
Vi ved, at vores adfærd har en stor indvirkning på  
kvaliteten af vores indeklima. Og da arkitektens opgave 
er at skabe fysiske rammer om menneskelig adfærd, er 
det oplagte spørgsmål: Bør et godt indeklima i højere 
grad begynde hos arkitekterne? 

Et historiske eksempel
Nanna Steenberg Meyer fra Varmings Tegnestue vil for-
tælle om deres erfaringer med renoveringen af Rudersdal 
Rådhus, der blev opført af Arne Jacobsen og Flemming 
Lassen i 1942. Det viste sig, at Rådhuset var præget af et 
tæt samarbejde mellem arkitekter og ingeniører og havde 
løsninger, der lever op til nutidige indeklimakrav.

Et eksempel fra forskningen
Turid Borgestrand Øien, ph.d- studerende, SBI, fortæller 
om sin undersøgelse, der tager udgangspunkt i skimmel-
svamp og de problemer, der både kan skyldes byggetek-
niske fejl og uhensigtsmæssig adfærd. Feltarbejdet tager 
udgangspunkt i en række almene boligafdelinger, som er 
under renovering.

Et tværfagligt eksempel
Anders Lendager fra Lendager Arkitekter er en del af det 
tværfaglige team af arkitekter og ingeniører, der skal op-
føre tre familiehuse i Holstebro under overskriften ”Sunde 
Boliger”. I projektet arbejder arkitekterne med indeklima 
allerede i skitseringsfasen, ligesom de indgår i tværfag-
lige samarbejder med adfærdsforskere, ingeniører og 
håndværkere. 

Kom og vær med
1. marts 2016, kl. 15:00-17:00
Realdania, Jarmers Plads 2,1551 København V

Det er gratis at deltage. Send din tilmelding til  
kli@realdania.dk med navn og organisation.  
Efter kl. 17:00 er du velkommen til at blive til et glas vin  
og netværke med de andre deltagere.

Vi glæder os til at se jer!

Lennie Clausen og Lene Wiell Nordberg
Innovation i byggeriet

Realdania To Go

Arkitekten og indeklimaet 

Fo
to

: H
e

le
ne

 H
ø

ye
r M

ikke
lse

n/R
e

a
ld

a
nia

 B
yg

 // Arrangementet er en del af det filantropiske initiativ Et godt indeklima //

mailto:kli%40realdania.dk?subject=Arkitekten%20og%20indeklimaet
https://realdania.dk/s%c3%a5dan-st%c3%b8tter-vi/filantropiske-programmer/innovation-i-byggeriet/et-godt-indeklima
https://realdania.dk/

