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Byggeri
En stor del af værdien af samfundets infrastruktur er bundet i bygninger. Der 
bygges i dag for ca. 120 mia. kr. om året. Det offentlige byggeri udgør 15-20 % 
heraf. 
Bygninger kan være sårbare over for ændringer i klimaet, der kan medføre 
reduceret sikkerhed mod kollaps, dårligere sundhed samt tab af betydelige 
værdier som følge af flere storm-, sne- eller sætningsskader, 
vandindtrængning, dårligere indeklima samt kortere levetid af 
bygningskonstruktioner. 
De vigtigste udfordringer på kort sigt ligger i, at kraftigere storme vil udgøre 
en sikkerhedsrisiko i den del af de eksisterende bygninger, som ikke opfylder 
bygningsreglementets krav til sikkerheden. Desuden giver sammenstyrtede 
tage som følge af sne anledning til at genoverveje normerne for snelast. 
På længere sigt vil flere og længerevarende hedebølger kunne have 
sundhedsmæssige konsekvenser, især når det gælder ældre og svagelige 
personer blandt andet i ældre- og plejeboliger.



Byggeri … 
Ad hoc tilpasning må især forventes vedrørende begrænsning 
af snelast- og stormskader og vedrørende regulering af 
indeklimaet. 
Med hensyn til forstærkning af eksisterende bygninger vil ad 
hoc tilpasning dog blive begrænset af, at ejerne måske ikke 
har kendskab til svagheder i bygningens bærende 
konstruktion. 
Vedrørende nybyggeriet vil en ad hoc tilpasning kunne finde 
sted ved at klimascenarierne får en sådan karakter, at de, der 
foreskriver vindlasten i danske og europæiske normer, 
vurderer, at fx sne- eller vindlasten skal sættes op. 
Med hensyn til imødegåelse af følgerne fra hedebølger kan der 
forventes opsætning af køleanlæg i eksisterende bygninger, og 
for nye bygninger kan der forventes en efterspørgsel efter 
bygningstyper, som på en mere effektiv måde kan
klimastyres.



Byggeri … … 
Overordnet set er det den enkelte bygningsejers ansvar, at gældende 
forskrifter er overholdt, og det er også bygningsejeren, der efterspørger 
løsninger, der giver et tilfredsstillende indeklima. 
Med hensyn til sikkerheden af bygninger under ekstreme vejrforhold, er det 
vurderingen, at der på kort sigt ikke er behov for ændring af lovgivningen. 
Med hensyn til at imødegå hedebølger er der allerede igennem nye regler 
vedrørende energirammer i bygningsreglementet taget skridt til at fremme 
effektiv solafskærmning og varmedæmpende ruder, hvilket vil gøre det lettere
at regulere indeklimaet.
For at sikre en rimelig standard med hensyn til energieffektivitet, støj og
andre miljøbelastninger af de små, individuelle køleanlæg, som opstilles 
spontant, kan der indføres en obligatorisk mærkningsordning.

Der foreslås ingen særlige, planlagte tiltag knyttet til tilbygning/renovering.



Byggeri … … … 
Som støtte for den løbende tilpasning kan der være behov for at ejere af 
eksisterende bygninger bliver informeret om typiske svagheder i de bærende 
konstruktioner med tilhørende anvisninger på løsninger for udbedring. 
På samme måde kan der være behov for anvisninger af nye byggetekniske 
løsninger, som reducerer ekstremer i indetemperaturen under hedebølger især for 
udsatte boliger. 
Endelig kan der være behov for, at byggeriets teknikere bliver informeret om 
anbefalede fremadrettede designparametre. 
Det vedrører fx en faktor på den maksimale snelast, vindhastighed, der regnes
med i dag, varighed og temperaturer i fremtidens hedebølger eller den maksimale 
nedbørsintensitet, som en bygning bør kunne klare.

Der kan være behov for økonomiske analyser, som grundlag for tiltag på de to 
hovedområder nævnt ovenfor. 
Usikkerheden på sådanne analyser stammer dels fra usikkerheden på de betydende
klimadata dels en manglende viden om omkostningerne ved at tage højde for givne 
ændringer. 
Vedrørende sikkerheden i eksisterende bygninger drejer det sig især om 
manglende viden om, hvor mange bygninger der vil blive skadet som følge af øget 
stormaktivitet, hvilke skader det drejer sig om, og hvad en forebyggelse vil koste. 
Vedrørende køling drejer det sig især om manglende viden om, hvor langt den 
løbende tilpasning vil gå og hvilke løsninger, markedet vil tilbyde og ejerne vælge.





Building and construction
New buildings must be able to withstand future climate challenges. 
The Ministry of Climate, Energy and Building will continue to customise
the building regulations, so that these regulations work towards a 
modern and climate-proof building stock. The Danish Building and 
Property Agency will also consider climate change adaptation when 
planning new construction projects.
Consideration for climate change adaptation will also play an 
important role in connection with the ongoing maintenance and 
management of the Danish Building and property Agency’s buildings.
As a follow up to the ministry’s climate change adaptation strategy the 
Ministry of Transport has included performance requirements 
concerning climate change adaptation in the performance contracts 
for 2012 and 2013 for the Danish Coastal Authority, Rail Net Denmark 
and the Danish Road Directorate.



Building and construction
• For usage in property management etc., the Ministry of Housing, 
Urban and Rural Affairs will create an online tool, which will enable 
property owners and municipalities to map vulnerability to climate 
change of local areas and buildings.
• From 2012 to 2014, the Ministry of Transport will map the state-
owned road and rail network using GIS screening, with a view to 
identifying locations at risk of flooding.
• The Ministry of Transport will, together with the police and other 
relevant authorities, identify a strategic road network to ensure that 
road users can reach their destination.
This strategic road network consists of the roads that have the greatest 
socio-economic significance, and where the cost for society is high 
should traffic break down. Fixed diversion routes using existing roads 
will be identified, for example, to be used when redirecting traffic in 
the event of flooding.





… It presents a snapshot of the status in the country as of September 
or October 2017. …





Klimaklar bolig

https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimaklar-bolig/klimaklar-bolig/

https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimaklar-bolig/klimaklar-bolig/


Effekter 
Kraftigere storme

Vandstandsstigninger

Fugtigere klima

Sne, tø og frost

Voldsommere regn

Varmere vejr



Kraftigere storme
Bærende konstruktioner kan svækkes over tid
En gennemgang af skaderne efter stormen i 1999 viste, at de huse, der blev skadet, ikke var 
blevet udført i overensstemmelse med de daværende normkrav. Det var dog kun et lille antal 
konstruktionstyper og samlingsTyper der tegnede sig for hovedparten af stormskaderne.

Over de kommende årtier vil vi komme til at opleve flere kraftige storme. Den maksimale 
stormstyrke forventes. Der er derfor al mulig grund til at undersøge - og om nødvendigt 
forstærke - svage eller utilstrækkelig konstruktioner, før naturen sætter dem på prøve.

Tidens tand kan svække alle konstruktioner over tid. Træ kan nedbrydes af råd eller 
insektangreb. Beton kan frostsprænges og armeringsjern tæres af rust. I den løbende 
vedligeholdelse af eksisterende ejendomme er det vigtigt at udbedre og forebygge nedbrydning 
af vitale konstruktioner.

Tage, gavle og facader bliver i stærk vind påvirket af såvel direkte vindtryk i luv som undertryk 
i læ. Bygningsejere må derfor løbende sikre sig, at disse konstruktioner er intakte og 
usvækkede - og om nødvendigt sikre en bedre forankring af tage mv.

Overvej at fjerne store træer, der kan true med at vælte ind over bygninger.



Vandstandsstigninger
Vandstandsstigninger reguleres gennem planlægningen
Middelvandstanden i havet omkring Danmark vil stige. Hvor meget er endnu usikkert, men der 
forventes en stigning på mellem 0,2 og 1,4 meter i indeværende århundrede.

Også grundvandsspejlet kan stige som følge af forøget nedbør og grundvandsdannelse. Hvor 
meget er usikkert, og nogle steder kan det også falde. Og der kan blive tale om betydelige 
lokale variationer.

Vandstandsstigninger kan udfordre eksisterende bebyggelser - i første omgang i kraft af øget 
risiko for oversvømmelser ved kraftig storm og kraftig regn, men på sigt også under mindre 
ekstreme vejrsituationer. Værktøjerne 'Oversvømmelseskort' og 'Grundvandskort' her på 
portalen kan bruges til at vurdere risici for et givet område eller bebyggelse.

Arealer og grunde, som er sårbare over for oversvømmelser ved stormflod, bør sikres ved diger 
og lignende. Stigninger i grundvandspejlet kan øge vandtrykket på kældre og fundamenter, 
især i perioder med megen regn. Hvor det er muligt, kan dette i nogen grad modvirkes gennem 
terrænregulering - i perioder med stort vandtryk evt. også mekanisk med grundvandspumper.

Det kan med tiden blive nødvendigt at flytte eller helt opgive meget udsatte bygninger.



Fugtigere klima
Milde og fugtige vintre øger biologisk aktivitet
De kommende årtiers varmere og fugtigere vintre vil give bedre betingelser for biologisk 
aktivitet. Det påvirker byggematerialers holdbarhed og indeklimaet.

Når temperaturen stiger, vil luften kunne indeholde mere vand. Større luftfugtighed kan forøge 
problemer med for eksempel skimmelsvampe og husstøvmider, der begge får bedre 
livsbetingelser. I vore stadig tættere huse kan der derfor opstå behov for bedre ventilation.

Et mildere klima kan også betyde, at angreb af råd og husbukke forværres. Det vil udfordre 
udsatte konstruktioner og bygningskomponenter, særligt i organiske materialer som træ, nogle 
plasttyper, papir, pap og maling. Det kan være nødvendigt at vælge andre materialer til 
konstruktion og overfladebehandling, og der kan være behov for hyppigere vedligeholdelse. I 
visse tilfælde vil det være relevant at etablere konstruktiv beskyttelse, mekanisk ventilation, 
affugtning og bortledning af vand.

Den ventilationsrate, der er foreskrevet i bygningsreglementet, vil i de fleste tilfælde være 
tilstrækkelig - hvis ventilationen vel at mærke fungerer. Man må derfor løbende kontrollere, at 
ventilationsriste er rene og ikke er blokerede, og at den frie luftgennemstrømning på for 
eksempel lofter ikke er blokeret. Det gælder også ventilationsåbningerne ved tagskægget - og 
både ved naturlig og mekanisk ventilation. 



Sne, tø og frost
Tjek udsatte konstruktioner - og få smeltevandet væk
Over de kommende årtier vil vi gradvist opleve, at vintrene som gennemsnit bliver varmere og fugtigere. 
I det mildere klima vil de stigende nedbørsmængder oftere forekomme som tøsne, som ved en 
snestorm kan samle sig i tunge driver og udsætte tage og andre konstruktioner for øget snebelastning.

Erfaringsmæssigt er især haller med store tagspænd - sportshaller såvel som haller i landbrug og 
industri - i risiko for kollaps, hvis konstruktionerne ikke er dimensionerede til de snelaster, de udsættes 
for, eller hvis bæreevnen i spærene af den ene eller anden årsag er svækket. Men andre forhold spiller 
ind, viser en SBi-undersøgelse af 13 bygningskollaps under snestormen i februar 2007. Kombinationen 
af et kraftigt snefald, svag frost og blæst bevirkede her, at en forholdsvis tung sne dannede tunge driver 
på udsatte steder. Særligt bygninger, der lå i læ af højere bygninger eller havde tagflader med store 
niveauspring, var i risikozonen, viste undersøgelsen.

De mange tilfælde af sammenstyrtninger på grund af sne under snestormen i februar 2007 har medført, 
at reglerne i lastnormen er blevet skærpet. Det berører dog ikke eksisterende bygninger, så 
bygningsejere med udsatte tagkonstruktioner anbefales at undersøge, om tage og andre udsatte 
konstruktioner er dimensioneret til at bære større snelaster - og at konstruktionerne ikke er svækkede.



Voldsommere regn
Simple tiltag kan beskytte mod skybrud og oversvømmelser
Som klimaforandringerne slår igennem, vil skybrud blive hyppigere. Vi vil opleve flere dage med kraftig 
regn - og regnmængderne stiger.

Som vi blandt andet oplevede det i hovedstadsområdet ved juli-skybruddet 2011, er de offentlige 
kloaksystemer ikke dimensionerede til at bortlede så store regnmængder. Erfaringen har været med til 
at forstærke indsatsen for at udbygge og omlægge de offentlige kloaksystemer. Men også på de enkelte 
ejendomme er der god grund til at vurdere, om de er rustede til at modstå stigende regnmængder og 
voldsomme skybrud. Ofte kan ganske enkle tiltag beskytte effektivt mod oversvømmelser af kældre og 
lavtliggende gulve og dæk.

Terrænregulering kan være med til at bortlede regnvand kontrolleret og effektivt. Etablering af 
omfangsdræn kan beskytte fundamenter og kældervægge mod opfugtning.

Anlæg af faskiner, kombineret med en eventuel opsamling og genanvendelse af regnvandet kan være 
med til at løse problemet lokalt og aflaste områdets afløbssystemer. Faskiner kan med fordel 
kombineres med jordvarmeanlæg - se rapporten 'Udvikling af faskine med jordvarmeslanger' nedenfor. 
Vær opmærksom på, at ikke alle områder er egnede til etablering af faskiner, og at etablering af 
faskiner i alle tilfælde kræver tilladelse fra kommunen.

Midlertidige eller permanente skot kan forhindre overfladevand i at løbe ind gennem døre eller ned ad 
trapper i terræn. Kældertrapper, lysskakter mv. kan beskyttes med opkanter.

Det kan blive nødvendigt at gentænke/forstærke tagrender- og afløbssystemer, så man sikrer at 
regnvand også ved skybrud kan bortledes effektivt fra tag og bygning.

Den kan også være nødvendigt at omlægge eller udskifte kloakledninger, der ikke har kapacitet til 
f ø d  d  H i  kl k t t ikk  h  til t kk li  k it t til f ø d  d  



Varmere vejr
Flere hedebølger vil øge behovet for køling
Allerede i dag oplever mange ubehag ved meget varme sommerdage og -nætter, og fremover 
må vi indstille os på flere og længerevarende hedebølger i sommerperioden. For børn, ældre, 
syge og svagelige kan det være direkte livstruende. Vi må derfor forvente en stigende 
efterspørgsel efter køling i for eksempel daginstitutioner, plejehjem, ældreboliger, idrætsanlæg 
og skoler.

Køling er energikrævende, og det gælder derfor om at finde løsninger, som ikke øger 
energiforbruget i bygningsmassen, sådan som også bygningsreglementet foreskriver. Det kunne 
for eksempel være kombinerede køle- og solcelleanlæg.
Ved køling skal man imidlertid være opmærksom på, at sommerkøling - også ved naturlig 
ventilation - kan give anledning til en høj relativ luftfugtighed og dermed risiko for vækst af 
skimmelsvampe.

Passive løsninger som solafskærmning, markiser mv. kan også være med til at imødegå mange 
af udfordringerne ved mere ekstremt sommervejr. Store vinduesarealer imod syd og vest, som 
af andre grunde kan være ønskelige i et bæredygtigt byggeri, rejser i den forbindelse en 
problematik, der må håndteres - for eksempel ved etablering af dynamisk solafskærmning.

Flere solskinstimer med kraftigere sol må også forventes at medføre en større uv-belastning og 
dermed accelereret nedbrydning af organiske byggematerialer - herunder træ, plast og maling.



Fugtigere klima kan give 
problemer i indeklimaet
Øgede mængder nedbør i kombination med generelt fugtigere vintre og varmere somre kan føre til 
fugtskader, vækst af skimmelsvampe i bygninger samt for eksempel øget forekomst af husstøvmider
Voldsommere nedbør og oversvømmelser kan medføre fugtskader i vore boliger og bygninger – og dermed øge 
risikoen for vækst af skimmelsvampe.
Udsættelse for fugt og skimmelsvampevækst kan medføre irritation i øjne, næse og øvre luftveje, hovedpine, 
træthed, hoste og hududslæt. Irritation af luftvejene øger risikoen for luftvejsinfektioner. Personer med 
høfeber og astma er særligt følsomme over for udsættelse for skimmelsvamp.
Ved gentagen udsættelse for skimmelsvampe kan der udvikles allergi, som typisk viser sig som astma og 
allergisk snue eller høfeber, der især vil optræde i sensommeren i forbindelse med forhøjede koncentrationer 
af sporer i udeluften. Hvis der er skimmelsvamp i boligen, kan symptomer forekomme hele året. Det er vigtigt 
at huske at lufte ud.
Et fugtigere vinterklima kan også bidrage til øget luftfugtighed i bygninger, hvilket kan øge forekomsten af 
husstøvmider indendørs. Personer, der er allergiske over for husstøvmider, får flere symptomer og måske 
husstøvmideallergi. Udsættelse for fugt øger risikoen for astmaanfald hos personer med astma.



Byggeteknik – detaljer m.m.
• Vinterbyggeri / Totalinddækning
• Niveaufri adgang
• Terræn
• Kældre, dræn m.m.
• Skimmel
• Behovsstyret ventilation
• Begroninger
• Slagregn
• Tagdetaljer, skotrender
• Konstruktiv fugtbeskyttelse. Vis - vand – væk
• To-trinstætning
• Overophedning, solafskærmning



Vinterbyggeri / Totalinddækning

Undgå byggefugt

vinterkonsulenterne.dk

CAR

http://www.kf.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/vinterkonsulenterne-stor.gif&width=400m&height=400&bodyTag=%3Cbody%20bgColor=%22#ffffff%22%3E&wrap=%3Ca%20href=%22javascript:close();%22%3E%20|%20%3C/a%3E&md5=e44920d3ad9b5d296b909e85a61cc403


Niveaufri adgang
• En udfordring, der ikke bliver mindre med klimaændringerne …

MURO

SBi



Terræn og dræn

BYG-ERFA Byggeskadefonden



Kældre, dræn m.m.

Platon



Skimmel

CAR



Behovsstyret ventilation

www.ventotech.com



Begroninger

Alger, skimmel, laver, mos

CAR



Slagregn og 
vindforhold 
omkring 
bygninger

SBI / NBI



Slagregn –målinger og beregninger

KU-
Leuven



Tagdetaljer og skotrender

www.godetage.dk



VVV-VVV DDDD

Deflection, Drainage, Drying, Durability



Konstruktiv fugtbeskyttelse 
Vis - vand – væk TOP







To-trinstætning

SBi



Overophedning, solafskærmning

Domicil 
2000-2015



Glasbygninger
og 

dobbeltfacader

“Deichtor “
Hamburg

Architect: Hadi Teherani



Rimante Cox
Ph.D. afhandling
2015



Gullfoss
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