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UDVIKLING AF BYGNINGSENERGIMODEL TIL DANSK BY 

I løbet af mit ophold ved MIT (Massachusetts Institute of Technology) fra januar til juni 

2017 skal jeg udvikle en energimodel til byggeri i byer til brug for et dansk casestudie, der 

udføres af CITIES-projektet, som jeg er del af. Centre for IT–Intelligent Energy System in 

Cities (CITIES) blev lanceret i januar 2014 som et forskningscenter med en levetid på seks 

år, der har modtaget økonomisk støtte fra en række partnere inden for erhvervslivet og 

universitetsverdenen samt Det Strategiske Forskningsråd. Jeg er særligt involveret i 

arbejdspakke 3, som undersøger integration af intelligente energisystemer. Ved mit ophold 

skal jeg arbejde tæt sammen med grupperne under professor Christoph Reinhart, som er 

ekspert i bymodellering, og professor David Hsu, som er ekspert i bydesign og -

planlægning.  

Den model, jeg vil udvikle, skal omfatte alle tilgængelige data om bygningernes geometri, 

råhuse og energisystemer. Den undersøgte bygningsmasse vil blive behandlet med 

arketyper baseret på bygningernes forskellige egenskaber (anvendelse, alder etc.), som vil 

blive undersøgt nærmere. Disse data vil blive kombineret med GIS-datasæt for byen for at 

fastlægge bygningernes grundareal og højde samt for at visualisere området. Modellen 

skal give et overslag over, hvad energibelastningen er pr. time på tværs af hele byen, helt 

ned på individuelt bygningsniveau. Efterfølgende sammenlignes og valideres 

belastningerne vha. faktiske data om energiforbrug fra denne by/casestudie, som tidligere 

er blevet indsamlet med intelligente målere installeret i hele området.  

Parallelt hertil vil statistisk analyse af disse data gøre det muligt at samle 

belastningsprofilerne i klynger baseret på mønstre, der vil bestemme, hvordan 

bygningerne klassificeres som arketyper i energimodellen. Formålet med casestudiet er at 

udvikle en metodologi for bymodellering, der kan kombinere bygningsenergimodellering på 

byniveau og statistisk analyse af data indhentet af intelligente målere, hvilket vil gøre det 

lettere at integrere vedvarende energikilder i byggeribranchen. Efterfølgende kan det 

skabe løsninger for leverandører af intelligente elnet og energiplanlæggere, hvad angår 

optimal energimodellering i byer og optimal integration af energisystemer i byer. Det vil 

også indbefatte forslag til en ny klassificeringsordning for bygninger, der nøje vil afspejle 

bygningernes energibelastningsprofil og kan erstatte den nuværende klassificering i 

nationale bygningsdatabaser.  


