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Energiantropologi

Mødet mellem mennesker og teknologi

Energieffektivitet og indeklima

Kortlægning og analyser af adfærd

• Adfærdsændringer

• Design af teknologi og bygninger med 

udgangspunkt i menneskers behov



Hvorfor tale 
om adfærd?



Forventningen

Nybyggeri og renoveringer:

• Nye teknologier

• Intelligente løsninger

• Data 

Antagelse:

”Med den nyeste teknologi og 
automatisering kan vi skrive 
brugerne ud af ligningen”



Realiteten

Performance gap

• Uoverensstemmelse mellem beregnet og 
realiseret performance – indeklima og 
energiforbrug

Rebound effekt

• Mindre effekt af energirenovering end 
forventet grundet øget komfort



Buildings don’t use energy: 

People do 

”

Kathryn B. Janda, Oxford University
”



Den ubekvemme sandhed

• Selv den mest tekniske udfordring har et menneskeligt element og udspringer af 
menneskelige behov



I moderne bygninger er energiforbruget ofte højere end beregnet – på trods af sensorer, data 
og automatik. En medvirkende faktor er, at brugeradfærdens betydning er blevet 
undervurderet. 

Projektet ”Intelligent interaktion mellem bygninger og brugere” demonstrerer, hvordan reelt 
intelligente løsninger kræver samspil mellem teknologi og adfærd.







Catch-22

Den omfattende kompleksitet i intelligente bygninger skaber problemstillinger for både 
driftsansvarlige og slutbrugere. Forsøg på at regulere indeklimaet tilfredsstillende kan derfor 
resultere i energispild, ikke blot i FN Byen, men i alle de bygninger den repræsenterer: 
intelligente, teknologitunge og projekteret til at være særligt energieffektive.



Tværfaglighed

Det gode tværfaglige projekt anvender forskellige metoder og typer af data, både kvantitative 
og kvalitative. Variationen – fra big data og driftstider til interviews og observationer af adfærd –
giver en bredere analyse og derfor bedre resultater.

Endelig indebærer det gode tværfaglige projekt at teknologi- og adfærdsperspektiverne ikke er 
opdelt i separate forløb, men er tænkt sammen igennem hele projektet. 



Projektets struktur

• WP.1 Kortlægning af adfærd, indeklima og energiforbrug

• WP.2 Anbefalinger for energieffektiv adfærd 

• WP.3 Anbefalinger for drift – udnyttelse af installationer

• WP.4 Visualisering - driftsansvarlig

• WP.5 Visualisering - slutbrugere 

• WP.6 Formidling 



Kortlægning af adfærd, indeklima og energiforbrug

INDEKLIMA

• Gennemgang af forholdene for fejlfinding og optimeringsmuligheder.

Eksempelvis automatisk slukning af computere

Nuværende driftsstrategi

Lokation af sensorer og styring relateret til disse

• Gennemgang af CTS

Stikprøvekontrol af sensorer

• Målinger på ventilationssystem

Tryk

Elforbrug

Luftstrøm (svarende til personbelastning)

• Indeklimamålinger

Temperatur, CO2, luftfugtighed, lux, træk

Gennemgang af placeringen af indblæsningsarmatur og udsugningsarmatur

Kortlægningen dækker tre områder, brugeradfærd, indeklima og 

energiforbrug.

Relevant data vedrørende ventilation, opvarmning, køling etc. vil blive 

indhentet for en udvalgt del af bygningen. Dette vil blive suppleret af 

specifikke målinger:

ENERGIFORBRUG

• Standbyforbrug (specifikke komponenter)

• Total standbyforbrug

• Styring af ventilation og køling baseret på space management 

(booking af mødelokaler)

• Gennemgang af installationer (køling, opvarmning, ventilation, 

belysning) med henblik på energifleksibel drift



Kortlægning af adfærd, indeklima og energiforbrug

BRUGERADFÆRD

Brugeradfærd vil blive undersøgt for at opnå viden om oplevelsen af 
indeklima, brugeroplevelse og forståelsen af energiforbrug: 

• Observation af brugeradfærden i bygningen

• Interviews med driftsansvarlige

Common Services

Bygningsstyrelsen

• Interviews med slutbrugere

• Brugere i område, hvor der foretages tekniske målinger

• Brugere i forskellige zoner eksempelvis øverste etage, stueetage, 
markant/minimalt lysindfald etc. samt forskellige typer brugere (ansatte, 
praktikanter)

Hvis relevant kan der suppleres med interviews af:

• Security, rengøringsfolk, ansvarlige for konferencefaciliteter,  

kantinemedarbejdere, brugere af fitnessfaciliteter etc.



Interaktion på trods af 
automatisering



Organisationskultur



Anvendelse

21:35



Løsninger

• Styringsstrategi

• Fokuseret anvendelse af data målrettet driftsansvarlig – visualisering af personbelastning, 
energiforbrug og ventilation

• Udarbejdelse af indeklimapolitik

• Space management

• Formidling af energioptimeringstiltag og indeklimapolitik til slutbrugere



Resultater

• 10% på opvarmning

• 7% på elektricitet

• Høj brugertilfredshed







• Ansvarsområder og kompetenceopbygning 
hos driftsansvarlige 

• Politik for indeklima

• Space management

• Kommunikation til medarbejdere 

• Orienteringsmøde for nye medarbejdere

• Videoer om bygningsbrug 

• Visualisering af data til driftsansvarlige 

• Visualisering til slutbrugere 









• Link til ”Manual for optimeret energiadfærd og drift i intelligente bygninger”

https://www.teknologisk.dk/_/media/73400_Manual%20for%20optimeret%20energiadf%E6rd%20og%20drift%20i%20intelligent%20bygninger.pdf


Tak!


