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TEKNIK & MILJØ

De danske kommuner har et generelt fokus på ressourceoptimering. Det
handler om at udnytte de kommunale bygninger bedre. Det kan man
ved at kombinere data om bygningerne og deres benyttelse. Dermed kan
der også være et potentiale for energioptimering

P

rojektet Den Regionale Datahub har sat sig for
at teste 12 prototyper på digitale løsninger på
kommunale problemer inden for blandt andet
driftsoptimering. Én af prototyperne tager

udgangspunkt i tre idrætshaller i Gentofte og Fredensborg Kommune.
I tæt dialog med de to kommuner er udfordringen
blevet beskrevet, sendt i udbud og efterfølgende har

NY VIDEN

INTELLIGENT BRUG
AF DATA ER VEJEN FREM
Ved at kombinere data på kryds og tværs skabes det
nødvendige overblik. Skal et tilsvarende billede skabes
manuelt, kræver det, at kommunerne selv igangsætter
en aktivitetsanalyse af kommunens idrætsfaciliteter.
En aktivitetsanalyse kan koste 200.000 kr. foruden
arbejdstid og vil kun give et øjebliksbillede baseret på
et par ugers stikprøver. Desuden kan hverken data fra
aktivitetsmåling, lokalebookingssystem eller driftsudgifter stå alene, så kommunerne har behov for at finde
en nemmere og billigere løsning til at sammenkoble
data, skabe overblik og dermed sikre effektiv og optimal udnyttelse af idrætsfaciliteterne.
Et bud på dette er at udnytte de data, kommunerne har om hallerne, bookingerne og energiforbruget
og supplere disse med sensordata. I den løsning, der
er udviklet i Den Regionale Datahub, er der skabt et
værktøj, der løbende monitorerer hvor mange personer, der er i hallerne og sætter data op over for energiforbrug. Dette er en langt billigere og mere effektiv
løsning, som ikke kun viser et øjebliksbillede.
OVERBLIK OVER HALLERNES
FAKTISKE BENYTTELSE
Udviklingen af prototypen til bedre arealudnyttelse
har bekræftet nogle af de antagelser, kommunerne
har siddet med.
På meget kort tid er det lykkedes at udvikle et dashboard, der både giver fritidsområdet og ejendomsadministrationen i Gentofte og Fredensborg Kommune
et klart og opdateret billede af, hvordan såvel ressourceforbruget i ejendomsdriften af kommunernes
idrætshaller som tildelingen af haltider til foreninger
og institutioner potentielt kan justeres.
- De data der er samlet i prototypen og som bliver
visualiseret på dashboardet stammer fra to slags
sensorer. Vi har dels afprøvet en persontæller, der
ved at måle, hvor mange der passerer forbi et bestemt
punkt, giver os indblik i hvor mange mennesker, der
passerer ind og ud af hallen. Vi har desuden afprøvet
en hallmonitor, som er en relativt nyudviklet sensor, der kan måle, hvor mange brugere der er på en
idrætsbane. Tilsammen giver disse data os viden om,
hvor velbesøgte hallerne er i praksis, fortæller Rikke
Syberg Kjær, som er digitaliseringskonsulent i Gentofte Kommune.

MERE INFORMATION
Interesserede kommuner kan kontakte seniorprojektleder Lise
Søderberg på lise.soederberg@gate21.dk og høre nærmere om,
hvordan de kan blive en del af opskaleringsprojektet.

UDNYTTES KUN 45 & AF TIDEN
Resultatet af en testperiode på halvanden
måned i tre haller i de to kommuner viser, at
hallerne kun er udnyttet 45 procent af tiden.
Dette tal overraskede kommunerne, men
resultatet ligger godt på linje med et forskningsprojekt fra Idrættens Analyseinstitut
og Syddansk Universitet, som via manuelle
tællinger er kommet frem til, at idrætshaller
står tomme mere end 50 procent af tiden.
Ved at krydse data fra bookingsystemerne
med sensorerne skabes et godt overblik over
den forventede benyttelse i forhold til den
faktiske benyttelse.
- Hvis dashboardet viser, at der slet ikke
møder nogen brugere op i en bestemt idrætshal hver eneste tirsdag eftermiddag, hvor
hallen ellers er booket inde i vores system, så
er der nu en rød knap, der lyser, siger Rikke
Syberg Kjær.
- Nu har vores kolleger på fritidsområdet
fået et dialogredskab til at tage en snak, hvis
en forening ikke møder op i hallen, når de har
reserveret tid. Ofte har man andre foreninger
på hånden, der rigtig gerne vil skabe et attraktivt træningstilbud til deres medlemmer,
fortsætter hun.
Også i Fredensborg Kommune finder man
resultaterne brugbare. Cindy Danieles, der er
digitaliseringskonsulent i Fredensborg Kommune supplerer:
- Idrætsfaciliteterne er de mest efterspurgte blandt foreningerne, særligt fra kl. 16 til 20
på hverdage. Der er således rift om idrætsfaciliteterne, hvilket stiller kommunerne over
for udfordringen at kunne tilbyde de bedst
mulige faciliteter så omkostningseffektiv
som muligt.
GIVER OGSÅ
GEVINST FOR DRIFTEN
- Vi skal have respekt for anvendelsen af
bygninger og arealer, men også fokus på
effektiv og optimal udnyttelse, fortæller
Charlotte Breinholt, strategisk projektleder i Fredensborg Kommune. For målet med
arealoptimering er at skabe optimale rammer
i bygningerne, så de lever op til fremtidens
behov, men samtidig sikre en varig nedgang i
driftsudgifterne.
KMD DIMA har beregnet de mulige gevinster for partnerorganisationen Gate 21, der
er projektleder for Den Regionale Datahub.
Skaleres løsningen op på landsplan vil der
ved 55 procent uudnyttet kapacitet i en hal
kunne spares ikke mindre end 203 millioner
kroner til el og ventilation, hvilket svarer til
op mod 36.953 tons CO2. Der ligger så mange
gevinster i denne prototype, at styregruppen
for Den Regionale Datahub har besluttet at
invitere kommuner i Region Hovedstaden og
Region Sjælland til at afprøve prototypen i
2020.
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SNC-Lavalin Atkins på blot tre en halv måned udviklet
en prototype, der giver det længe ønskede overblik
over den faktiske benyttelse af kommunernes haller.
Løsningen blev testet fra august til september 2019 i
haller og foreningslokaler i begge kommuner.
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