
Datahub for individuelle målere 
Er det muligt at lave en fælles datahub, er der et behov og hvem skal deltage  
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 Københavnsk boligselskab 
 Ca. 13.000 boliger 
 Laver selv vores vand-,varme og elregnskaber 
 Vi har ca. 450 bimålere i vores energistyringssystem 

 
Allan Sanhof 
Energitekniker 

 



Kender du følelsen 



Målerudskiftning i 2019 

 Beslutninger rækker minimum 10 år frem 
 

 Kan den teknologiske udvikling forudses 
 

 Hvordan indbygges fleksibilitet i målersystemerne 
 

 Kan et aflæsningssystem aflæse forskellige leverandørers produkter? 
 

 Omhandler det kun målere til afregning 
 

 Ændrede ønsker til fakturering og visualisering 
 

 Er der innovation i målerbranchen til at imødekomme fremtidens krav? 
 

 Eller skal vi eventuelt hjælpe dem på vej? 



Hvad er udfordringerne? 

 Bekendtgørelse 563 af 02/06/2014 §6  
 Stk. 1. I nybyggeri og ved nyinstallering af vandinstallationen i bestående bebyggelse skal der installeres målere til måling a f orbruget af 

varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed. 
 

 Stk. 2. I bestående bebyggelse skal der inden den 31. december 2016 installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den 
enkelte bolig- eller erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. 

 
 

 

 Bekendtgørelse 1034 af 17/10/2006 kap. 4 § 15 
 § 15. Varmtvandsleverandører og vandværker er ansvarlige for, at deres målere i drift, ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt 

tilladelige fejl ved førstegangsverifikation. De skal enten foretage periodisk udskiftning af alle målere i et givet parti maksimalt 6 år efter 
partiets opsætning eller etablere et kontrolsystem til overvågning af målernes nøjagtighed. Et kontrolsystem skal være således opbygget, 
at der gennem dets drift opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at kravene til de i drift værende målere ikke overskrides.  
 

 Stk. 2. Såfremt der gennemføres statistisk stikprøvekontrol af de jf. stk. 1 periodisk udskiftede målere, kan periodelængden for de målere, 
som opsættes i stedet, forlænges, hvis resultatet af stikprøvekontrollen er tilstrækkelig godt. Kontrolmåling skal foregå ved akkrediteret 
kalibrering.  
 

 Stk. 3. Kontrolsystemet i henhold til stk. 1 kan baseres på statistisk stikprøvekontrol af givne partier af ensartede målere, hvor 
kontrolperioden varierer afhængigt af resultatet af kontrollen. Kontrolmåling skal foregå ved akkrediteret kalibrering. Nedtagne målere må 
ikke genanvendes før de er reverificerede.  
 

 Stk. 4. Kontrolsystemet skal foreligge fuldt dokumenteret i en kontrolmanual.  
 
 

 Stk. 5. Varmtvandsleverandører og vandværker er forpligtet til at bekendtgøre over for de til varmtvandsforsyningen eller vandværket 
tilsluttede vandforbrugere, om de anvender periodisk udskiftning eller har etableret et kontrolsystem, jf. stk. 1. I tilfælde af kontrolsystem 
skal dettes indhold på samme måde bekendtgøres, ligesom vandforbrugerne skal orienteres, hvis der foretages ændringer af 
kontrolsystemet.  



Hvad betyder det i praksis? 

 Hvordan skabes der konkurrence i et sådant system 

10 år 10 år 10 år 10 år 10 år 

Varmemåler 

6 år 6 år 6 år 6 år 6 år 6 år 6 år 6 år 

Vandmåler 

Kontrol- /udskiftningsfrekvens  

6 år 6 år 6 år 6 år 6 år 6 år 6 år 6 år 

Elmåler 



Slip markedskræfterne fri 

 Det kan med sikkerhed forudsiges at frem til 2029, vil målersystemer  
komme til omfatte mere end en leverandør 

 
• Kan deres målere aflæses af samme aflæsningssystem 

 
• Skal målere nødvendigvis aflæses af samme aflæsningssystem 

 
• Er der nye aflæsningssystemer på vej (IoT) 

 
• Hvordan kan data udveksles til forbrugsregnskabs-leverandør 

 
• Hvordan kan data udveksles til trediepart 

 
• Hvordan kan målersystemerne forberedes til nye teknologier 

 
 
 Nøglerne til frihed, fremtidssikring og konkurrence er dataudveksling 
  
  



Hvad er målerdata 

Aflæsningsdata 
Aflæsnings dato 
Unik ID  
Aflæsning  
Dokumentation målerskøn  
Bemærkninger  

Grunddata 
Bolig ID  
Montør ID  
Synligt målernr  
Unikt ID  
Krypterings nøgle  
Servicetype  
Opsætnings dato  
Nedtagnings dato  
Målernavn  
Måler fabrikat  
type  
Måler enhed  
Placering 
Monteringspunkt  

Radiator fabrikat 
Radiator model  
Bredde  
Højde  
Dybde  
Radiatoropbygning  
Effekt i w  
Skalatype  
Faktor i regnskab Dimensioneret 
faktor  
Fast aflæsning  
Reduktion  
Fortløbende  
Bemærkninger  

Data som beboeren skal kunne få indsigt i jf. bek. 1066 §9  



Og hva’ så 

Hvis noget er indviklet, så kan det udvikles 
Martinus 



Google translate for målere 

Se, de er ét folk med samme sprog. Når de 
begynder at handle sådan, vil intet af det, 
de planlægger, være umuligt for dem 

Gud 



Hvad er drømme scenariet 

 Aflæsningssystemet kan aflæse alle typer målere 
 
 Udveksling af data sker enkelt, gnidningsfrit og billigt 

 
 Alle produkter og ydelser kan udsættes for konkurrence 



Visionen om en datahub 

Radiatormåler 

Elmåler 
Varmtvandsmåler 
Koldtvandsmåler 

Energimåler 

Skakt alarm 

Fugtmåler 

Alle typer bimålere 
CO2 måler 

Kun fantasien  
sætter grænser 

Datahub 
Basis administration 

Måleres grunddata 

Forbrugsregnskaber 

Administrationssystemer 

Energistyring 

Visualisering 

Alarm håndtering 

Administrationsværktøjer til datahub 

Energimærker 

Kun fantasien sætter grænser 

Målerleverandører Brugere, udviklere  
og system-integratorer 



Hvad skal datahubben levere 

 Datastruktur 
 Regler for brug 
 Indput værktøj 
 Output værktøj 
 Kryptering 
 Sikkerhed 
 Redigeringsværktøj 



Hvad er fidusen ved en datahub 

 Alle led i fødekæden kan udsættes for konkurrence 
 En leverandør behøver ikke at levere hele pakken 
 Alle kan komme til fadet 
 Enhver kan nemt få den løsning der ønskes 
 Alle kan nemt og billigt få del i gode løsninger 
 Løsninger behøves kun at blive udviklet 1. gang 
 Målere kan bruges til andet end forbrugsafregning 
 Bedre data disciplin 
 Her og nu bedre løsninger, på sigt billigere løsninger 



Bekymringer 

 Kan alles data bare blandes 
 
 Hackere 

 
 Persondataloven 

 



Forretningsmodel 
 Potentielt kan en hvilken som helst målerdatabase udvikles til en 

datahub 
 

 Almene organisationer udvikler og ejer datahub kun for almene 
(Almenhup) 
 

 Almene organisationer udvikler og ejer datahub og indbyder alle til at 
anvende den (Almenhup) 
 

 Ekstern leverandør udvikler løsning (Privathup) 
 

 Datahubben organiseres som et andelsselskab for alle (Fælleshuppen) 
 

 Open source model, kan vi lære af Joomla og Linux? 
 
 
 

Hvis noget er indviklet, så kan det udvikles. 



Hvad er alternativet 

Leverandør 1 

Leverandør 3 

Adm. 1. 

Adm. 2. 

Adm. 3. 

Enrgi.st. 1. 

Enrgi.st. 2. 

Enrgi.st. 3. 

Speciel 1. 

Speciel 2. 

Speciel 3. 

Leverandør 2 



Hmmmmm. 

Leverandør 1 

Leverandør 2 

Leverandør 3 

Adm. 1. 

Adm. 2. 

Adm. 3. 

Enrgi.st. 1. 

Enrgi.st. 2. 

Enrgi.st. 3. 

Speciel 1. 

Speciel 2. 

Speciel 3. 

Datahub 



Snip snap snude - 
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