kalundborg, som på en måde ligner andre danske kommuner meget, er vi dog ikke 
optaget af at styre rejsende individuelt på metrolinjer, løse trængsels- og parkerings-
problematikker og grønne bølger ved trafiklys.

Kalundborg har mange mindre samfund, og vi er blandt andet optaget af at under-
støtte lokale aktive landsbyer. Det vil sige at sørge for – eller rettere sagt –  
understøtte lokalsamfundet i at fjerne barrierer, således at det er et godt sted at bo 
og leve.

På grund af de lokale aktører og gode samarbejdspartnere på dette område har vi 
valgt at etablere et living lab i Svebølle. Vi har afprøvet – og bliver ved med at  
afprøve – løsninger både ift. forsyningsområdet som her og fremover i forhold til  
velfærdsområderne.

Det er godt at eksperimentere, men det er vigtigt at få dele af det overført til driften. 
I Kalundborg er vi samtidigt nået til et punkt, hvor eksperimenter skal systematise-
res, ikke bare for Kalundborg men for større områder, således at vi ikke får for mange 
”egne løsninger”.

I løbet af de to workshops vil I høre fra deltagere i Svebølle, fra deltagende forsynin-
ger, leverandører og SEAS-NVE. Fra kommunens side vil vi gerne pointere, at vi som 
udgangspunkt ikke er optaget af teknikken, men hvordan byerne bliver bedre steder 
at bo og leve i.

Noget jeg fra kommunernes side er optaget af  
i forhold til jeres workshops er:

• hvordan forsyningsområdet kan gå foran, således 
at velfærdsområderne kan bygges på over tid

• hvordan partnere (leverandører/kommunerne/
forsyningerne) spiller sammen så borgerne ikke 
får mange enkeltstående løsninger

• hvordan vi får en åben dataudveksling, således  
at vi i kommunerne ikke skal have mange dimen-
sioner til at modtage data og bruge mange res-
sourcer til at sætte dem sammen eller at kunne 
anvende dem.
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Baggrund for innovationsforløbet
To innovationsworkshops med visionære aktører

Kalundborg Kommune afholdt vinteren 2017 to innovationsworkshops med fokus på 
fremtidens løsninger inden for forsyningsbranchen. Formålet med den første work-
shop (d. 20.11.2017) var at kortlægge de udfordringer, der savner løsninger inden for 
forsy-ningsområdet, og som potentielt kan løses ved at implementere og integrere 
IoT-teknologier. På den anden workshop (d. 5.12.2017) blev der arbejdet videre med 
at udvikle konkrete løsningsforslag.

Centrale aktører, eksperter og tekniske chefer inden for forsyningsbranchen, tekno-
logileverandører, rådgivere, brancheorganisationer, vidennetværk og kommuner blev 
inviteret til at arbejde tæt sammen om ovenstående udfordringer og løsninger.

Alexandra Instituttet faciliterede de to workshops og har efterfølgende samlet alle 
udfordringer, løsningsforslag mv. i dette inspirationskatalog.
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Udviklingsspor
Den første af de to workshops havde fokus på at identificere de udfordringer, som 
fremtidens forsyning står overfor. Hvad er det for områder, der skal findes løsninger 
på, for at skabe en forsyning, der er bæredygtig og effektiv og sikrer den bedst  
mulige service for borgerne?

De forskellige udfordringer blev formuleret som udviklingsspor: ”hvordan kan vi…”. 

Nedenfor er alle udviklingsspor samlet og kategoriseret. 

Sikkerhed
Sikkerhed / persondataforordning

Hvordan kan vi sikre adgang til data uden at kompromittere datasikkerhed/privacy?

Hvordan kan vi få identificeret og beskrevet bekymringerne i forhold til data  
(ejerskab) set i et lokalt perspektiv?  

Hvilke interesser er på spil?  

Hvilke risici taler vi om?  
Kan vi afdække, hvem der konkret har et problem i forhold til dataejerskab => over-
blik?

Hvordan kan vi udnytte forbrugsdata, når Persondataforordningen (GDPR) træder i 
kraft, og få skabt klarhed over, hvad lovgivningen indebærer?

Innovation, samarbejde og viden
Nedbryde siloer / samarbejde

Hvordan kan vi sikre samarbejde mellem forsyningsvirksomheder, også på tværs af 
typer, organisatoriske strukturer og geografi?

Hvordan kan vi samarbejde bedre på tværs i forsyningssektoren? (i dag er der mang-
lende synergi/forskellige motiver på tværs).

Hvordan kan vi undgå silotænkning og få mere samarbejde mellem organisationer, 
således at tværfaglige kompetencer udnyttes?

Hvordan får vi identificeret og konkretiseret hvilke konkrete udviklingsområder (i fx 
Smart Village Svebølle), vi gerne vil samarbejde om, så vi får maksimalt udbytte af 
de tværorganisatoriske samarbejdsmuligheder?  
Herunder ”sætte det bedste hold” og prioritere indsatsen.

Hvordan kan vi beskrive roller og ansvar ift. identitetsskift (når man går fra at levere 
en vare til at levere en service)? 
 
 
Viden

Hvordan kan vi opnå viden i forandringsprocesser?
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Innovation

Hvordan kan vi skabe en større innovationskraft i forsyningssektoren?

Hvordan kan vi opnå mere retrofit af virkbare elementer?

Myndigheder og lovgivning
Samarbejde med myndigheder

Hvordan kan vi fremme samarbejde mellem forsyninger og myndigheder?

Hvordan kan vi udnytte de nye benchmarkingkrav (TOTEX) og stadigvæk udvikle og 
investere i udvikling

Hvordan kan vi opnå mere hensigtsmæssig regulering?

Lovgivning

Hvordan kan vi udøve lobbyindsats ift. bekendtgørelsen/Persondataforordningen?

Hvordan kan vi få lov/regulering til at følge med tekniske muligheder?

Hvordan kan vi sikre langsigtet planlægning så initiativer og lovgivning ikke er stop/
go, fikseret på ny teknologi og buzz words? 

Data
Datatilgængelighed og -anvendelse

Hvordan kan vi klarlægge hvilke data der er relevante?

Hvordan kan vi sikre/fremme datatilgængelighed og -anvendelse?

Hvordan kan vi i højere grad udnytte data?

Hvordan kan vi samkøre nødvendige data, så vi kan optimere drift, opnå ressource- 
besparelse?

Hvordan kan vi skabe nye partnerskaber, der understøtter brugen af åbne data?

Hvordan kan vi sikre dataudveksling på tværs af forsyningsarter og forsynings- 
selskaber?

Hvordan kan vi sikre bedre datakvalitet i de offentlige registre (fx BBR)?

Hvordan kan vi sikre dataudveksling/datainteroperabilitet mellem organisationer og 
forsyningssektor (teknisk, organisatorisk, GDPR)?

Mindske økonomiske konsekvenser vha data

Hvordan kan vi bruge data til at sikre, at (samfundsøkonomiske) konsekvenser  
bliver minimeret? (Mindste omkostning for alle samlet set fx i forhold til beredskab).
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Borgere
Borgerne i centrum

Hvordan kan vi sikre, at borgernes behov er i centrum i nye (tekniske) løsninger?

Hvordan kan vi koble fremtidens forsyning til andre behov (fx transport) i lokalsam-
fundet?

Hvordan kan vi undgå, at forsyningsselskaberne slipper kunden for tidligt?

Engagere borgerne

Hvordan kan vi engagere borgerne/forbrugerne mere i fremtidige projekter? (Ad- 
færdsændringer).

Hvordan kan vi i højere grad involvere borgerne i den grønne omstilling? (Fremtidens 
forsyning)

Hvordan kan vi definere forbrugernes rolle i fremtidens forsyning?

Hvordan kan vi aktivere kunderne (Inddrage dem)?

Hvordan kan vi engagere vores borgere i de valg der skal træffes ift. fremtidens 
forsyning? (Forbrugerne føler sig ikke hørt = afmagt og manglende engagement).

Prisstruktur

Hvordan kan vi skabe prisstruktur og afgifter, der vil gøre det mere attraktivt at  
udnytte de nye (smarte) muligheder?

Infrastruktur
Dimensionering af forsyningen

Hvordan kan vi fremtidssikre og dimensionere forsyningens infrastruktur?

Hvordan sikrer vi, at værdien af infrastrukturen (ledningsnettet) bevares i fremtidens 
forsyning? Og hvad betyder infrastruktur i fremtidens forsyning?
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Inspiration
Som optakt til workshop #2, hvor deltagerne tog fat på at udvikle løsninger på de 
identificerede udviklingsspor, havde hver deltager medbragt et eksempel på en  
løsning indenfor fremtidens smarte byer, som inspirerede dem.

Landbrug 
Sensorer måler fugt i jorden og næringsstofindhold. Disse data kombineres med 
vejrdata. Det gør det bl.a. muligt at spare på vand og gødning og at tilpasse, hvornår 
jorden behandles, således at man kan drive et mere effektivt og bæredygtigt land-
brug. 

Klimasikring
I Aarhus er der etableret et underjordisk spildevandsbassin og udviklet en it-model, 
som benytter sig af vejrdata (bl.a. nedbør) og vejrprognoser. Den nye service giver 
besked ift. kapacitet, så man kan gribe ind og bl.a. regulere spjæld, så man undgår 
oversvømmelser. 

Ejendomsadministration
Ejendomsadministratorer benytter de i bygningerne opsatte sensorer til at lave mere 
præcise og fleksible driftsrapporter.

Varmestyring
En løsning fra Svebølle. Målere registrerer, hvis der er noget galt ift. det interne var-
mesystem. Det giver i sidste ende billigere varme til forbrugerne. 

Parkering
I de byer der har betalte offentlige parkeringspladser samler kommunerne en enorm 
mængde data. Gennem parkeringsanlæg eller billet-apps bliver der samlet data om, 
hvor, hvornår og hvor længe vi parkerer, når vi benytter pladserne. Data kan bl.a. 
bruges til at hjælpe byens borgere til nemmere at finde en ledig parkeringsplads i 
myldretiden.

Smart leaks 
FORCE Technology og studerende fra Københavns Universitet er ved at udvikle en 
intelligent løsning, der kan overvåge, om vand siver ud af rørene. 

Fælles platform
SEAS-NVE vil tilbyde sensorleverandører at knytte sig op på en platform.  
App-udviklere inviteres til at udvikle løsninger på baggrund af data fra platformen. 
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Forbrugsoverblik 
Samle forbrugsoverblik; vand, el, varme i én app og kombinere det med andre data 
fra huset. Dertil skal man kunne styre huset automatisk. 

Energihøst
En energy harvester som opsamler energi i fx rørnettet. Denne energi kan fx bruges 
til at drive et afkalkningsanlæg, som sidder på rørene

Overvågning af kloaksystemet
Aarhus kommune har installeret sensorer i kloaksystemet, som benytter LORA tek-
nologi. De har udviklet et predictive machine learning system, så man kan opdage 
lækager, før de finder sted. Der er en forventet besparelse på 1 mio DKK om året. 
Prototyper er under afprøvning.

Billigt IoT maker device
Alexandra Instituttet har udviklet et billigt IoT maker-device til fx kommuner. Der kan 
være langt fra ide til afprøvning – men ikke med dette maker-device. Man vælger 
den sensor man ønsker og sætter den i maker-devicet, som placeres der, hvor man 
ønsker at måle. 

Devicet transmitterer trådløst over fx LORA. Den tilhørende platform til behandling af 
data er gratis.
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Udfordringer og løsninger
På den anden workshop arbejdede deltagerne med at udvikle løsninger på de udvik-
lingsspor, som blev beskrevet på den første workshop. Deltagerne var inddelt i tre 
grupper, som hver fik én udfordring, som de skulle udvikle en løsning på – en løsning, 
der er bæredygtig og effektiv og sikrer den bedst mulige service for borgerne

Nedenfor er de tre gruppers løsningsforslag på tre centrale udfordringer beskrevet. 

Udfordring 1: Forsyningsinfrastruktur
Hvordan kan vi vha. smart city-tilgange (data, IoT og lign.) dimen-
sionere og sikre en stabil og fremtidssikret forsyningsinfrastruktur?

Deltagere

Svend Müller, Alfred Heller, Lars Hjorth, Jamie Vallentin og Trine Plambech (facilita-
tor).

Behov hos målgruppen

Målgruppen er Forsyningsselskaberne. 
Forsyningsselskaberne har behov for at kunne dimensionere og sikre en stabil og 
fremtidssikret forsyningsinfrastruktur – en infrastruktur med højest mulig forsynings-
sikkerhed for lavest mulige omkostning med mindst mulig miljøpåvirkning. Opfyldelse 
af behovet er essentielt – en udvikling man ikke kan komme udenom, og forsynings-
selskaberne er allerede i gang. Man bruger allerede i dag mange ressourcer på fx at 
lave modeller, men ofte benytter modellerne sig af historiske data. 
 

Løsningen

Løsningen består af flere dele: Dels kan borgernes el-forbrugende ting (fx elbil og 
varmepumpe) tænkes ind i forsyningsinfrastrukturen som prosumers1 . Dels kan real-
tidsdata fra nettet være med til at forfine og præcisere viden om nettet, hvorved man 
får et bedre grundlag for at dimensionere og styre de apparater, der har lagrings-  
eller balanceringspotentiale.

For at kunne håndtere dette kræver det, at man har en god struktureret data- 
opsamling i nettet ved hjælp af eksempelvis SIGFOX, LORA eller NB-IoT, LPWAN (Low 
Power Wide Area Networks) operatørteknologier, der alle har det samme formål: at 
skabe netværk, som sensorer og mobile enheder kan kobles på. Det skal være åbent, 
brugervenligt og enkelt.  
Der skal udvikles målere og gennemføres analyser af optimal placering af målerne.
Det bliver i den forbindelse også afgørende at være opmærksom på og finde gode 
løsninger ift. mulige cyber security-udfordringer og sikre, at man overholder den nye 
Persondataforordning.

Løsningen giver øget indsigt i egne forsyningssystemer samt øget kontrol over for-
brug, således at systemerne bruges optimalt, og man spreder belastningen i nettet 

1 Prosumer (producer/consumer) er en betegnelse, der bruges om brugere/kunder, der både 
forbruger el fra og leverer til elnettet (ex via solceller).
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over tid, så man kan bruge den eksisterende dimensionering.  
Den øgede indsigt kan medvirke til at udsætte investeringer og foretage investerin-
gerne de rette steder og på rette tidspunkt. 

Hvem gavner løsningen?
Løsningen gavner både forsyningsselskaberne, som beskrevet ovenfor, men den  
gavner i høj grad også borgerne, idet de vil opleve en bedre service. Den øgede for-
syningssikkerhed vil også sikre, at man er bedre rustet mod fx skybrud. 

Hvordan styrker løsningen samarbejdet mellem forsyningsvirksomheder?
Det er vigtigt, at der skabes en åben platform, som alle skal kunne spille ind på, og 
som kan medvirke til at styrke samarbejdet mellem forsyningsvirksomheder, også på 
tværs af typer, organisatoriske strukturer og geografi. Det skal ikke være en enkelt 
virksomhed, der ejer platformen. Der skal være en part, der skal sikre datasikker- 
heden og drive clouden. En sådan platform vil vise folk, at det er nemt, og at data er 
tilgængelige. 

Hvad skal der til, for at løsningen realiseres?
Først og fremmest skal parterne mødes. Ud over fysiske møder vil en virtuel mar-
kedsplads ift. idegenerering og samskabelse være godt. Et sted der gør det nemt at 
se, hvad andre laver og vise, hvad man selv laver – et sted at blive inspireret. 

Desuden er det vigtigt løbende at udvikle prototyper, som fx afprøves i Smart Village 
Svebølle. Det er vigtigt at afprøve en masse forskellige prototyper. Det vil være så-
dan, at der samles store mængder data i starten. For at finde ud af, hvordan de bedst 
kan skabe værdi, skal der afprøves en lang række muligheder, før de rigtige løsninger 
findes. Ved at undersøge adskillige løsningsmodeller vil det værdifulde udkrystallisere 
sig. 

Der skal være en åben tilgang til at danne partnerskaber og til at dele fortjenesten. 
Dette sikrer også, at forbrugerne ikke skal ud og købe alle mulige forskellige devices/
løsninger. Derimod skal der laves partnerskaber/pakker til forbrugerne2.

 
Hvordan skaber løsningen borgerinvolvering og beriger borgerne? 
For at få brugernes behov i centrum, skal forsyningsselskaberne sikre, at investerin-
gerne vil vise sig positivt på bundlinjen hos forbrugerne. Fx ved at justere anlæg ude 
hos borgerne/brugerne. 

Det er desuden helt afgørende løbende at lave undersøgelser, så man får kendskab 
til forbrugernes behov. Det er vigtigt ikke kun at interessere sig for selve løsningen 
men også for, hvordan folk lever deres liv, og hvordan de nye løsninger kan passe ind 
i folks hverdag og berige dem. 

Smart Village Svebølle er en stor prototype3, og en løbende afprøvning af prototyper-
ne kan også sikre, at man får forbrugernes feedback og deres input til forbedringer. 

2 Som eksempel nævnes Kamstrups samarbejde med SEAS-NVE.
3  Eksempler på prototyper: 
Forbrug: At indkøbe et antal iPads og sætte dem op hos forbrugerne og teste, hvad de siger til, at de 
har overblik over deres forbrug. 
Omsorg og ældrepleje: Nogle beboere på plejehjem har brug for at gå med ble. En PH-måler i bleen 
kan advisere personalet, hvis borgerne skal have hjælp. 
Vej og sikkerhed: Man kan måle, hvor mange biler der kører for stærkt foran skolen – hvis mere end 
40% kører for stærkt, adviseres Politiet, så de kan komme ned og blitze. 
Affald og renovation: Der kan sikres bedre affaldssortering ved at sætte sensorer i affaldsbeholdere. 
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Mulige partnere i projektet

Partner Hvilken rolle skal de spille i projektet  
– og hvilken værdi tilfører de?

ABB Teknologileverandør – leverandør af åben platform

SEAS-NVE Netværk

SIG-FOX Netværk

Kalundborg Forsyning

Kalundborg kommune Beskeder fra kommunen

Svebølle vand

Svebølle varmeværk

Niras Rådgiver fx der hvor man er i tvivl

Rambøll Del af system-rørnet

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmulighed Hvad skal der til, for at vi kan søge eller få 
adgang til disse midler?

Leasning/OPEX (drift) En ny form for leasning. Kommunen skal ikke 
betale noget up-front, de betaler i stedet for at 
lease den løsning, som fx ABB udvikler. Således 
deles omkostninger via driften.

Vi vil ikke have reklamer

Investering CAPEX

Låne

Fonde og EU-midler, til de 
første prototyper

Forsyninger + kommune 
+ Svebølle varme + SEAS 
NVE (har overtaget Svebøl-
le vand) investerer i første 
runde 

Partnerne kunne være interesseret i at finan-
siere, fordi de venter en besparelse – denne og 
investeringen deles mellem forsyningen og den 
virksomhed, som udvikler løsningen. 
Man laver rammeaftaler, hvori man kan bygge 
løsninger lidt ad gangen. 
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Næste skridt

Aktivitet Beskrivelse af aktivitet Hvem er ansvarlig for denne  
aktivitet?

Mødes Med de aktører der kunne 
være i Kalundborg kommune  
– Smart Village Svebølle. 

Svebølle-Viskinge Fjernvarme

SEAS-NVE

Formulere et pilotprojekt der 
omhandler, hvordan Svebølle 
projektet kan udvides til hele 
kommunen.

Det skal ske på kommercielle 
vilkår.

Hans Martin Friis Møller og Svend 
Müller tager initiativ til dette 
møde. 

Mødet afholdes først i januar.

Udfordring 2: sikkerhed og service overfor borgerne
Hvordan kan vi vha. smart city-tilgange (data, IoT og lign.) opti-
mere driften af forsyningen, uden at det går ud over sikkerhed og 
service overfor borgerne?

Deltagere

Karsten Madsen, Carsten Fosvang, Per Larsen, Stefan Danielson og Mia Kruse Ras-
mussen (facilitator).

Behov hos målgruppen

Målgruppen er forsyningsselskaberne: vand, varme, el, gas. Alle led fra producent  
til ”front end” forbruger. De har behov for at kunne levere billigst og bedst + sikkert 
og at leve op til lovkrav om optimering. Behovet er essentielt, idet det er deres eksi-
stensgrundlag.

Løsningen

Datainfrastruktur der sikrer tilgang til de rette data på det rette tidspunkt – på tværs 
af forsyningsarter. 

Hente data så tæt på kilden (forbrugeren) som muligt. Sikre kontekstualisering. Dette 
giver mulighed for kontinuerligt at kunne forecaste og justere. 
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Hvem gavner løsningen?
Løsningen understøtter målgruppens behov ved at hjælpe til benchmark i forhold til 
andre selskaber. Det giver øget viden om forbrugsprofiler (+ vejrdata) og øger  
muligheden for optimering af drift. Datadeling og overblik kan give optimering af drift 
på tværs af forsyningsformer.

Løsningen er unik og nytænkende, fordi den giver større grad af samarbejde mellem 
forskellige aktører. 

Fælles hub som alle kan få adgang til.

Hardwareleverandører kan installere sensorer i huse – softwareleverandører kan ud-
vikle apps og lignende på baggrund af data.

Hvordan styrker løsningen samarbejdet mellem forsyningsvirksomheder?
Det er vigtigt, at løsningen medvirker til at styrke samarbejdet mellem forsynings-
virksomheder, også på tværs af typer, organisatoriske strukturer og geografi. Sam-
arbejdet kan sikres ved at kombinere en generisk motor (SEAS-NVE) med generisk 
visualiserings/algoritme platform (ABB).

Forsyningsselskaberne kan tilgå platformen med egne data/forskellige formater. Det 
afgørende bliver, at virksomhederne skal acceptere at dele informationen mod at få 
informationer igen. Det er uvant for mange. Der kan være en frygt for, at det kan 
skade deres forretning at dele data, og det er en indstilling, man skal væk fra. 

Der er behov for nytænkning af forretningsmodeller, så alle kan tjene penge på at 
benytte data. Drivkraften fra virksomhederne kommer bl.a. af en økonomisk gevinst 
og kan yderligere øges bl.a. via lovkrav.

Hvad skal der til, for at løsningen realiseres?
Arbejdet med platformen er i gang, men man mangler stadig at få skabt robusthed 
omkring platformen. Der er behov for at finde en model, der kalder på øget deling af 
data (intercloud). Smart Village Svebølle nævnes som en sandkasse, hvor ting og nye 
koncepter kan prøves af. 

Løsningen adskiller sig fra andre løsninger i markedet4  ved at arbejde mere på tværs 
(i stedet for at arbejde på individuelle løsninger). Data kastes ud, og løsninger knyt-
tes til ”disconnected”. På den måde har mange forskellige aktører mulighed for at 
byde ind med det, de hver især er gode til. Når løsningen udvikles, er det vigtigt at  
tage højde for og arbejde bevidst med Persondataforordningen (GDPR) og cyber-
security.

Vigtige citater som beskriver ønskerne til den videre proces: 

“Alt det der innovation, det er vi færdige med.”

“Vi er der, hvor vi kan/skal rykke på det.”

“Det der mangler, det er vi kommer herfra – ud i det virkelige liv  
– får kommunerne med og får dem til at spille med.”

4 Andre løsninger i markedet er ODAA og Hitachi, men de har ikke den tilstrækkelige moden-
hed, og de deler ikke data i samme omfang. Det er interessant at kigge mod Belgien, der er langt 
fremme.
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“Vi skal afsted. Ikke flere pilotprojekter  
– det er en opskalering af eksisterende projekt.”

“Det er en stor infrastruktur. Den er kendt men kompleks.  
Hvem ejer, hvem gider? Det er vi forbi.”

“Skal undersøge/afdække borgernes behov.  
Ikke nok at sætte forsyningsselskaberne sammen –  

skal også måle på implementering – værdi ude hos borgerne.”

Hvordan skaber løsningen borgerinvolvering og beriger borgerne?
Det er vigtigt, at borgerne involveres i udviklingen. Ved kendskab til og involvering 
af brugerne får forsyningsselskaberne mulighed for at levere endnu bedre services til 
kunderne. 

Det bliver essentielt at kunne afprøve nye services og løsninger, og man er allerede i 
gang flere steder5. 

Mulige partnere i projektet

Partner Hvilken rolle skal de spille i projektet  
– og hvilken værdi tilfører de?

Kalundborg kommune Kommunen skal byde ind med ønsker til og have 
partnernes bud på, hvordan platformen kan under-
støtte kommunens aktivi-teter, og hvad de gerne vil 
bruge platformen til.

Kommunen skal være en neutral tovholder  
– kommunen/borgerne er forbrugere

Symbiosen Virksomheder der har interesse i at udveksle  
cirkulær økonomi – andre typer af virksomheder

Teknologileverandør Leverer teknologi, know how, udviklingstimer

Forsyningsselskaber Leverer data – får ny viden + services

IT-virksomheder Investere i infrastruktur

5 Det nævnes bl.a., at man kan udstille data via mobilapp (Watts). Det vil også være værdi-
fuldt for borgerne at kunne tilbyde lækageovervågning. Man er bl.a. i gang i Svebølle, i Ålborg, hvor 
de har et pilotanlæg (renovation), i Aarhus (trafik) og på Lolland.
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Finansiering

Finansieringsmulighed Hvad skal der til for at vi kan søge/få adgang 
til disse midler?

Stifte selskab  
– Fælles hub

Kommunen skal byde ind med ønsker til og have 
partnernes bud på, hvordan platformen kan under-
støtte kommunens aktiviteter, og hvad de gerne vil 
bruge platformen til.

Kommunen skal være en neutral tovholder  
– kommunen/borgerne er forbrugere

Betaling ved kasse 1 Virksomheder der har interesse i at udveksle  
cirkulær økonomi – andre typer af virksomheder

Selvfinansiering Leverer teknologi, know how, udviklingstimer

Innovationsfonde For lang tidshorisont

EU Tager for lang tid – for meget dokumentation/ 
bureaukrati

Næste skridt

Aktivitet Beskrivelse af aktivitet
Hvem er ansvarlig 
for denne  
aktivitet?

Videreudvikling af 
løsning

Fortsættelse af igangværende 
samarbejde

Ny WS runde om 3 
mdr. eller lign.

Opfølgning på de første ideer 
– udvikling af løsninger

Kalundborg kommune

Fælles selskab op-
rettet af el-distributi-
onsselskaberne 

Danne fælles selskab der kan 
stå for udvikling af platformen

Kommunerne skal 
mere på banen

Partnerskabsaftale med øvrige 
parter (ABB, SEAS-NVE)
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Udfordring 3: Bedre service til borgerne
Hvordan kan vi vha. smart city-tilgange (data, IoT og lign.) bedre 
servicere borgerne/kunderne, så det giver overblik, tryghed og 
skaber engagement? 

Deltagere

Johan Ib Hansen, Kamille Brix, Morten Gjølstad Kristensen, Mette Wendel og David 
Marhauer-Nimb.

Behov hos målgruppen

Målgruppen er kunderne/slutbrugeren hos forsyningen.

Det er brugeren som betaler regningen og styrer forbruget, og derfor har de en øko-
nomisk interesse i deres forsyning.

Det vigtigste behov hos målgruppen er at spare penge og undgå uforudsete udgifter. 
Det skal sikres ved at opdage lækager og andre uheld hurtigt, og måske inden  
uheldet indtræffer. Det er et vigtigt behov, men set i forhold til alt det en borger skal 
have til at gå op i en højere enhed i løbet af en travl hverdag, er det mindre vigtigt.  
I forbrug/forsyningsøjemed alene er det dog den vigtigste motivation.

Løsningen

Løsningen er real-time overvågning af forbrug, komfortniveauer (indeklima, tempera-
tur) og opmærksomhedspunkter som gøres fuldt automatiske (med en kort personlig 
opsætning), og som er gratis for målgruppen/forbrugeren.

Det nye ved løsningen er, at real-time data sendes retur til forsyningen fra borgernes 
hjem, som qua den nye teknologi er blevet til smart homes. Der kan på grundlag af 
data skabes et overblik, som giver mulighed for, at forbrugeren kan spare penge og 
får et bedre indeklima og komfortniveau. 

Forbrugerne får øget tryghed og sikkerhed mod uheld og skader (uforudsete udgifter) 
og en økonomisk gevinst. Løsningen er miljømæssigt bæredygtig. Det er ligeledes 
værdifuldt, at løsningen er fuldautomatisk, så forbrugerne får dækket deres behov 
uden at skulle bruge tid og energi på det. At de får mere, end de troede, de havde 
brug for. 

Løsningen er optimeret til produktionssiden, fordi forsyningssektoren har adgang til 
data. Det giver mulighed for at indbygge andre servicetiltag, fx tyverisikring, billigere 
forsikring, samarbejde med forsikringsselskaber.

Hvordan kan løsningen styrke samarbejdet mellem forsyningsvirksomheder?
Det er vigtigt, at løsningen medvirker til at styrke samarbejdet mellem forsynings-
virksomheder, også på tværs af typer, organisatoriske strukturer og geografi. 
Motivationen til samarbejde ligger i, at forsyningsselskaberne får adgang til real-time 
data for at få overblikket. Et samarbejde mellem forsyningsselskaberne bliver åben-
lyst givende, om det er økonomi, forsyningssikkerhed, service, eller andet6.

6 Varmepumper kan startes, når der er el-overproduktion (smart grid).



19

Fremtidens smarte forsyning – IDEKATALOG

Det er afgørende, at der er fuld transparens for forbrugeren for, hvem der har adgang 
til deres data og nem opt-in.
For at igangsætte samarbejdet er det vigtigt, at proprietære systemer kan blive til-
gængelige for alle. At forbrugeren går med til at dele deres data med forsyninger og 
andre.

Hvad skal der til, for at løsningen realiseres?
Der skal udvikles en app og intelligent overvågning (via decentrale sensorer), og for-
brugerne skal giveaccept (opt-in) til, at deres data benyttes ifm. den nye service. 
Det vil desuden være en god ide, at løsningen indeholder økonomiske incitamenter 
fra fx forsikring og forsyning. Det er ligeledes vigtigt med nudging/nemt forståeligt 
overblik over forbrug og komfort. Kombineret med andre services til huset/hjemmet 
(alarm, osv.).

For at lykkes med løsningen er det afgørende at tage højde for Persondataforord- 
ningen og datasikkerhed. Det gælder dog om at handle, for andre er også i gang med 
lignende løsninger (bl.a. Watts).

Smart Village Svebølle kan spille en rolle, fordi det er den første smart-home by. Pga. 
sin mindre størrelse kan man nemmere få adgang til nok huse, få bedre overblik over 
forbrug og prognoser, m.m. Også for decentrale varmeproducenter.

Hvordan skaber løsningen borgerinvolvering og beriger borgerne?
At få borgerne positivt med på udviklingen kræver bl.a., at man forstyrrer dem så lidt 
som muligt, men samtidig får klarlagt hvad deres behov er – eller nærmere: deres re-
servationer og ønsker. Spørge ind til om en given løsning ville give værdi til borgeren.

Man kan lave en prototype af en app (og dataplatform). Man kan starte ud helt lav-
praktisk med ”tegnede” skærmbilleder, use-cases og lign. Det er også i den forbindel-
se, at man kan ’samskabe’ med nogle borgergrupper (evt. pilotprojekter med entusia-
stiske borgere). Derudover kan man samarbejde med DTU og andre videninstitutioner 
– bl.a. i forbindelse med design af løsninger (fysiske/æstetiske og praktiske).

Mulige partnere i projektet

Partner Hvilken rolle skal de spille i projektet  
– og hvilken værdi tilfører de?

Danfoss Udvikling af løsningsprodukter

Kamstrup (andre målerproducenter) De ejer de fleste målere og har noget 
viden i denne løsning

Universiteter og videnleverandører At bidrage med antropologiske, sociolo-
giske og lignende tilgange til de tekniske 
løsninger
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Finansiering

Finansieringsmulighed Hvad skal der til for at vi kan søge/få 
adgang til disse midler?

Forsyningsselskabernes drifts- og 
udviklingsbudget

Forsikringsselskaber som kan spare 
penge på løsningen

Projektmidler Ansøgning og konkurrence med andre 
lignende projekter

Næste skridt

Aktivitet Beskrivelse af aktivitet
Hvem er ansvarlig 
for denne  
aktivitet?

Øge engagement Forsyningsproducenter og spil-
devand skal have engagement 
i projektet

Fokusgrupper for 
forbru-gere/borgere

Afdækning af behov og nytte 
for brugere/borgere (skal give 
data som laver grundlaget for 
alle tiltagene/business casene)

Undersøgelse Afdækning af hvad der kan 
spares og vindes ved disse 
løsninger

Forsikringsselskaber og 
andre interessenter

Beregninger Business-case-beregninger for 
interessenterne

Evt. CBS eller tilsva-
rende institut.
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