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Forord 

 

Den digitale udvikling stormer af sted med 
gigaskridt. Digitale løsninger og kommunikations-
mulighederne i dag og fremover åbner op for helt 
nye muligheder, som man ikke turde drømme om 
for bare få år siden. I den almene bolig er digital 
overvågning af energi og smart home-teknologi 
udstyr, der bør medtænkes, når vi i snakker om 
fremtidssikringen af boligen. 

Begrebet "digital fremtidssikring" dækker over den 
moderne bolig, der gør brug af indlejret teknologi 
og digitale løsninger til at skabe mere 
konkurrencedygtige boliger. For mennesker med 
særlige behov kan disse løsninger sikre autonomi, 
tryghed og højere grad af selvhjulpenhed. For alle 
andre gør de digitale løsninger og indlejret 
teknologi tilværelsen lettere og mere komfortabel. 

BAGGRUND 

I Danmark er der ca. 550.000 almene boliger. Det 
svarer til 20 % af den danske boligmasse. En stor 
del af de almene boliger står for at skulle 
renoveres. Hvis man sammenholder dette med, at 
den demografiske udvikling i Danmark forudser, at 
der om mindre end 30 år kun vi være 2 voksne 
personer i arbejde for hver ældreborger, står vi 
således over for en stor økonomisk og 
udfordrende problemstilling.  

Denne rapport er et udviklingsprojekt, igangsat af 
AlmenNet, for at informere om hvilke behov og 
ønsker, der er til indlejret teknologi og digitale 
løsninger i fremtidens boliger. Rapporten skal 
inspirere til, hvilke tendenser og løsninger, der 
kan svare på disse behov. 

 

AlmenNet 

Rapporten og den tilhørende hjemmeside er 
produceret i samarbejde med AlmenNet.  

AlmenNet er en forening af udviklingsorienterede, 
almene boligorganisationer hvor medlemmerne 
samarbejder om, at udvikle gode løsninger på de 
udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de 
almene boligafdelinger. Det sker via 
netværksmøder, seminarer, ERFA-grupper og 
gennem fælles udviklingsprojekter. 
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I dag stilles der rigtige mange og konstruktive 
byggetekniske krav, når vi skal renovere og 
nybygge. Det være sig inden for energiforbrug, 
lys- og lydforhold, indretning samt et stadig 
stigende fokus på tilgængelighed. Men kunne 
man forestille sig at bo uden adgang til hurtigt, 
trådløs internet? Det er et krav, der ikke stilles i 
den forbindelse, men jo er helt utænkeligt at 
undvære.  Fremtidssikringen af vores boliger i dag 
kræver derfor at vi også ser på, hvordan vi kan 
indarbejde de digitale løsninger, vi ved, bliver 
efterspurgt om få år.  

Hvorfor kan jeg ikke slukke alle standby-apparater 
i huset med et tryk på fjernbetjeningen, når jeg 
skal på arbejde? Hvorfor kan jeg ikke følge og 
styre mit energiforbrug via min smartphone? Eller 
hvad hvis jeg ikke mere er helt så mobil: hvorfor 
kan jeg så ikke klare indkøb og lægebesøg 
hjemmefra, se og følge med i beboermøderne på 
mit fjernsyn osv.? 

Vi står over for en række skærpede forventninger 
fra vores beboere og samfundet. Dels oplever vi 
en markant ændring i befolknings-
sammensætningen. Der vil fremover være flere 
ældre, der hertil også forventer at kunne blive 
længere i en normal bolig - også når alderen 
sætter sine spor, så nogle vil leve med et egentligt 
handicap.  

I sammenhæng med vores boligdrift, råber 
fremtidens beboere på optimering og fleksibilitet, 
for at vi kan være konkurrencedygtige. Det er en 
udfordring at tænke driften på en måde, så den 
både bliver billigere og kan tilpasses individuelle 
behov.  

Vi må erkende, at boligen bevæger sig imod en ny 
tidsalder. Digitaliseringen er over os og hvilke 
muligheder, fremtidens bolig kan byde på, får stor 
betydning for boligernes konkurrenceevne. 
Boligen skal kunne tilbyde en lang række af 
funktioner såsom intranet, overvågning, alarmer, 
kommunikation via TV/bredbånd m.m.  

 

Dertil kommer et øget fokus på forbrugs- og 
energioptimering, fx at kunne tjekke el- og 
varmeforbruget og løbende få råd om styring af 
lyset, overvågning, åbning / lukning af vinduer 
m.m. Men også hele plejeområdet fra 
kommunernes side kommer til at stille nye krav til 
fremtidens bolig.  

I en lang periode har man arbejdet på at finde 
modeller, der kan sikre en fremtidssikring af både 
nye og eksisterende almene boliger. 
Fremtidssikring har imidlertid handlet meget om 
boligstørrelser, køkken- og badefaciliteter samt 
tilgængelighed. Det er hele dette tankesæt 
omkring fremtidssikring, vi med dette projekt bl.a. 
vil udfordre med indførelsen af begrebet digital 
fremtidssikring. 

FORMÅLET MED 
UDVIKLINGSPROJEKTET OG DETS 
HJEMMESIDE 

Denne rapport nr. 11 Digital Fremtidssikring er et 
arbejdsredskab til aktører involveret i planlægning 
og gennemførelse af fremtidssikringsprojekter og / 
eller nybyggeri af almene boliger.  

Målet med dette udviklingsprojekt er at inspirere 
og informere om behov og muligheder for vores 
boliger inden for digitale løsninger og indlejret 
teknologi. 

Behovene til boligen har vi inddelt i 
tre kategorier: 

1. Drift og energistyring 

2. Tryghed og sikkerhed 

3. Care – selvhjulpen i eget hjem 

Med tjeklisten i bilag 1 vil vi medvirke til at skabe 
et værktøj, som boligorganisationerne kan bruge 
både ved nybyggeri og ved større renoveringer. 
Tanken er, at bygherren med listen forholder sig til 

Introduktion  
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de nuværende, digitale muligheder, og nye 
løsninger, der fremtidssikrer boligen til kommende 
digitale løsninger. 

METODE 

De 15 behov til en digitalt fremtidssikret bolig er 
identificeret ud fra 13 interviews med mennesker, 
der arbejder professionelt med mennesker og / 
eller boliger. Nogle har kendskab til mennesker 
med særlige behov.  

De 13 semistrukturerede interviews er udført i 
første halvdel af 2011. Interviewpersonerne har 
blandt andet svaret på, hvordan de oplever de 
teknologiske / digitale behov til en fremtidssikret 
bolig. Interviewpersonernes besvarelser er 
kondenseret til de 15 behov, der ses under Behov 
& løsninger. Ud fra disse behov er forskellige 
løsninger, der svarer på disse behov, identificeret. 

Løsningerne er blot forslag - der kan være mange 
andre end de listede. De nævnte løsninger er en 
blanding af eksisterende løsninger i den 
kommercielle handel, nye eksperimenter og 
tendenser på vej. I løbet af de kommende år, vil 
der komme helt nye til.  

Der er fokus på større, indbyggede løsninger frem 
for mindre, lokalt monterede løsninger. Der er 
også fokus på løsninger, der gør boligen mere 
attraktiv for alle - uanset om man har særlige 
behov eller ej. 

INTERVIEWPERSONER 

 Byggechef Ole Nielsen, Boligselskabet Sct. 
Jørgen  

 Projektleder Tina Hjøllund, Center for Miljø, 
Teknik- og Miljøforvaltning, Københavns 
Kommune 

 Tilgængelighedsrevisor og arkitekt MAA Claus 
Bjarne Christensen, Dansk Handicap Forbund 
/ Handiplan Plus 

 Forretningsfører Peder Hansen, Espergærde 
Andelsforening 

 Projektleder Stine Tarhan, Projekt Fremtidens 
Plejehjem, Gentofte Kommune 

 Direktør Bjarne Krog-Jensen, Boligselskabet 
Fruehøjgaard 

 Konsulent, ergoterapeut, MSI Inger Kirk 
Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet 

 Sektorformand for Social- og 
sundhedssektoren Karen Stæhr, Social- og 
Sundhedsafdelingen, FOA 

 Chefkonsulent Michael Bang Kjeldgaard, IT- 
og Telestyrelsen 

 Seniorkonsulent, cand. jur. Margrethe Kähler, 
Ældresagen 

 Arkitekt Lone Sigbrand, By, Bolig og Ejendom, 
Statens Byggeforskningsinstitut 

 Byggechef, arkitekt MAA Per Bro, 
Boligforeningen 3B 

 Kommunikationschef Mads Ellegaard, home 
a/s. 



SÅDAN LÆSES OG BRUGES 
RAPPORTEN 

Rapporten rummer samme indhold som det 
digitale materiale, der ligger på AlmenNets 
hjemmeside.  

De 15 identificerede behov falder inden for en 
eller flere af de 3 kategorier: 

1. Drift og energistyring 

2. Tryghed og sikkerhed 

3. Care – selvhjulpen i eget hjem 

På s. 6 ses en oversigt over de 15 behov i forhold 
til de tre kategorier. Senere i rapporten under 
beskrivelsen af hvert behov er der øverst på siden 
angivet hvilke(n) af de tre kategorier, dette behov 
hører under.  

Efter beskrivelsen af hvert behov er angivet 
eksempler på løsninger. Disse skal læses netop 
som eksempler. Der kan være mange andre 
måder at imødekomme et behov på end de 
listede.  

Nogle teknologier er ikke modne forstået på den 
måde, at de tilgængelige produkter er under så 
hastig udvikling, at det kan betale sig at vente et 
par år med at anvende denne teknologi. Alle 
løsninger skal vurderes i forhold til de generelle 
krav til løsninger, der findes på s. 41.  

Nogle løsninger imødekommer flere behov, men 
er kun beskrevet én gang i rapporten. Øverst på 
siden for hver løsning er angivet hvilke behov, 
denne løsning svarer på. 

De 15 behov kan også downloades som Word-
dokument og bruges i planlægningen og 
evalueringen af et bygge- eller renoveringsprojekt. 
Læs mere i afsnittet Værktøjer på s. 43. 
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 Drift og energistyring  

 Care – selvhjulpen i eget hjem 

 Tryghed og sikkerhed 

Behov: Gode kommunikationsværktøjer i  

ejendommen 

 

SCENARIUM 

Familien Hansen modtager en besked på deres 
computer om, at fitnesscenteret har ekstraordinær 
holdundervisning søndag morgen. De modtager 
denne besked, fordi Hanne og Hans Hansen har 
medlemskort til fitnessrummet. Når Hanne har 
læst beskeden, kan hun overføre den til sin 
kalender, skrive tilbage med uddybende 
spørgsmål, tilmelde sig og betale. Hun kan også 
starte en videosamtale med sin veninde på 5. sal 
for at høre, om hun også kommer.   

Familien Hansen behøver ikke få børnene passet, 
når der er beboermøder, for det er muligt at del-
tage hjemme fra deres egen lejlighed med video-
konference.  

Hvis vandhanen drypper, kan Familien Hansen 
også kontakte viceværten via samme system. 

OM BEHOVET 

Der er behov for et integreret kommunikations-
system, hvor beboere og driftspersonalet kan 
komme i kontakt med hinanden og beboerne kan 
kommunikere. Løsningen skal kunne integreres 
med øvrige løsninger – eksempelvis kalender, 
videresendelse til smartphones, respons- og 
betalingssystem mv.  

Elektroniske dokumenter - eksempelvis en digital 
beboermappe - har åbenlyse fordele i forhold til 
en fysisk: den er let at opdatere, billigere at 
distribuere og bliver ikke væk eller fysisk slidt af 
brug. Derudover kan et elektronisk dokument 
være bedre tilgængeligt for flere mennesker, fordi 
det kan præsenteres på flere forskellige måder 
end et papirdokument. Man kan eksempelvis få 
indholdet læst op, hvis man ser eller læser dårligt, 
ændre kontraster og zoome ind på tekst eller læse 
det på punktskrift.  

LØSNINGER 

 Smart home-teknologi s. 8 

 Cim InCare er en digital 
kommunikationsløsning udviklet til ældre på 
plejecentre. Løsningen er en 
integrationsplatform for ejendommen. Læs 
mere på s. 44. 
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LØSNING: SMART HOME-
TEKNOLOGI 

 

Der er allerede udviklet teknologi, der sikrer, at al 
husets teknologi kan kommunikere, og du selv 
kan kommunikere med din teknologi. Det kaldes 
eksempelvis smart home-teknologi, domotics eller 
IHC (intelligent housing concept). 

Smart home-teknologi lader dig "snakke" med al 
elektronik i dit hjem - og lader de elektroniske 
enheder "snakke" sammen - oftest trådløst. Fx. 
dæmpes lyset automatisk og gardinerne trækkes 
for, når du sætter en film i gang. Man kan også 
tænde og slukke alt på én gang og overvåge 
huset, mens man ikke er hjemme. Smart home-
teknologi styrer også indeklimaet efter dine 
ønsker – både når du er hjemme og når du ikke 
er. Der er et utal af muligheder for, hvad der kan 
integreres i disse systemer, og det vil givetvis kun 
vil blive udbygget yderligere over de kommende 
år. 

Krav til løsninger 

1. Tænk stort og helhedsorienteret. Ét enkelt 
system skal kunne rumme det hele 

2. Det skal være let at tilføje nye enheder og 
tjenester 

3. Løsningen skal samlet set spare på forbruget  

4. Boligen må ikke være bygget af materialer, der 
blokerer trådløse signaler 

5. Der skal være flere forskellige måder at 
kommunikere med systemet på, så alle kan 
være med: touchskærme, stemmestyring, 
smartphones, fjernbetjening etc. 

 

Se eksempelvis disse for inspiration 

 e-home automation 
http://www.e-homeautomation.com/  

 IHC fra Lauritz Knudsen 
http://www.lk.dk/  

 HFT Virtual Smart House 
http://hftsmarthouse.org.uk/  

 Z-Wave  
http://www.z-wave.com/  

 EnergyFlexHouse er et dansk 
udviklingsprojekt, der udforsker de nyeste 
muligheder for intelligente, energineutrale 
boliger. Husene har eksempelvis indvendig, 
intelligent klimastyring. 
http://www.teknologisk.dk/projekter/25280  

 Sensobyg har arbejdet med sensorer i bygge-
materialer, der kommunikerer i tilfælde af råd, 
fugt, skader etc. 
http://www.sensobyg.dk/  

 GEWA omverdenskontrol er fjernbetjenings-
løsninger til mennesker med særlige behov. Se 
GEWA-produkter på Hjælpemiddelbasen 
http://www.hmi-
basen.dk/r6x.asp?searchterm=gewa 

 TDC Privatalarm   
https://privatalarm.tdc.dk/  

 

Løsning til behov  
Gode kommunikationsværktøjer i 
ejendommen 
Effektiv rengøring og vedligeholdelse 
Automatisk åben, tænd, luk og sluk 
Indbrudssikring 
Posten helt ind i boligen 
Synliggøre forbrug af el, varme og vand
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 Drift og energistyring 

 Care – selvhjulpen i eget hjem 

 Tryghed og sikkerhed 

Behov: Automatisk åben, tænd, luk og sluk 

 

Langt de fleste nye biler har to nøglesystemer. 
Bilens låsesystem kan både betjenes elektronisk 
med tryk på en knap og manuelt med 
metalnøglen. 

Det elektroniske nøglesystem er praktisk, når man 
har hænderne fulde af børn, indkøb eller bare 
synes den er nemmere at bruge. Men en 
automatisk nøgle er også smart, hvis man 
mangler fingerfærdighed. Den manuelle nøgle 
tjener oftest mest som en reserveløsning.  

OM BEHOVET 

Der er brug for sammenkobling af hjemmets 
elektroniske systemer, så man eksempelvis med 
et enkelt tryk kan:  

 slukke for alt lys  

 lukke alle vinduer 

 

 være sikker på at komfur, kaffemaskine, vand-
haner etc. er slukkede  

 låse alle yderdøre.  

Integrerede løsninger er bedre og mere 
fremtidssikrede end de lokalt monterede 
løsninger, der også allerede er i handlen. Der skal 
ikke være lokale løsninger og separat betjening af 
hhv. låse, elinstallationer, vinduer, lys mv.  

LØSNINGER 

 Lys hvor beboeren er - ellers mørke s. 10 

 Automatisk sluk og tænd for vand s. 11 

 Elektroniske nøglesystemer s. 12 

 Smart home-teknologi s. 8 
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LØSNING: LYS HVOR BEBOERNE ER 
- ELLERS MØRKE 

 

Der er behov for en funktion, således at beboerne 
slipper for at tænde og slukke lyset. Dette er 
særligt eget til rum og arealer, der bruges 
sporadisk eller særlige typer af beboere, der ikke 
kan / glemmer at slukke lyset. Nogle beboere har 
glæde af ”tisselys”, der tændes automatisk eller 
let kan tændes fra sengen og oplyser turen til 
toilettet.  

Det kan øge trygheden, at udendørsarealer er 
godt oplyste, så folk føler sig trygge, når de 
færdes om aftenen og natten. Men hvis der ikke 
er mennesker på stien, kan lyset lige så vel være 
slukket.  

Teknologien med bevægelsessensorer – både til 
inde- og udebrug er for længst i den kommercielle 
handel og kan købes i velassorterede isenkram-
forretninger. Udfordringen er at designe 
lyssætningen funktionelt og smukt.  

Bevægelsessensorer er ikke egnet til alle 
indendørsrum. Smart home-teknologi, der styrer 
lyset i boligen, har ofte forskellige tilstande, man 
kan indstille lyset til. Eksempelvis: læselys, hygge-
belysning, hjemmebiograf etc. Det vigtigste i 
forhold til indendørsbelysning er, at belysningen 
er fleksibel, så beboeren føler at have kontrol over 
belysningen frem for omvendt.  

 

Krav til løsninger 

6. Sammentænk denne løsning med smart home-
teknologien i boligen 

7. Lad løsningen være fleksibel, så det er nemt 
for beboeren selv at ændre belysningsmønstre 
i boligen  

8. Funktionsbelysning og effektbelysning i 
udearealer skal styres af lys- og 
bevægelsessensorer. 

 

Løsning til behov  
utomatisk åben, tænd, luk og sluk A
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LØSNING: AUTOMATISK TÆND OG 
SLUK FOR VAND 

Automatisk tænd og sluk for vandet på vandhaner 
er både hygiejnisk og praktisk på toilettet. Man 
slipper for at røre ved vandhanen – først med 
snavsede fingre og derefter med rene. Løsningen 
kendes allerede fra mange offentlige toiletter og er 
i den kommercielle handel.  

Automatisk toiletskyl er også kendt fra nogle 
offentlige toiletter, men allerede nu kan toiletter 
meget mere end det. Læs mere om 
højteknologiske baderum på s. 28. 

Nogle mennesker med manglende 
fingerfærdighed har glæde af ikke at skulle fumle 
med vandhanen. Andre har glæde af at få hjælp til 
at huske at slukke for vandet.  

Håndvasken fra Sanitronics, der er udviklet til 
offentlige toiletter, har en tretrinsvandhane med 
sæbevand, vand og lufttørring. En kørestol kan 
køre under vasken og spejlet er tiltet let, så både 
børn og kørestolsbrugere kan anvende det.  

 

Krav til løsninger 

1. Automatiske løsninger til bad og wc suppleres 
med armaturer med manuel betjening i fx 
køkkenet 

2. Tilpas sensorerne til funktionen, så det sikres, 
at løsningen sparer på vandforbruget 

3. Automatikken tilsluttes elnettet frem for 
batterier 

4. Løsningerne skal være rengøringsvenlige. 

Læs mere 

 Baderum for alle - et 2-årigt brugerdrevet 
innovationsprojekt under Erhvervs- og 
Byggestyrelsen 
http://www.ddc.dk/velfaerdspublikation/baderu
m-alle  

 Sanitronics' offentlige toilet har en tre-
trinsvandhane med sæbevand, vand og 
lufttørring 
http://www.sanitronics.eu/ 

 

Løsning til behov 
utomatisk åben, tænd, luk og sluk A

Foto: Sanitronics 
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Løsning til behov 
Automatisk åben, tænd, luk og sluk 
Posten helt ind i boligen 
Tryg adgangskontrol ved døren 

LØSNING: ELEKTRONISKE 
NØGLESYSTEMER 

 

Elektroniske nøglesystemer har den fordel, at de 
kan udformes mere tilgængeligt end en traditionel 
nøgle. De fleste kender elektroniske 
nøglesystemer fra større organisationer, 
arbejdspladsen, hoteller, biler mv.  

Elektroniske nøgler kan have mange forskellige 
udformninger: et plastickort, en fjernbetjening, en 
chip, din mobiltelefon etc. Elektroniske nøgler har 
den fordel, at omkostningerne ved nøgletab 
minimeres. En nøgle kan let deaktiveres. Man 
slipper også for at have mange nøgler i omløb, og 
der er mulighed for differentieret styring - 
eksempelvis tidsbegrænsninger. 

BEKEY er et eksempel på en elektronisk nøgle til 
opgangsdøre. BEKEYS elektroniske nøglesystem 
fjerner behovet for at uddele fysiske nøgler til 
fremmede. Det er gratis at få installeret og betales 
af brugerne, når det anvendes.  

Postbuddet eller hjemmehjælperen lukker sig i 
stedet ind ved hjælp af mobiltelefonen, og du kan 
selv styre, hvem der skal have adgang til din 
ejendom.  

 

Foto: BEKEY 

 

Krav til løsninger 

1. Sikkert 

2. Mulighed for differentieret styring (af personer, 
tidspunkter mv.) 

3. Kompatibelt med åbne standarder, så det er let 
at koble en ny gruppe til (eksempelvis 
hjemmehjælpere, rengøringsfirma etc.) 

4. Let og billigt at aktivere og deaktivere en 
nøgle. 

Eksempler på elektroniske 
nøglesystemer 

 BEKEY 
http://www.bekey.dk/  

 Iloq 
http://www.iloq.fi/   

 Birepo 
http://www.birepo.dk/  

 Forsøg med ansigtsgenkendelse af 
hjemmehjælpere 
http://www.iha.dk/Default.aspx?ID=3424&PID=
11252&NewsID=490  

 Forsøg: Hjemmeplejen låser døren op med 
mobiltelefonen 
http://www.abtfonden.dk/Projekter/Ældre/Hjem
meplejen%20låser%20døren%20op%20med%
20mobiltelefonen.aspx  
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SCENARIUM 

En gang imellem tjekker Hanne og Hans Hansen, 
at deres el-, vand- og varmeforbrug er stabilt og 
balanceret. De kan både se forbruget for enkelte 
dage, måneder og år samt sammenligne med 
tidligere perioder og med de andre beboere i 
ejendommen.  

De kan også følge med i, hvor meget energi 
ejendommens vindmølle samt solcelle- og 
solvarmeanlæg producerer. Målet for 
ejendommen er at være selvforsynende med 
energi og varme. 

OM BEHOVET 

Der er forskellige strategier i forhold til at få 
energineutrale boliger. Disse skal kombineres for 
at opnå gode løsninger: 

 

 Adfærd Beboerne kan blive bevidste om deres 
forbrug ved at dette synliggøres. 

 Passive energitiltag Boligens klimaskærm og 
tekniske anlæg optimeres for mindst mulig 
energiforbrug. Vinduer udnyttes til passiv 
solvarme. 

 Aktive energitiltag Boligen kan selv 
producere energi vha. solfangere, solvarme, 
jordvarme, vindmøller mv. 

LØSNINGER 

 Solceller og solfangere s. 14 

 Små vindmøller s. 15 

  Intelligent overvågning og styring af forbruget 
s. 15 

 Fleksibelt elforbrug og smart grid s. 17  

 

Behov: Energineutrale boliger 

 

Solceller. Foto: Torben Åndahl © 
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LØSNING: SOLCELLER OG 
SOLFANGERE 

 

Udnyttelse af solens energi har længe været en 
mulighed. Nettilsluttede solcelleanlæg producerer 
strøm til boligens energi. Solfangere / solvarme-
anlæg producerer varme til eksempelvis vand- og 
rumopvarmning.   

Solceller og solfangere kan have mange 
forskellige udformninger. De kan sidde på taget 
eller facaden eller være bygget ind i glas og 
bruges som solafskærmning.  

I sommermånederne kan solfangere give 
tilstrækkelig energi til at varme alt det vand op, 
som en familie har brug for. Resten af året giver 
solvarmen et tilskud til husets energiforsyning ved 
at forvarme vandet i varmtvandsbeholderen. 
Samlet kan solvarmen levere 60-70 % af den 
energi, en familie har brug for til opvarmning af 
varmt vand. (http://www.altomsolvarme.dk/) 

  

Krav til løsninger 

1. Solceller og solfangere skal integreres i 
bygningernes arkitektur så anlæggene ikke 
skæmmer 

2. Vurdér solceller og solfangere i sammenhæng 
med boligens øvrige energiforsyning. 

Læs mere 

 Solar City Copenhagen 
http://solarcitycopenhagen.dk/  

 Energistyrelsen  
http://www.ens.dk/da-
dk/nyteknologi/strategier/solenergi/Sider/Forsid
e.aspx  

 Alt om Solvarme  
http://www.altomsolvarme.dk/  

 

Løsning til behov 
Energineutrale boliger 

 
Solfangere. Fotograf: Torben Åndahl ©



LØSNING: SMÅ VINDMØLLER 

 

Der er udviklet mange forskellige typer små 
vindmøller, der kan bidrage til bygningens 
elforbrug.  

Nogle er så støj- og vibrationssvage, at de kan 
monteres på et tag.  

Entreprenørvirksomheden Logik & Co har lavet 
forsøg med bygningsmonterede byvindmøller, der 
viser, at den testede mølle ikke producerer nok 
strøm til at være rentabel, men det må forventes 
at teknologien forbedres over de kommende år. 

Fotoet viser Logik & Co.'s byvindmølle fra deres 
forsøg med bygningsmonterede vindmøller.  

 

 

 

Krav til løsninger 

1. Vindmøller skal vurderes i forhold til boligens 
samlede energiforsyning 

2. Tag stilling til støj, refleksioner, vibrationer etc. 

Læs mere 

 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har 
et katalog med datablade på 307 små 
vindmøller 
http://www.folkecenter.net/default.asp?id=1938
5  

 

 

Løsning til behov 
Energineutrale boliger 
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LØSNING: INTELLIGENT 
OVERVÅGNING OG STYRING AF 
FORBRUGET 

 

Smart home-teknologi sammenkobler bygningens 
eller boligens el-installationer, så de kan 
kommunikere. En af fordelene ved dette er, at 
elforbruget også kan overvåges. Teknologien er 
stadig under udvikling.  

EnergyFlexHouse er et dansk forsøgs- og 
innovationsprojekt under Teknologisk Institut med 
energiløsninger til boligen. I EnergyFlexFamily bor 
en familie og afprøver den nyeste teknologi inden 
for blandt andet indvendig klimastyring. Familien 
kan selv overvåge hvor meget energi, de 
forbruger og hvor meget huset producerer. 
Billedet til højre viser familiens forbrug.  

De mindst intelligente systemer kan "kun" måle 
forbruget. De lidt "klogere" systemer kan give 
forslag til handlinger. De mest intelligente 
systemer kan selv foretage styring af forbruget på 
baggrund af målinger og beboernes ønsker. 
Sidstnævnte gruppe af teknologi er endnu ikke 
fuldt udviklet.  

 

 

Krav til løsninger 

1. Systemet skal understøtte fleksibelt elforbrug 

2. Løsningen skal være let at anvende og gøre 
det lettere at regulere sit elforbrug - ikke 
sværere og mere frustrerende 

3. Forbruget skal kunne kobles intelligent 
sammen med den indvendige klimastyring. 

Læs mere  

 Følg energiforbruget i EnergyFlexFamily live 
http://datalog.energyflexhouse.dk/pview/index.
html  

 SmartAMM fra Develco 
http://develcoproducts.com/SmartAMM.aspx  

 Smiley-panel viser energiforbrug for beboere i 
Frederikshavn Boligforening 
http://inspirationskatalog.dk/projekter/it-
teknologi/2012/smiley-panel-viser-
energiforbrug  

 

Løsning til behov 
Energineutrale boliger 
Synliggøre forbrug af el varme og vand
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LØSNING: FLEKSIBELT 
ELFORBRUG OG SMART GRID 

Smart grid er en populær betegnelse for det 
intelligente elnet, der er bedre rustet til integrering 
af vindenergi, el-biler og varmepumper. Smart grid 
kan håndtere komplekse informationer om 
forbrugere og leverandører - og om dem, der er 
begge dele. 

Men hvis elnettet bliver "smart", er det også 
nødvendigt at boligens elstyring er det. Så kan 
elbilen oplade på husets overskudsenergi om 
natten frem for i peak-perioder, når husets 
beboere er aktive. Og boligen kan selv beregne, 
hvornår det vil være smart at fryseren køler frem 
for det drypvise forbrug, der kendetegner frysere i 
dag. 

 

 

 

 

Læs mere 

 Dansk Energi og Energinet.dk har udarbejdet 
en rapport om smart grid 
http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Indblik/Smar
t_Grid.aspx  

 DONG Energy's eFlex projekt undersøger 
fleksibelt elforbrug 
http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2011/
April/11_04_04B.aspx  

 

 

 

Løsning til behov 
Energineutrale boliger 
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 Drift og energistyring 

Behov: Overvåge og opdage svampe- og fugtskader 

SCENARIUM 

Familien Jensen får på deres computer besked 
om, at der er fugtskade i betonen på deres 
badeværelse. Vicevært Bent Poulsen har fået 
samme besked på sin computer. Både Bent og 
Familien Jensen kan på en grafisk fremstilling se, 
hvor skaden er. Bent og Familien Jensen aftaler 
et tidspunkt, hvor Bent kan komme forbi og kigge 
på gulvet. Det viser sig, at afløbet i brusenichen er 
utæt. Bent bestiller en håndværker til at udbedre 
skaden.  

OM BEHOVET 

Det kræver ofte årvågenhed fra beboerne og en 
dyr specialist at opdage skimmelsvamp, svamp, 
fugtskader, råd mv. Der er brug for, at boligen, 
selv kan "mærke" og rapportere små eller truende 
problemer, inden de bliver store. Herefter skal 
problemet rapporteres til de korrekte personer. 

 

LØSNINGER 

 Sensorer, der måler og rapporterer fugt, svamp 
og råd s. 19 
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Løsning på behov 
Overvåge og opdage svampe- og 
fugtskader 

LØSNING: SENSORER DER MÅLER 
OG RAPPORTERER FUGT, SVAMP 
OG RÅD 

Innovationskonsortiet Sensobyg har 2007 – 2010 
undersøgt brug af sensorer i byggeri fx i forhold til 
fugt, der kan medføre skader. Konsortiet er ledet 
af Teknologisk Institut. Sensobygs arbejde viser, 
at det er muligt at: 

 Tilstandsvurdere bygningskomponenter 
løbende med henblik på at detektere 
ophobning af fugt i fx tagkonstruktioner og 
derved forebygge råd og svamp 

 Få tidlig alarmering ved utætheder, fejl og 
skader 

 Overvåge risikoen for vækst af skimmelsvamp 
i en bolig på baggrund af målinger af fugt og 
temperatur 

 Tilstandsvurdere mange forskellige bygge-
materialer 

 Opnå bedre kvalitet i byggeriet på baggrund af 
viden om fugt i konstruktioner og materialer 
allerede i opførelsesfasen. 

  

Krav til løsninger 

1. Nogle sensorer kan fortælle om fugtskader, 
andre om spændinger i beton og hvornår 
facaden trænger til at blive malet. Teknologien 
er endnu ikke fuldt moden. Definér behovet og 
undersøg markedet grundigt 

2. De forskellige sensorer skal kunne 
afrapportere til samme system - gerne boligens 
smart home-teknologi 

3. Vær opmærksom på, at sensorer skal bygges 
ind i materialerne.  

Læs mere 

 Læs brochuren over de vigtigste resultater af 
Sensobygs arbejde 
http://www.sensobyg.dk/29819  

 
19Sensobyg har blandt andet afprøvet en sensor, der støbes ind i betonen og efterfølgende 

kan registrere fugt. Oplysningerne sendes trådløst til et system, der informerer de
ansvarlige om fugten. Foto: Sensobyg 



 Drift og energistyring 

 

Hvis beboerne let kan se hvor meget el, vand og 
varme, de forbruger, er det både lettere og mere 
motiverende at spare. Det er eksempelvis let at 
se, om en ny sparestrategi eller en besparende 
teknologi har virket.  

Dette er allerede indbygget i mange typer smart 
home-teknologi på markedet og EnergyFlexHouse 
eksperimenterer med at forbedre teknologien. 

Man kan også forestille sig en angivelse af forbrug 
direkte på nogle elementer i hjemmet – 
eksempelvis bruseren – så man kan se, hvor 
meget vand og varme man har brugt på det 
aktuelle bad. 

 

 

LØSNINGER 

 Intelligent overvågning og styring af forbruget 
s. 15 

 Smart home-teknologi s. 8 

 

 
Behov: Synliggøre forbrug af el, varme og vand 
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 Drift og energistyring 

 Care – selvhjulpen i eget hjem 

Behov: Forbedret indeklima 

 

SCENARIUM 

Familien Hansen har indstillet termostaten i det 
forskellige rum, som de godt kan tænke sig 
temperaturen, når de er hjemme: 17 grader i 
soveværelset, 20 grader i køkken og stue om 
dagen, men 15 grader om natten og 20 grader i 
børneværelserne. Herefter sørger det integrerede 
klimastyringsanlæg selv for at åbne og lukke 
vinduer og ventilation, at styre mobil 
solafskærmning på facaden og at udnytte 
solenergi og varmegenvinding 

Sensorer sørger også for, at forurenings- og fugt-
niveauet i boligen aldrig bliver for højt. 
Familiemedlemmerne kan til enhver tid lukke 
vinduer manuelt eller justere solafskærmningen. 

Når familien forlader hjemmet, skifter huset 
automatisk til ingen-hjemme-tilstand: Alle vinduer 
lukkes og klimastyringen skrues ned til et 
minimum. Inden et familiemedlem kommer hjem, 
kan klimastyringen tændes via smartphone.  

OM BEHOVET 

Styring af træk, kulde, fugt, forurening og varme 
er afgørende for et godt indeklima i boligen. En 
intelligent bolig kan selv styre indeklimaet, så der 
opnås en høj komfort med et lavt energiforbrug. 

 

 

LØSNINGER 

 Intelligente facader s. 22 

 Indvendig klimastyring s. 23 
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Løsning til behov 
Forbedret indeklima 

LØSNING: INTELLIGENTE 
FACADER 

 

Intelligente facader kan ændre udseende og 
egenskaber alt efter vejret. Sensorer ude og inde 
kan sikre, at beboerens ønsker til indeklimaet 
automatisk udføres af den intelligente facade. 

Man kunne eksempelvis forestille sig:  

 vinduer, der lukker automatisk, når det regner, 

 intelligent anvendelse af sollys (ISC - intelligent 
sun control) eller  

 fysisk solafskærmning, der flytter sig efter 
solens placering.  

 

Krav til løsninger 

1. Intelligente facader skal planlægges fra start 

2. Vælg løsninger, der kan integreres med 
boligens øvrige, indvendige klimastyring / 
smart home-teknologi 

3. Vælg løsninger, der er robuste og lette at 
vedligeholde. 

Læs mere 

 Udviklingsprojektet Bolig For Livet har 
automatisk styring af udvendig 
solafskærmning, af indvendige gardiner i 
tagvinduer samt åbne- og lukketider for vinduer 
http://www.velfac.dk/Erhverv/Bolig_for_livet 

 Læs om forskellige former for intelligent styring 
af sollys på Architectsjournal.co.uk 
http://www.architectsjournal.co.uk/aj-
spec/intelligent-sun-control-
cpd/8601696.article  

Disse udvikler eksempelvis 
intelligente facader 

 Hunter Douglas 
http://www2.hunterdouglascontract.com/  

 Helioscreen  
http://www.helioscreen.com.au/ 

 Viking Markiser  
http://www.vikingmarkiser.dk/  
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LØSNING: INDVENDIG 
KLIMASTYRING  

 

Indvendig klimastyring kaldes ofte også HVAC 
(heating, ventilation and air conditioning).  

Løsningerne kan i varierende grad programmeres 
af beboerne, og nogle systemer kan helt overtage 
den indvendige klimastyring. Markedet for 
integrerede løsninger af intelligent styring af det 
indvendige klima er stadig under udvikling. 

 

Krav til løsninger 

1. Tænk i bæredygtige løsninger, der sparer på 
det samlede forbrug 

2. Vælg løsninger, der kan integreres med 
bygningens øvrige installationer og systemer 
(smart home-teknologi, åbne og lukke vinduer, 
ventilationsskakte, intelligente facader etc.) 

3. Installation af et HVAC-system gøres bedst i 
forbindelse med renovering af vægge, gulve og 
loft. 

Se også 

 EnergyFlexHouse er et forsøgs- og 
innovations-projekt under teknologisk institut. 
Blandt andet eksperimenteres med intelligent, 
indvendig klimastyring. 
http://www.teknologisk.dk/projekter/25280 

 

 

Løsning på behov  
Indvendig klimastyring 
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 Drift og energistyring 

 Care – selvhjulpen i eget hjem 

Behov: Effektiv rengøring og vedligeholdelse 

 

SCENARIUM 

Familien Hansen pudser aldrig vinduer mere. 
Deres vinduer bliver skinnende rene af simpelt 
regnvand og sollys. De gør også kun sjældent 
rent på badeværelset, men alligevel er fliser og 
armatur altid rene og bakteriefri, fordi alt er 
behandlet med nanoforsegling.  

Vicevært Jensen er glad for, at mange ydre og 
indre overflader på bygningerne ikke tager imod 
alger, belægninger og bevoksninger.  

Familien Hansen støvsuger heller ikke mere. Det 
er alle glade for – særligt Hans Hansen, der nogle 
gange har ondt i ryggen. Langt det mest støv i 
boligen bliver opsamlet af støvsugeren indbygget i 
fodpanelerne. Luft og støv suges op, og intet luft 
pustes tilbage i boligen, så hjemmet også er rart 
at være i for Hanne Hansen, der har støvallergi. 

 

OM BEHOVET 

Både mennesker og bolig bliver mindre slidte, hvis 
der bliver mere rent med mindre rengøring. 
Tendensen har længe været, at rengøring skal 
kræve mindre indsats fra mennesket og mere fra 
teknologien.  

LØSNINGER 

 Indbyggede støvsugere s. 25 

 Nanoforsegling s. 26 

 Selvrengørende vinduer s. 27 

 Smart home-teknologi s. 8 

 Højteknologiske baderum s. 28 
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Løsning til behov 
Effektiv rengøring og vedligeholdelse 

LØSNING: INDBYGGEDE 
STØVSUGERE 

Centralstøvsugere har længe været i den 
kommercielle handel, og der er mange forskellige 
modeller. Løsningen går ud på, at et centralt sug 
installeres i bygningen med udtag forskellige 
steder. Herefter slutter man et langt støvsugerør 
til udtaget og har en støjsvag støvsugning uden 
en tung støvsuger.  

Centralstøvsugere er tilsluttet en posefri 
opsamling, der kun sjældent skal tømmes. 
Fordelen er også, at luft iblandet partikler ikke 
pustes tilbage i hjemmet, så allergikere vil opleve 
et bedre indeklima.  

Tendensen har længe været, at manuelle 
rengøringsopgaver bliver automatiserede. Mange 
har også anskaffet sig en selvkørende 
robotstøvsuger eller en robotgulvvasker. Kunne 
man forestille sig, at næste generation af 
indbyggede støvsugere også kan gøre hjemmet 
støvfrit helt uden menneskelig arbejdskraft? 

 

 

Krav til løsninger 

1. Beboeren skal bruge mindst muligt tid og 
kræfter på støvsugningen 

2. Vælg allergivenlige løsninger, der ikke puster 
luft tilbage i boligen 

3. Centralstøvsugersystemer implementeres 
bedst i forbindelse med renovering af vægge, 
gulve og lofter. 

Eksempler 

 Til Frithiof centralstøvsugere kan man også 
tilslutte en automatisk fejebakke, så man ikke 
skal bøje sig ned. Affaldet fejes hen til et sug, 
der er tilsluttet centralstøvsugeren. 
http://www.frithiof.dk/default.asp?Action=Detail
s&Item=258  

 Fotoet viser den automatiske gulvvask på 
toiletterne fra Sanitronics.   
http://www.sanitronics.eu/uk/index.php  
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LØSNING: NANOFORSEGLING 

Nanoforsegling af mange typer overflader – både 
ude og inde – findes i den kommercielle handel. 
Teknologien er også stadig underudvikling.  

Nanoforsegling letter vedligeholdelse og 
rengøring, idet snavs og belægninger ikke sætter 
sig fast. Nanoforsegling er ofte en efterbehandling 
af eksisterende overflader.  

Nanobehandlede overflader kan have forskellige 
egenskaber, og flere nye typer er undervejs.  

 

Krav til løsninger 

1. Beslut hvilke egenskaber, der ønskes af 
nanoforseglingen - det er forskelligt fra køkken 
og bad til vinduer, mure og tage 

2. Nanoforsegling kan anvendes på mange 
forskellige typer overflader. Vælg materialer, 
der kan behandles. 

Disse udvikler eksempelvis 
produkter til nanoforsegling 

 Nano surface solutions 
http://www.nanosurfacesolutions.com/  

 STI Surface technologies 
http://www.surfacetechnology.com/index.html  

 

Løsning til behov 
Effektiv rengøring og vedligeholdelse 
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LØSNING: SELVRENGØRENDE 
VINDUER 

Der er allerede vinduesglas i den kommercielle 
handel, der bliver rene på ydersiden, blot fordi det 
regner og solen skinner. De har en særlig 
overflade, der gør, at vand og / eller sollys rengør 
glasset for snavs. Disse vinduer skal altså ikke 
pudses på ydersiden.  

SÅDAN VIRKER PILKINGTON ACTIV 
MED SOLLYS OG VAND 

 Efter installeringen skal overfladen have 5-7 
dages sollys for at aktiveres 

 Overfladen nedbryder organisk snavs vha. 
sollys, og denne proces medfører også, at 
uorganisk snavs løsnes. 

 Regndråber vasker det løsnede snavs af 
vinduet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav til løsninger 

1. Selvrengørende vinduer er en særlig type 
vinduer - ikke en efterbehandling. Det skal 
planlægges fra start 

2. Glasset skal eksponeres for sol og vand 

3. Selvrengørende glas kan kombineres med 
andre egenskaber (isolerende glas, solfilm 
etc.) men dette skal også tilvælges ved indkøb. 

Disse udvikler eksempelvis 
selvrengørende glas 

 Pilkington self-cleaning glass 
http://www.pilkingtonselfcleaningglass.co.uk/  

 GSK Glas http://www.gskglas.de/  

 

Løsning til behov 
Effektiv rengøring og vedligeholdelse 
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Løsning til behov 
Effektiv rengøring og vedligeholdelse 
Selvhjulpen, personlig pleje 

LØSNING: HØJTEKNOLOGISKE 
BADERUM 

 

I Danmark er der ikke tradition for at toiletter skal 
kunne andet end at skylle ud – måske med 
mulighed for at vælge imellem stort og lille skyl.  I 
eksempelvis Japan er det almindeligt, at toiletter 
har mange flere funktioner: skyl og tørring 
suppleret af musik, varme i toiletbrættet og et 
toilet-sæde, der selv klapper op og i har længe 
været på markedet. Nogle toiletter rengør sig selv 
efter hver brug. 

Disse toiletter er forsøgt implementeret på nogle 
plejehjem, så beboeren selv kan foretage en så 
stor en del af toiletbesøget som muligt. Det er 
mere værdigt. Nogle plejehjem anvender også 
baderobotter. Nogle beboere behøver så ikke 
længere hjælp til toiletbesøg. Andre skal stadig 
have hjælp til tøjet og måske til at komme til og fra 
toilettet. Dette kan forskellige kompenserende 
hjælpemidler i nogen udstrækning hjælpe med. 

Toilet fra Sanitronics har automatisk skyl og 
automatisk gulvvask mellem hvert besøg. 
Vandhanen er en tre-trinsvandhane: sæbevand, 
vand og lufttørring. Vasken er tilgængelig således 
at en kørestol kan køre under og spejlet er tiltet 
let, så alle - uanset højde - kan bruge det. 

 

Læs mere 

 Servicestyrelsen afprøver vasketoiletter i 4 
kommuner 
http://www.servicestyrelsen.dk/velfaerdsteknol
ogi/projekter/vasketoiletter  

 Baderum for alle - et 2-årigt brugerdrevet 
innovationsprojekt 
http://www.ddc.dk/velfaerdspublikation/baderu
m-alle  

 Aspen Bidets er blandt andet evalueret af 
Teknologisk Institut i Kolding Kommune 
http://www.toilet-bidet.dk/side5.html  

 Prøv selv: AFA JCDecaux har lavet et 
højteknologisk, tilgængeligt toilet, som findes 
som offentlige toiletter i Aarhus, København og 
Brønderslev 
http://www.afajcd.dk/default.asp?Action=Detail
s&Item=529  
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 Tryghed og sikkerhed 

 Behov: Indbrudssikring 

 

Den nuværende smart home-teknologi på 
markedet understøtter allerede nu alarmering og 
mulighed for at se sin bolig indefra, hvis der er 
mistanke om indbrud.  

Hvis sensorer registrerer indbrud i hjemmet, vil 
man med et blik på overvågningskameraerne 
kunne afgøre, om det rent faktisk er et indbrud 
eller blot katten, der kom til at vælte en 
potteplante. Man kan tjekke 
overvågningskameraerne uanset hvor man 
befinder sig. Afhængig af hvilken type sensor, der 
anvendes, er der behov for at be- eller afkræfte 
computersystemets mistanke om indbrud. 

Det er også en mulighed at give naboen eller 
andre adgang til denne information. Løsningen 
har den fordel, at man både ved selvsyn kan 
konstatere, at ens bolig er sikker, og at 
teknologien holder øje med boligen, når man ikke 
selv gør. 

 

LØSNINGER:  

 Smart home-teknologi s. 8 
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 Tryghed og sikkerhed 

Behov: Overvågning af fællesarealer 

 

Bedre overvågningsløsninger af fællesarealer, 
som alle beboere har adgang til, kan øge følelsen 
af tryghed. Teknologien til dette er allerede 
udviklet. Hvis udsatte fællesarealer er 
overvågede, vil det måske mindske åbenlyst 
hærværk og synlig kriminalitet. Et offentligt 
overvågningssystem af naboers indgangspartier, 
cykelskure og på gangstier kan understøtte 
nabohjælpstanken. 

ØGET OVERVÅGNING ÅBNER 
ALTID FOR ETISKE SPØRGSMÅL 
SOM 

 Ønsker vi, at alt bliver overvåget og orker vi at 
forholde os til al den ekstra information? 

 Er det rimeligt, at man kan blive overvåget af 
sine naboer / ejendomsadministrator / et 
vagtselskab uden at vide af hvem og kunne 
”kigge tilbage”  

 Hvilken betydning har det for glæden ved at 
opholde sig på fællesarealerne? 

 Har vi virkelig lyst til at kunne forholde os til, 
hvem der kastede det stykke tyggegummi? 

 Hvor længe skal optagelserne gemmes, 
hvordan og hvem skal have adgang? 

 

Krav til løsninger 

1. Tag stilling til de etiske spørgsmål - 
teknologien skal gøre det bedre / tryggere at 
færdes - ikke mere utrygt og komplekst 

2. Følg i øvrigt lovgivningen omkring 
videoovervågning. Læs mere på Datatilsynets 
hjemmeside. 
http://www.datatilsynet.dk/offentlig/tv-
overvaagning/lovgivning/ 

Inspiration 

 Overvågning uden kamera: Burgernet er et 
hollandsk samarbejde mellem politi og 
borgere, hvor borgere hjælper politiet med at 
finde personer eller ting i borgernes eget 
nærområde.  
http://www.logica.com/we-do/security/related-
media/videos/burgernet/  
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 Care – selvhjulpen i eget hjem  

Behov: Selvhjulpen, personlig pleje 

 

Man har brug for andres hjælp til den personlige 
pleje, fordi man ikke kan selv. Forskellig teknologi 
kan flytte grænserne for "kan selv". Det er mere 
værdigt, og det sparer tid for beboeren og 
hjælperen. 

Bad, toiletbesøg mv. er daglige opgaver, som 
mange modtager hjælp til fra eksempelvis 
hjemmeplejen. Der er allerede teknologi på 
markedet, der kan hjælpe med disse opgaver. 

Eksempelvis viser fotoet til højre et toilet, der 
skyller og tørrer brugeren efter brug. På den måde 
kan nogle mennesker selv klare toiletbesøg frem 
for at skulle tilkalde hjælp.  

LØSNINGER 

 Højteknologiske baderum s. 28 

Foto: toilet-bidet.dk 
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 Care – selvhjulpen i eget hjem 

 

Kan patienter forkorte sygehusbesøg vha. 
overvågnings-, kommunikations- og 
målingsteknologi i hjemmet? Ja, mennesker med 
nogle lidelser / sygdomme kan allerede nu nogle 
gange blive indlagt ("udlagt") i deres eget hjem i 
stedet for på hospitalet. 

Det sparer også syge mennesker for turene til 
lægen og sygehuset. Patienten kan blive fulgt 
tættere uden at det koster flere penge. Tendensen 
går i øvrigt imod selvovervågning, 
selvdiagnosticering og hjemmetest af eget 
helbred.  

Hvis syge beboere i højere grad bliver "udlagt" 
frem for indlagt, stiller det større krav til den 
fysiske - og digitale - tilgængelighed i boligen. 
Hvad hjælper det, at man kan få overvåget og 
behandlet sin sygdom hjemmefra, hvis boligen er 
bygget, så man ikke selv kan komme fra det ene 
rum til det andet? 

 

LØSNINGER                               

 Telemedicin og videokonsultationer s. 33 

 Genoptræning i boligen s. 34 

 

Behov: Helbredsovervågning, behandling og  

genoptræning i boligen 
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Løsning til behov 
Helbredsovervågning, behandling og 
genoptræning i boligen 

LØSNING: TELEMEDICIN OG 
VIDEOKONSULTATIONER 

Der er allerede mange forsøg i gang med 
telemedicin, hvor patienten og lægen ikke er i 
samme rum, og teknologi hjælper patienten med 
at rapportere til lægen, tage prøve eller blive 
monitoreret. Det sparer tid for både lægen og 
patienten, og patienten bliver fulgt tættere end det 
ellers ville kunne lade sig gøre. 

Med det danske, offentlige sundhedssystem skal 
løsningerne være tilgængelige for patienten, 
uanset hvad der er bygget ind i boligen. Alligevel 
kan man fremtidssikre boligen til 
videokonsultationer ved at der er indbygget et 
webkamera med høj opløsning ind i boligen, en 
stor, centralt placeret skærm, gode højttalere og 
god mikrofon. Ovenstående er standard i smart 
home-løsninger.  

Hvis mennesker, der normalt er indlagte, pludselig 
kan være i deres eget hjem, stiller det større krav 
til den fysiske tilgængelighed. 

Patientkufferten fra Medisat, der ses nedenfor, 
kan kobles sammen med forskelligt medicinsk 
måleudstyr - eksempelvis blodanalyse, 
blodtryksmåling og hjerterytme. Patienten og 
lægen kan herefter mødes til konsultation via 
video og lyd. 

 

Eksempler på telemedicin 

 Patientkufferten fra Medisat 
http://www.medisat.dk/da/Produkter/Patientkuff
erten.aspx  

 Det virtuelle hospital - telemedicinsk 
forskningsenhed på Frederiksberg Hospital 
http://www.virtuellehospital.dk/  

 e-plaster  
http://www.delta.dk/dk/Forr-
omr/ME/Bodysensorer.page  

 Online omsorg til ældre 
http://www.abtfonden.dk/Projekter/Ældre/Onlin
e%20omsorg%20reducerer%20uproduktiv%20
transporttid.aspx  

 Intelligent armbånd overvåger kroppens 
væskebalance 
http://www.iha.dk/default.aspx?ID=3424&Actio
n=1&NewsId=741&PID=11252  

Foto: Medisat 
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Løsning på behov 
Helbredsovervågning, behandling og 
genoptræning i boligen 

LØSNING: GENOPTRÆNING I 
BOLIGEN 

 

Hvis beboeren selv kan genoptræne derhjemme, 
giver det flere timers træning end aftalte tider med 
en fysio- eller ergoterapeut. Derudover kan 
træning med elektroniske spillekonsoller opleves 
sjovere. 

Der er allerede forskellige projekter med 
genoptræning i hjemmet, hvor patienten træner og 
modtager videokonsultationer i eget hjem. Andre 
projekter anvender eksempelvis Nintendo Wii på 
genoptræningscentre. Der spilles "almindelige" 
spil, men der udvikles også spil særligt til 
genoptræning.  

Genoptræning med Nintendo Wii kaldes også Wii-
habilitation eller blot Wii-hab. De nuværende 
genoptræningsløsninger er ikke indbygget i 
boligen, men understreger vigtigheden af, at en 
fremtidssikret bolig er tilgængelig for flere 
mennesker - også for mennesker med 
funktionsnedsættelser.  

De fleste mennesker oplever på et tidspunkt i 
deres liv at kunne mindre, og teknologien 
understøtter, at de kan genoptræne i eget hjem. 
Det stiller krav til tilgængeligheden i boligen. 

Læs mere 

 Prototype på spil udviklet til genoptræning med 
Nintendo Wii  
http://videnskab.dk/teknologi/wii-gor-
genoptraening-sjovt-foran-fladskaermen  

 Genoptræning med Nintendo Wii i Vejle 
Kommune  
http://www.vejle.dk/page44330.aspx  

 Genoptræning i eget hjem med 
patientkufferten i Odense Kommune 
http://www.ski.dk/SiteCollectionDocuments/Off
entligt_Indkoeb/Maj10/OI_Maj_10_6.pdf  
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 Care – selvhjulpen i eget hjem  

Behov: Posten helt ind i boligen  

- men ikke postbuddet 

 

SCENARIUM 

Hos Familien Hansen kommer posten altid til 
tiden. De modtager nemlig posten så snart den er 
afsendt. Stort set al deres post er elektronisk. 
Postbuddet kan låse eventuelle pakker ind i den 
rummelige postkasse med en elektronisk nøgle, 
så familien ikke skal på posthuset og hente den.  

Avisen modtager Familien Hansen også i 
elektronisk format, så samtidig med at familien 
sparer papir og husholdningsaffald, kan de læse 
den samme artikel samtidig på hver deres 
håndholdte enhed.  

I deres opgang er der ikke nogen opslagstavle 
med lag-på-lag af gamle papiropslag. Alle 
informationer, der vedrører ejendommen, sendes 
direkte til beboernes smartphone og til husets 
store skærm, der er placeret i køkkenet.  

  

OM BEHOVET 

Der kan være langt ned at hente posten ved 
hoveddøren, og de fleste er gerne fri for først at 
skulle bære post op - hvorefter meget af det ender 
som husholdningsaffald og skal bæres ud / ned 
igen. 

         

LØSNINGER 

 Elektronisk post s. 36 

 Smart home-teknologi s. 8 

 Elektroniske nøglesystemer s. 12 
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Løsning på behov 
Posten helt ind i boligen 

LØSNING: ELEKTRONISK POST 

Posten fra det offentlige og fra større 
organisationer er godt i gang med at blive 
digitaliseret. Der er gode, universelle formater – 
eksempelvis PDF eller web-dokumenter. Disse 
formater kan ofte læses af mange flere 
mennesker, end et papirbrev kan - eksempelvis af 
ordblinde, svagsynede og blinde.  

Mailkorrespondance blandt private er også 
udbredt - også blandt ældre. Tal fra Danmarks 
Statistik 2011 viser, at 52 % af ældre mellem 64 
og 75 år eksempelvis sender e-mails1.  

Politiken sælger eksempelvis aviser og 
avisabonnementer til en elektronisk avis, man kan 
læse fra sin iPad.  

 

                                                     

 

 

1http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR199.p
df 

 

Krav til løsninger 

1. Boligen skal understøtte sammenkoblede IT-
systemer 

2. Boligen skal være bygget af materialer, der 
ikke blokerer trådløse signaler. 

Foto: VFS Digital Design 
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 Tryghed og sikkerhed 

 Care – selvhjulpen i eget hjem  

Behov: Hurtig respons på ulykker i boligen 

  

Nogle gange kan man have behov for at tilkalde 
hjælp hurtigt med meget få ressourcer. Særligt 
ældre og mennesker med funktionsnedsættelser 
kan have brug for dette. Ifølge 
Verdenssundhedsorganisationen falder omkring 
1/3 af ældre over 65 år hver år2. Nogle ældre kan 
have svært ved at komme op fra gulvet ved egen 
hjælp, hvis de er faldet.  

De nuværende alarmer er kombinationer af: 

1. sensorer fastgjort på personen  

2. sensorer på de flader personen falder fra 
(seng, stol, toiletbræt) eller  

3. sensorer på de flader personen falder til 
(typisk gulvet) 

4. kaldesystemer, der let kan aktiveres 

Der kan både være brug for før-falds-løsninger, 
der skal give alarm, hvis personen rejser sig fra 
sengen (fordi personen er dement og slet ikke kan 
gå selv) og løsninger, der først skal give alarm, 
når personen er faldet. 

Faldalarmer skal være individuelt tilpasset den 
person, der har behovet, så balancen mellem 
overvågning og tryghed er passende. 

                                                      

2WHO Global Report on Falls Prevention in Older 
Age 
http://www.who.int/ageing/publications/Falls_prev
ention7March.pdf 

 

EKSEMPLER PÅ FALDALARMER 

 AFA JCDecaux har indbygget 
besvimelsesalarm i form af vægtsensorer i 
gulvet i deres offentlige toilet Hydra, men det 
er ikke sikkert, denne type sensor vil passe alle 
beboeres behov. Denne faldalarm tilkalder den 
nærmeste medarbejder. 
http://www.afajcd.dk/default.asp?Action=Detail
s&Item=529  

 Faldalarmer fra Hjælpemiddelbasen 
http://www.hmi-
basen.dk/r6x.asp?searchterm=faldalarmer  

 DREAMING project har eksempelvis 
overvågnings- og alarmløsninger til ældre 
http://www.dreaming-project.org/  
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 Tryghed og sikkerhed 

 Care – selvhjulpen i eget hjem 

Behov: Tryg adgangskontrol ved døren 

 

Det skal være trygt at åbne sin dør for andre 
mennesker. Video-samtaleanlæg ved indgangs-
partiet kan sørge for, at man kan se og snakke 
med den, der ringer på. Sådanne løsninger er 
allerede i den kommercielle handel. Men hvad 
hvis det ikke er nok? 

Hvis man eksempelvis har brug for hjemmehjælp, 
skal man måske flere gange dagligt lukke op for 
mennesker, man ikke ved, hvordan ser ud. I 
sådanne tilfælde er det rart at vide, at det rent 
faktisk er en hjemmehjælper, man åbner for.  

Udfordringen er at øge sikkerhedsniveauet uden 
at øge utrygheden. Det kan med den nuværende 
teknologi på markedet godt lade sig gøre at sikre 
sin bolig som et højteknologisk fængsel, men 
sikkerhedsniveauet kan også blive så massivt, at 
beboere og gæster føler sig som fanger i 
hjemmets sikkerhedssystem. 

 

LØSNINGER 

 Biometrisk identifikation s. 39 

 Elektroniske nøglesystemer s. 12 
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Løsning på behov 
Tryg adgangskontrol ved døren 

LØSNING: BIOMETRISK 
IDENTIFIKATION 

Biometrisk identifikation anvender 
menneskekroppen som identifikation. Under 
biometriske løsninger hører eksempelvis 
irisscanning, ansigtsgenkendelse og fingeraftryk, 
og disse metoder har været anvendt i mange år i 
større sikkerhedssystemer.  

Metoden anvendes både til at identificere én 
bestemt person og til at verificere om en person 
findes i en database over personer. Biometrisk 
identifikation har den fordel, at personen, der skal 
identificeres, ikke behøver foretage sig noget, 
huske koder, nøgler etc. Men der kan være etiske 
hensyn, der gør, at man ikke ønsker at anvende 
biometrisk identifikation. 

Ringkøbing Bibliotek har længe - siden 2007 - 
anvendt identifikation ud fra fingeraftryk til udlån af 
materialer.   

 

Krav til løsninger 

3. Der skal tages en etisk beslutning, som alle 
parter kan acceptere omkring graden og typen 
af identifikation, databaser etc. 

4. Sikkert og pålideligt 

5. Billigt og let at tilføje nye personer / nye 
grupper af personer. 

Læs mere 

 Information fra Teknologirådet om brugen af 
biometri  
http://www.biometri.info/  

 Biometric Solutions - leverandør af biometriske 
løsninger  
http://www.biometricsolutions.dk/  

 Et afgangsprojekt fra Ingeniørhøjskolen har 
lavet et forsøg med ansigtsgenkendelse af 

 

hjemmehjælpere kombineret med genkendelse 
af medarbejderens mobiltelefon 
http://www.iha.dk/Default.aspx?ID=3424&PID=
11252&NewsID=490  
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 Tryghed og sikkerhed 

 Care – selvhjulpen i eget hjem 

 

Det skal være let at orientere sig og finde rundt på 
ejendommens udendørsarealer. Det skal gælde 
uanset om man er nytilflyttet, gæst eller har 
særlige behov i forhold til at finde rundt. 

Ofte vil en fysisk - og ikke digital - løsning være 
mest oplagt. Det bedste er at fokusere på 
universelle løsninger, som så mange som muligt 
har glæde af - medmindre man har en ganske 
særlig beboersammensætning, man ønsker at 
tilgodese. 

Tydelig skiltning hjælper alle et godt stykke hen 
ad vejen - medmindre man er ordblind eller ikke 
ser særligt godt. Alle har glæde af, at stierne og 
indgangspartierne er godt oplyste og markerede. 
Svagsynede mennesker har særligt glæde af 
dette.  

Men "skiltning” kan også være usynlig for det 
blotte øje: Galileo3, det europæiske GPS, 
forventes at medtage gangstier bedre end det 
nuværende system.  Galileo er endnu ikke klar til 
brug. Nogle brugere, der har særlige udfordringer 
i forhold til at finde vej, vil kunne anvende 
dette.

 

                                                      

3 Læs mere: http://rumfart.dk/vis.asp?id=192 

 

FORSKELLIGE TYPER AF 
AFMÆRKNING 

 Fysisk afmærkning kendes eksempelvis fra 
hospitaler, større offentlige bygninger, stationer 
mv. Eksempelvis en streg i gulvet, man kan 
følge med fødderne eller et rækværk, man kan 
følge med hånden. Mange har glæde af dette. 
Se eksempelvis Bornholms hospital. Bemærk 
dog at markering med forskellige farver ikke er 
optimalt for mennesker, der ikke ser så godt / 
slet ikke kan se eller er farveblinde. 
http://www.bornholmshospital.dk/menu/praktisk
_info/informationen/informationeen.htm  

 Der forekommer ikke at være en standard for 
fysisk afmærkning, men Dansk Blindesamfund 
har samlet nogle gode råd til afmærkning for 
blinde og svagsynede. 
http://www.dkblind.dk/indsats/social_og_sundh
ed/sundhed/tilgengelighed-i-
sundhedssystemet/gode-rad-til-tilgengelighed-
indendors-og-udendors  

 Kolding bibliotek har lavet en digital vejviser 
over bibliotekets forskellige områder, der kan 
bruges fra nyere mobiltelefoner. 
http://www.koldingbib.dk/00040/02818/02825/0
3198/  

 

Behov: Let at finde rundt i udearealer 
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Hvad hjælper det, at der er lavet foranstaltninger i 
boligen, der skal gavne beboerne, hvis løsningen 
er så svær at anvende, at dem, der har allermest 
brug for dem, ikke kan finde ud af det? Eller hvis 
løsningerne ikke kan snakke sammen, så 
beboeren skal holde styr på 17 fjernbetjeninger og 
koder? Eller hvis løsningen ofte skal opdateres af 
en dyr ekspert? 

På de følgende sider kan du læse om 
grundlæggende krav til al indlejret teknologi og 
alle digitale løsninger, der bliver implementeret i 
boligen. 

IT-INFRASTRUKTUR 

Hvis IT-infrastrukturen ikke er i orden, oplever 
beboeren at forskellige systemer ikke kan "snakke 
sammen". Dårlig IT-infrastruktur kan også betyde, 
at huset er bygget af materialer, der ikke tillader 
IT-systemernes signal at passere. Det giver 
begrænsninger for beboeren. 

De smarte "dimser" indgår i et samspil med 
boligen, beboeren og hinanden. Men de har først 
og fremmest brug for en solid basis: 

BASIS - PLANLÆG FØLGENDE FRA 
START 

 Stik og kabler 

 Netværk, servere 

 Indbyggede sensorer 

 Byggematerialer, der ikke blokerer signaler 

 Sikre, stabile protokoller 

 Backup og sikkerhed 

"DIMSER", ENHEDER, TJENESTER 
OG TERMINALER 

Når basis er i orden, skal de løsninger, der svarer 
på beboernes behov, udvælges. 

 Stil krav til IT-infrastrukturen 

 Løsningernes hardware og software skal 
kunne "snakke sammen"   

 Det skal være let at koble løsninger sammen 
og tilføje nye elementer 

 Få fjernbetjeninger / kontroller / brugergrænse-
flader til mange formål 

 Foretræk åbne standarder4 

 Undgå overlappende funktioner i løsningerne 

 Manuelle alternativer (ved strømsvigt etc.) 

TILGÆNGELIGHED 

Tilgængelighed til de valgte løsninger handler om, 
at så mange mennesker som muligt kan forstå og 
anvende løsningerne til det, de er bestemt til. Her 
er fleksibilitet nøgleordet i forhold til at interagere 
med systemet. Både det, systemet "fortæller" 
brugeren og det, brugeren "fortæller" systemet 
skal kunne "siges" på forskellige måder. 

MENNESKER ER FORSKELLIGE 

Det er meget vanskeligt at designe én 
brugergrænseflade (eksempelvis fjernbetjening, 

                                                      

4 En åben standard betyder i henhold til den 
danske definition, at standarden er: 
veldokumenteret med den fuldstændige 
specifikation offentlig tilgængelig, frit 
implementerbar uden økonomiske, politiske eller 
juridiske begrænsninger på implementering og 
anvendelse og standardiseret og vedligeholdt i et 
åbent forum (en såkaldt 
standardiseringsorganisation) via en åben proces. 
(http://www.itst.dk/it-arkitektur-og-
standarder/standardisering/Tekniske-
standarder/hvad-er-en-aben-standard/)  

 

Krav til løsninger 
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skærmbillede, kontrol etc.), der på samme tid er 
den bedste løsning for blinde, svagsynede, 
mennesker med motoriske eller kognitive 
funktionsnedsættelser - og som samtidig også er 
optimal for teknologivante mennesker uden 
funktionsnedsættelser. Skal alle så opleve en 
halvdårlig løsning - nej vel?  

Nogle mennesker vil eksempelvis foretrække at 
kommunikere med deres systemer vha. 
talestyring. Måske fordi de er meget lidt mobile 
eller måske fordi de ikke skriver eller læser så 
godt (herunder også børn) - eller simpelthen fordi 
de synes, det er sjovest /nemmest / bedst. Nogle 
har brug for en specialdesignet fjernbetjening med 
få, store knapper. Blinde vil foretrække, at hele 
brugergrænsefladen kan læses op eller at den er 
taktil. 

I stedet for at skulle gætte på alle disse behov og 
personlige præferencer er det bedre, at systemet 
er fleksibelt, så brugeren kan "snakke" med 
systemet på sit eget sprog.  

Stil krav til brugervenligheden 

 Leverandøren skal arbejde aktivt med bruger-
venligheden 

 Systemet skal være enkelt, intuitivt og 
målrettet mod det behov, det løser 

 Systemet skal være nemt at anvende og 
betjene  

 Evt. opdateringer foregår automatisk og med 
minimal brugerinvolvering 

 Systemet er behageligt at bo med og anvende.  

BÆREDYGTIGHED 

Når der vælges nye løsninger, bør man også stille 
krav til bæredygtigheden. Nogle nye løsninger 
bruger strøm i forhold til deres "gammeldags" 
alternativ - eksempelvis vandhaner med 
automatisk tænd og sluk. Samlet set er det vigtigt, 
at de nye løsninger forbruger mindre end den 
installation, de erstatter.  

De bæredygtige valg i forhold til de digitale 
løsninger er blot en lille del af boligens samlende 
bæredygtighed.  

Man skal dog stadig stille krav til de teknologiske 
løsninger, der implementeres i boligen. 

Stil krav til tilgængeligheden 

 Systemet skal være fleksibelt - ikke brugeren  

 Systemet kan betjenes på forskellige måder 
(forskellige fjernbetjeninger, computer, 
smartphone, stemmestyring, skærm i huset 
etc.)  

 Beskeder fra systemet kan præsenteres Stil krav til bæredygtigheden 
forskelligt. (oplæsning, taktilt / braille, stor 

 Vælg løsninger, der sparer på forbruget tekst, høj kontrast). 

 Vælg løsninger, der bruger få eller ingen 
BRUGERVENLIGHED 

Teknologiske løsninger skal gøre hverdagen 
lettere for beboerne - ikke besværligere. Derfor er 
det et krav, at alle løsninger er lette og intuitive at 
anvende. Der skal ikke medfølge tommetykke 
manualer, som man skal læse, inden man kan 
komme i gang.   

Mange udviklere af komplekse systemer arbejder 
med brugervenligheden. Vælg et system, hvor 
brugervenligheden er godt indarbejdet.  

En simpel måde selv at undersøge, om et system 
er brugervenligt, er ved at lave en brugertest med 
helt almindelige beboere. Hvis de ikke kan finde 
ud af det, er der rigtig stor risiko for, at mange 
andre heller ikke kan.  

Dårlig brugervenlighed medfører frustration og i 
sidste ende at løsningerne ikke bliver anvendt.  

ressourcer, når de ikke er i brug  

 Vælg løsninger, der holder i mange år og 
kræver lidt vedligeholdelse 

 Vælg teknologiske løsninger, der også kan 
betjenes manuelt (eksempelvis døre, vinduer, 
lys etc.) 
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Dette værktøj kan bruges i både planlægnings- og 
evalueringsfasen af et bygge- eller 
renoveringsprojekt af boliger.  

De 15 behov er generelle og sørger for, at så 
mange mennesker som muligt får mere glæde af 
boligen. Der er ikke taget hensyn til særlige 
grupper - eksempelvis grupper af mennesker med 
funktionsnedsættelser. Hvis jeres bolig henvender 
sig til mennesker med særlige behov, kan I have 
brug for at tilføje flere behov i dokumentet.   

Skriv hvorledes de 15 behov skal imødekommes i 
jeres projekt. Der er også plads til at evaluere det 
endelige resultat.  

Der kan være mange forskellige 
løsninger på et enkelt behov - og der 
kommer hele tiden nye til 

1. Hent inspiration under Behov & løsninger 

2. Vurdér de enkelte løsninger i forhold til de 
generelle krav til løsninger. 

 

Find dokumentet med værktøjer 

 Download dokumentet og udfyld det i Word 
http://ahead.com/#edit/lilaspaces/afMYx5CZGr
46i7qeaI7e6Z/digital?scene=Tjekliste  

 - eller brug det, der er i bilag 1 i denne rapport 
og udfyld det i hånden. 

 

 

 

Værktøjer 
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Læs mere  

 Læs om Cim InCare på Cim-gruppens 
hjemmeside 
http://cim-gruppen.dk/care-systemer/pilotprojekt-i-
struer  

CIM INCARE 

Cim InCare er udviklet af CIM Interconn i 
samarbejde med Struer Kommune. Projektet er 
pt. i testfasen og kan udbygges med flere 
funktioner. Cim InCare er en løsning specielt 
udviklet til ældre mennesker i plejeboliger. 
Skærmene skal sikre en bedre kommunikation 
mellem borgere, der bor på plejecenter, 
personalet og pårørende. Skærmene er 
touchskærme monteret på en teleskoparm, så 
man kan anvende dem uanset om man står, 
sidder eller ligger. Skærmen er designet til at 
kunne bruges af mennesker, der ikke er vant til IT. 
I deres nuværende form kan Cim InCare varetage 
kommunikationen omkring syv områder samt 
tjene som brugergrænseflade til 
tredjepartsprodukter og systemer: 

1. Mad 
Beboeren kan se dagens ret og ugens 
retter fra cafeteriet og bestille ekstra 
forplejning til gæster 

2. Aktiviteter 
Beboeren kan læse om de forskellige 
aktiviteter, det er muligt at deltage i og 
tilmelde sig.  

3. Kalender 
Kalenderfunktionen er integreret med de 
øvrige funktioner, så når beboeren 
eksempelvis bestiller kaffe og kage til sine 
gæster eller tilmelder sig en aktivitet, 
ryger dette automatisk i kalenderen. 

4. Personale 
Hvem arbejder i de forskellige teams og 
hvem er på vagt hvornår? Der er også en  

opslagstavle med beskeder fra personale 
til personale og adgang til døgnrytme-
planen. 

5. Beskeder 
Hvis beboeren får en SMS eller mail fra 
venner eller familie, vises denne på 
skærmen og beboeren kan svare herfra 
uden at betjene en telefon eller andet 
mailprogram. 

6. Information fra ejendommen 
Her findes digitaliserede informations-
brochurer omkring elektroniske 
hjælpemidler m.m.  

7. Videokonference 
Egenudviklet videokonferenceværktøj til 
chat mellem beboer og personale og 
Skype til chat mellem beboere og 
pårørende.  

 

Cases 

Foto: CIM Interconn 
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ENERGYFLEXHOUSE 

EnergyFlexHouse er et forsøgs- og 
innovationsprojekt under Teknologisk Institut. I 
2009 flyttede en familie ind i det ene forsøgshus 
for at prøve at leve med teknologien. 

Alle boligens elinstallationer er sammenkoblede 
og en computer overvåger forbruget, regulerer 
indeklima mv. Huset har bl.a. trådløse sensorer 
indbygget, så information om forskellige 
elementers tilstand registreres og anvendes.  

EnergyFlexFamily er en energineutral bygning, 
hvilket betyder, at der produceres lige så meget 
energi, som der forbruges.  

Energineutraliteten opnås vha. af 

 Varmeisolering svarende til lavenergiklasse 1 

 Lufttætte konstruktioner 

 Lavenergivinduer 

 Intelligent og interaktiv styring 

 

 Energibesparende hårde hvidevarer og andet 
udstyr 

 Energieffektiv belysning 

 Transport i elbil 

 Nettilsluttet solcelleanlæg 

 Solvarmeanlæg til varmt brugsvand 

 Varmepumpe til kombineret varme og 
ventilationsanlæg. 

Læs mere  

 Følg energiforbruget i EnergyFlexFamily live 
http://datalog.energyflexhouse.dk/pview/index.
html  

 EnergyFlexHouse 
http://www.teknologisk.dk/projekter/25280  

 
45Foto: Teknologisk Institut 
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 Baderum for alle (2010) 
http://www.ddc.dk/velfaerdspublikation/baderu
m-alle  

 Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi 
og Byggeri (BIIB). Samarbejde mellem SBI, DI 
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PROJEKTER, KONSORTIER, FORA, 
FONDE MV.  

 ABT-Fonden / Fonden for Velfærdsteknologi 
http://www.abtfonden.dk/  

 AAL forum (Ambient assisted living) 
http://www.aalforum.eu/  

 CareWare er et projekt, der sætter fokus på at 
videreformidle og bidrage til den positive 
udvikling på de sundheds- og 
velfærdsteknologiske felter 
http://www.carewareweb.dk/  

 Hjælpemiddelbasen er en database over 
mange tusinde slags hjælpemidler og danske 
forhandlere http://www.hmi-basen.dk/  

 Servicestyrelsens projekter om 
velfærdsteknologi 
http://www.servicestyrelsen.dk/velfaerdsteknol
ogi  

 Universaal - et konsortium, der arbejder med 
standardisering inden for velfærdsteknologi 
http://www.universaal.org/  

 Velfaerdsteknologi.nu - et åbent samarbejde 
initieret af blandt andet Region Syddanmark, 
Odense Kommune, Syddansk Universitet og 
Servicestyrelsen 
http://www.velfaerdsteknologi.nu/  
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Målet med udviklingsprojektet Digital Fremtidssikring er at 
inspirere og informere om behov og muligheder for vores 
boliger inden for digitale løsninger og indlejret teknologi.   
 
Rapporten beskriver 15 behov til indlejret teknologi og 
digitale løsninger i boligen. Disse behov tilsammen 
fremtidssikrer boligen – både for mennesker med og uden 
særlige behov. For hvert behov er tendenser og mulige 
løsninger beskrevet. Rapporten indeholder også generelle 
krav, som man bør stille til alle digitale løsninger og al 
indlejret teknologi i boliger.  
 
De 15 behov er identificeret ud fra 13 interviews med 
mennesker, der arbejder med boliger og / eller mennesker.  

 

 

 

 
AlmenNet er en udviklingsforening for fremtidssikring af almene bebyggelser 
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