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MÅLET
Projektfakta Data Science:BRAVA
Samarbetsprojekt
Futureheat, Energimyndigeten TERMO, Smart Energi/ 12 Energibolag, Halmstad Högskola, 
Chalmers Industriteknik, Lunds Universitet, Solita AB

Projektorganisation
Projektkoordination, Data Science Råd, Projektteam, Styrgrupp Smart Energi, Referensgrupp 
Futureheat, Smart Energi medlemsbolag, Data Science Community i Energibranschen

Projekttid
Q4 2019 - Q4 2021, 2 år

Projektbudget
6,1 MSEK - Energimyndigheten 3,3 MSEK, Futureheat 2,1 MSEK, Smart Energi 0,7 MSEK

Primär målgrupp resultat
Fjärrvärme/Fjärrkyla distribution och uppföljning kundanläggning, energitjänster, prediktivt 
underhåll. Prosumenter och större fastighetsägare med fjärrvärmeanläggningar. Samarbeten 
Distributör/Energi-Prosument/Fastighet-Tjänsteutförare/Underhåll.

Publicering av resultat
Energimyndigheten Termo, Futureheat, Data Science Community Portal



MÅLET

Projektet ska med hjälp av avancerad dataanalys och artificiell 
intelligens gradvis förbättra precisionen i att identifiera avvikelser 
och mönster i leveranser av värme och kyla. 

Syftet är att rekommendera åtgärder till energidistributörer och 
prosumenter för att kunna åtgärda fel och förbättra 
energieffektiviteten.

Projektet ska stärka den analytiska förmågan i branschen genom 
att stärka samarbetet mellan akademi, forskning, data, AI och 
mjukvaru-expertis och energibolagens operativa verksamhet.



MÅLET
1 TILLGÄNGLIGGÖRA DATA
Tillgängliggöra branschgemensam test och träningsdata, indataset och 
facitdataset.

2 DATA SCIENCE, ANALYTISKA ALGORITMER & MODELLER
Analysmodeller, algoritmer och datastrukturer inom framför allt förbättrad 
avvikelsedetektering

3 TILLÄMPA DATAANALYTISKA METODER I PRAKTIKEN
Metoder och processbeskrivningar för hur dataanalytiska metoder kan användas

4 SAMLA OCH HÖJA BRANSCHKOMPETENS
Förstärkt analytisk förmåga i hela branschen -  mötesplats gällande avancerad 
analys inom värmedistribution, kontinuerlig kunskapsspridning och 
erfarenhetsutbyte.

5 SAMARBETE KRING HELA AI LIVSCYKELN
Förstärkt samarbete mellan energibolag, branschexpertis, forskning och 
mjukvaruutveckling/tillämpad AI.



PROJEKTRESULTAT
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MÅLET

MÅL 1
TILLGÄNGLIGGÖRA DATA

DataScience:BRAVA



DATA 
Tillgänglig - Indata - Kurerad data - Facitdata



Energibolag 
Data + 

Verksamhetskunskap

Branschgemensam 
Forskning/innovation + 

Resultat/förslag på 
tillämpning



1. Datadelningsramverk - för PROJEKTET
- anonymiseringsregler enligt informationssäkerhetsklassificering
- automatiserad datadelningsmekanism för anläggningars mätdata från mjukvara 

till Forsknings/Innovations-data lake
- Kontrollerad användning av delad data

Det behövs ett datadelningsramverk för BRANSCHEN - för att kunna dela och ta del 
av data för gemensam forskning och innovation. Ett sådant ramverk behöver en 
kontinuerlig förvaltning.

2. Kurerade Data set för analytiska utmaningar i Data Science Community
- anläggning och mätdata
- kurerad facitdata
- väderdata

Facitdata är en bristvara - för att träna AI-modeller/ML behövs mer facitdata. 
Det behövs gemensamma taxonomier för BRANSCHEN för taggning av data. 
Energibolagen kan ta ansvar för att börja producera taggad facitdata.
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MÅLET

MÅL 2
DATA SCIENCE – ANALYTISKA RESULTAT



ARNOLD using GAM
Avvikelsedetektering

Bayesian Change Point 
läckagedetektering

MAD – Identifiering 
av extremvärden

Analytisk utvärdering
av Energideklarationer

Data Science Result and 
Collaboration Portal

Virtuella grannar för
olika tillämpningar
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Varför implementeras inte (mer) Machine Learning i IT-stöd för underhåll och 
proaktiv planering inom fjärrvärme?

Supervised Learning

Med data + facitdata lära och övervaka 
algoritmer vad som är korrekt svar på ett 
databaserat scenario,.

Ju mer man lär desto bättre blir 
algoritmen.

T.ex. vi kan lära en modell att känna igen 
katter. människor redan markerat att 
detta är en katt.

Unsupervised Learning
När det inte finns något facitdata att tillgå 
behöver vi använda de data som finns och 
korrelationen mellan dem, t.ex. 
förbrukningsvärden, väder osv.

Dessa metoder kan förbättras av att skapa bättre 
förutsättningar för att höja precisionen, inkludera 
mer data, nya variabler, nya metoder, osv.

vs
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Optimerad och mer robust algoritm för 
avvikelsedetektering:

ARNOLD
Analytisk modell som baserad på Generalized Additive Model (GAM).

GAMs är populära för att de likt klassisk linjär regression är enkla att 
förstå och tolka. De kan med fördel användas på data där relationen 
mellan variabler inte är linjär, likt relationen mellan 
utomhustemperatur och fjärrvärmeanvändning.

Arnold kan ersätta det manuella steget där analytiker manuellt 
behöver fastställa referensperioder.

Denna algoritm har vidareutvecklats och är redo för implementaiton i operativa 
datanalytiska verktyg. Energibolagen bör applicera dettta i sina analytiska verktyg.
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Algoritm för identifiering av läckage i servisledningar
Bayesian Changepoint Analysis (förändringspunktanalys)

Metoden har utvärderats på några anläggningar/fjärrvärmecentraler 
till och fungerar bra när det är tydliga skiften i data, men sämre om 
de är subtila. Även om metoden verkade lovande är den svår att 
utvärdera och vidareutveckla eftersom data med sanna läckor 
(facitdata) är svår att komma över.

Detta arbete bör fortsätta, men det behövs mer facitdata, dvs. en större mängd 
anläggningar där läckage skett och inte skett, samt data är taggad med dessa 
avvikelser/orsaker/åtgärder.
Kombinera dessa resultat med andra forskningsresultat inom servisledningar.
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Metod för identifiering av 
MULTIPLA ENERGISIGNATURER

Detta kan användas i flertalet användningsområden.

Det är inte ovanligt att fjärrvärmedata uppvisar energianvändning i 
flera “stråk”. Ofta beror det här på olika användningsmönster under 
olika dagar, exempelvis på ett kontor eller en skola.
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Förbättrad metoder för identifiering av extremvärden 
och anomalier - Double MAD

Detta kan användas i flertalet användningsområden.

Extremvärden i data ställer till det för många statistiska modeller. 
Kan man identifiera dessa och bortse från dessa underlättar det i 
många användningsområden. Resultat blir mer robusta och 
dynamiska modeller och därmed höjs precisionen i 
avvikelsedetekteringen.
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Flexibelt Open Source ramverk för stringens i 
implementation av analytiska modeller i mjukvara - 

BRAVA:LEARN

Detta är impementerat i Smart Energi och främjar kollaborativt arbete. 
Energibolag bör använda denna typ av gemensamt framtagna open 
source ramverk och princip för backendutveckling av datanalytiska 
verktyg.

Modulbaserat öppet ramverk som underlättar tillämpning och 
jämförelse av flera olika analytiska modeller i mjukvara specifikt.

Data Scientist kan ta fram och förbereda sina analytiska modeller i 
en struktur så att det enklare kan tillämpas i mjukvara.



MÅL 3
DATAANALYTISKA METODER



BRANSCHGEMENSAM
TAXONOMI för AVVIKELSEORSAK

 

Energibolag, fastighetsbolag behöver applicera taxonomier i sina 
data, analys, operativa IT-stöd.



ARBETSPROCESS FÖR TILLÄMPNING AV DATAANALYTISKA 
METODER + AVVIKELSE och FELKODSTAGGNING

Dataanalytiskt arbete, planering 
och åtgärder i fält arbetar med 
samma datastrukturer. 

Data struktureras med 
branschstringens -> facitdata 
skapas per automatik.

Energibolag, fastighetsbolag kan tillämpa denna process i deras 
operativa processer och verksamhetsutveckling/affärsutveckling.



METOD FÖR VÄRDEBERÄKNING FÖR 
PROAKTIV AVVIKELSEDETEKTERING

 

Energibolag, fastighetsbolag kan använda denna metod för att beräkna 
värde i t.ex. business case, investeringsbeslut, samt prioritera och skapa en 
strategi för proaktiv avvikelsedetektering.
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MÅLET

MÅL 4
SAMLA OCH HÖJA BRANSCHKOMPETENS

DataScience:BRAVA
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Öppna online lunchsessioner



DS:BRAVA
RESULTATWEBINAR
22 Mars 2022
VÄLKOMNA!

Välkommen den 22/3!

1. Projektresultaten
2. Resultatens betydelse för branschen, bolagen, 

mjukvara, kunder, vidare forskning
3. Hur applicera resultat i praktiken
4. Projektets nästa steg, förslag och initiativ
5. Öppet resonemang

DONE!
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Data Science Community Portal
Resonemang - Utmaningar - Data Set - Resultat

Branschen bör fortsätta med öppet utbyte av data set, utmaningar, resultat och 
erfarenheter samt “äga” denna community och bjuda in forskare, fler bolag, 
mjukvaruföretag, startups, etc. 
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MÅLET

MÅL 5
SAMARBETE KRING HELA AI LIVSCYKELN

DataScience:BRAVA
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VI HAR FÖRSTÄRKT SAMARBETET MELLAN

ENERGIBOLAG
DATA SCIENCE
FORSKNING
PRODUKTUTVECKLING
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Futureheat 32 
Energibolag

Data

Analysmodeller

Data

Tillämpningar

VI HAR TAGIT FRAM EN SAMVERKANSMODELL FÖR 
ATT SLUTA CIRKELN KRING INNOVATION OCH 
TILLÄMPNING

MJUKVARA
APPLIKATION

IT-SYSTEM
VERKTYG

Energibolag och Prosumenter bör 
beställa tillämpningar av resultaten 
i mjukvara, enskilt eller att föredra i 
gemensam investering. 

Samverkansmodellen bygger på att 
innovationsresultat ligger hos 
branschen och bolagen - stora som 
små.



DATA SCIENCE:BRAVA COMMUNITY 

JOIN & GET ACCESS - SIGN UP!

www.smartenergi.org/DataScienceBRAVA



Maria Hansson
maria.hansson@solita.se

maria.hansson@smartenergi.org

www.solita.se
www.smartenergi.org

TACK TILL FUTUREHEAT och ALLA 
SOM DELTAGIT I DS:BRAVA!

ÖNSKAR ALLA VI I PROJEKTET!

mailto:maria.hansson@smartenergi.org

