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   ”bygningens type”   1 
     

”Byggeriets navn” 
   
Vejledning 
Denne skabelon bør anvendes til præsen-
tation af byggerier, hvor der er taget eller 
vil blive taget højde for fremtidige klima-
tilpasninger. 
Skabelonen benyttes til en et-sides 
præsentation på denne hjemmeside. En 
tilsvarende skabelon findes for en to-
siders præsentation. Skabelonens tekst og 
billeder erstattes med en beskrivelse og 
billeder af det aktuelle byggeri som ønskes 
præsenteret. 
I det blå felt i øverste højre hjørne angives 
typen af byggeri. Typen kan f.eks. være: 
Parcelhus, Staldbygning, Svømmehal, 
Etagebyggeri, Kollegium. 
Øverst til venstre på databladet 
("Byggeriets navn") angives navnet på det 
aktuelle byggeri. På databladet beskrives  

 

 
byggeriets projektidé, tiltag for klimatil-   ”Billedtekst”  
pasning, byggeprocessen, samt det        
arkitektoniske ydre, som uddybet 
nedenfor. Endelig skal faktaboksen 
udfyldes. Faktaboksen skal forblive 
nederst til højre, mens tekst og billeder 
kan fordeles helt frit på resten af 
databladet. 
Skulle der opstå tvivl omkring 
anvendelsen af skabelonen, kan Torben 
Valdbjørn Rasmussen, Ernst Jan de Place 
Hansen, Statens Byggeforskningsinstitut, 
Aalborg Universitet eller Kurt Kielsgaard 
Hansen, Danmarks Tekniske Universitet 
kontaktes. 
Tilsvarende kan beskrivelser og billeder 
samt relevant information fremsendes til 
en af de anførte kontaktpersoner som 
herefter vil stå for udarbejdelsen af 
databladet. 
Materiale kan sendes som word-fil eller 
som PDF-fil til en af følgende personer: 
Torben Valdbjørn Rasmussen 

E.mail: tvr@sbi.dk
Ernst Jan de Place Hansen 

E.mail: ejp@sbi.dk
Kurt Kielsgaard Hansen 

E.mail: kkh@byg.dtu.dk

  Den fremsendte information vil derefter 
blive redigeret og lagt ud på hjemmesiden 
for "Klimaforandringer og Innovation i 
fremtidens Byggeri, region Sjælland", med 
forkortelsen KIBS. 
På forhånd tak fordi du vil bidrage til at 
informere omkring tiltag for klimatilpasning 
i byggeriet. 
 
Med venlig hilsen 
Torben Valdbjørn Rasmussen 
Dr. Neergaards vej 15, 2970 Hørsholm 
Tlf: +45 4574 2272 
 
Projektidé 
”Beskrivelse af ideen, baggrunden og 
udfordringen for det udførte projekt” 
 
Klimatilpasning 
”Beskrivelse af tiltag som er introduceret i 
projektet eller gennemført i byggeriet for 
at tilpasse byggeriet til fremtidens klima” 
 
Byggeprocessen 
”Beskrivelse af den metode der benyttes 
under opførelsen af byggeriet til at  

  

”Billedtekst”   etablere klimatilpasningen”   

 

   
Arkitektoniske ydre 
”Beskrivelse af byggeriets arkitektoniske 
ydre og anvendelsen af bevidste visuelle 
virkemidler" 

 

 
Faktaboks 
 
• Byggeri 

”Byggeriets navn og type” 
• Adresse 

”Vejnavn, nummer 
postnummer, by” 

• Areal 
F.eks. "Samlet etageareal er 165 m2, 
heraf 135 m2 bolig og erhverv samt 
30 m2 kælder” 

• Byggeperiode 
Angiv måned og år for byggeriets 
påbegyndelse og afslutning 

• Klimatilpasning 
”Det beskrevne tiltag som er anvendt 
for at imødekomme det fremtidige 
klima” 

• Bygherre 
”Navn og adresse på bygherre” 

• Entreprenør 
”Navn og adresse på entreprenør” 

• Rådgiver 
”Navn og adresse på rådgiver” 

• Arkitekt 
”Navn og adresse på arkitekt” 

• Leverandør af komponent til  
klimatilpasning 
”Navn og adresse på leverandører af 
komponent eller princip” 

 
 
 
Udarbejdelse: 
”Navn og tilhørsforhold”, "Måned, år" 

 

 


