
KLIMATILPASNING AF KLIMASKÆRMEN 

HAR DU SPØRGSMÅL? KONTAKT |   BRH@TEKNOLOGISK.DK   |   WWW.TEKNOLOGISK.DK 

Invitation til Kick-off møde d. 7. oktober 2021, kl. 13-16, Teknologisk Institut,  
Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, konferencesalen, indgang 1. 

KICK-OFF 
RESULTAT-
KONTRAKT 

PROGRAM 

Kl. 13:00 Velkommen  
v/Kathrine Birkemark, Centerchef, TI  

Kl. 13:10 Hvor sikker er fremskrivning af klimadata?   
v/Steffen Petersen, Lektor, Aarhus Universitet  

Kl. 13:30 Hvordan ændrer klimaskærmens randbetingelser sig?  
v/Eva B. Møller, Professor, DTU  

Kl. 13:50 Hvordan bliver klimaskærmen påvirket?  
v/Sofie M. Kristensen og Britt Haker Høegh, TI  

Kl. 14:10 Risikovurdering - et fugtsikkerhedskoncept?  
v/Britt H. Høegh, Seniorspecialist, TI  

Kl. 14.30 Pause 

Kl. 14.45 Ordet er frit - Paneldebat med input fra deltagerne 

  
 

 

 

 

Kl. 15:45 Afrunding 
v/Kathrine Birkemark, Centerchef, TI  

Fremtidens klima kommer til at ændre randbetingelserne for klimaskærmen. Men hvil-
ken betydning har det for klimaskærmens bygningsfysiske ydeevne og hvordan sikrer 
vi den?  

Fremskrivning af klimadata tyder på, at udeklimaets fugtniveau stiger. Med fremtidens forhø-
jede fugtniveau vil de konstruktioner, der i dag fungerer – som fx udeluftventilerede konstruk-
tioner – måske ikke længere være robuste. Allerede nu ser specialisterne på Teknologisk Insti-
tut indikationer på klimarelaterede skader på klimaskærmen. 

For at imødekomme fremtidens udfordringer er der behov for at evaluere vores byggeprincip-
per, så vi kan tilpasse dem til udeklimaets nye randbetingelser og klimasikre både eksisteren-
de og kommende bygninger.  

I resultatkontraktprojektet ”Klimaomstilling af bygge- og anlægsbranchen” ser vi nærmere på 
klimaudfordringers betydning for vores klimaskærm og undersøger, hvordan udfordringerne 
kan håndteres.  

Den 7. oktober kan du deltage i opstartsmøde om klimatilpasning af klimaskærmen. På mødet 
kan du høre mere om de konkrete udfordringer, få oplæg til vurdering af risici fra klimpåvirk-
ninger, samt være med til at diskutere hvordan emnet kan håndteres. 

Panelet består af: 

Carsten Rohde, Professor, DTU 

Charlotte Gudum, Teknisk sagsan-

svarlig, Byggeskadefonden 

Eva B. Møller, Professor, DTU 

Helene F. Bjergelund, Projektchef, fsb 

Jan-Erik S. Samdal, Consultant, Rambøll  

Mauro Lucardi, Arkitekt, DWELL Studio 

Steffen Petersen, Lektor, Aarhus Universitet 

TILMELDING 

senest den 29. sept. 2021 

Via dette link på IDA Bygningsfysik 

Klimatilpasning af Klimaskærmen | IDA  

Eller pr mail til brh@teknologisk.dk 

Afholdes i samarbejde med: 

https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/arrangementer/klimatilpasning-af-klimaskaermen-341160

