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hvordan skaL FaCiLiTies  
managemenT reagere på  
kLimaForandringernes  
påvirkning aF Bygninger?

På trods af adskillige internationale forsøg på at for-

hindre klimaforandringer ved at reducere drivhusgas-

udledning, er det nu klart, at et vist niveau af den glo-

bale opvarmning er uundgåelig. Derfor ligger der en 

betydelig forskningsopgave i at undersøge, hvordan 

forskellige lande kan tilpasse sig til disse klimaforandrin-

ger. For eksempel har der været udført en del studier 

af konsekvenserne for vores helbred og velvære samt 

af effekten af klimaændringer på landbrugsproduktion 

og økosystemer. I dette projekt behandler vi effekten af 

klimaforandringer på bygninger og kommer med et bud 

på hvordan FM skal reagere på det.

Man kunne tro, at en forventet generel stigning af 

den globale temperatur på mellem 2 og 4 grader ikke i 

alvorlig grad vil påvirke vores bygninger. Men fremtidens 

klimamodeller forudsiger også en stigning i ekstreme 

vejrfænomener såsom hedebølger, langvarig tørke, og 

intens nedbør, som ofte forårsager oversvømmelser, så-

vel som storme og orkaner. Disse ekstreme vejrforhold, 

som er konsekvenser af disse temperaturstigninger, kan 

forårsage betydelige skader på bygninger og infrastruk-

tur. Et eksempel på det har vi allerede oplevet under den 

ekstreme nedbør i juli 2011 i Københavns område, hvor 

veje og boligområder blev oversvømmet.

For at forstå, hvordan bygninger bliver påvirket af 

klimaforandringer, er der behov for at udvikle lokale kli-

mamodeller, som kan forudsige temperatursvingninger 

(ikke blot gennemsnitlige årlige eller månedlige tempe-

raturer, men daglige eller på timebasis), sandsynlighe-

den for ekstreme nedbørsmængder og deres intensitet, 

hvordan vindintensiteten vil stige i fremtiden, og hvor-

dan det vil påvirke oversvømmelser i lokaler områder.  

Det Danske Meteorologiske Institut (DMI) råder over 

avancerede klimamodeller til at forudsige ekstreme 

vejrforhold i Danmark som del af det Europæiske En-

sembles1 projekt.

I samarbejde med DMI, vil vi i projektet benytte disse 

forudsigelser til at forstå, blandt andet hvordan bygnin-

gers interne og eksterne konstruktioner bliver påvirket 

af øget termiske eksponeringer og øget nedbør.

Forholdet mellem klimaforandringerne og bygnin-

ger er illustreret i figur 1. Bygninger beskytter men-

nesker fra det omgivende miljø, fra vejr og skiftende 

klima. Bygninger er også et produkt af menneskelige 

aktiviteter: den måde vi vælger at designe, drive og ved-

ligeholde vores bygninger har en indvirkning på det om-

givende miljø. For eksempel, stammer den største del 

af energiforbruget i bygninger fra fossile brændsler, som 

forårsager klimaforandringer, og klimaforandringer på-

virker vores bygninger. Derfor stilles her et spørgsmål: 

skal vi tilpasse vores bygninger til klimaforandringerne, 

eller skal vi også reducere bygningernes påvirkning på 

klimaforandringerne?

I dette projekt skelner vi mellem tilpasnings- og af-

hjælpningsstrategier. Tilpasningsstrategier behandler 

symptomer af klimaforandringer, såsom forøget tem-

peratur, og afhjælpningsstrategier herimod beskæftiger 

sig også med den underliggende årsag. For eksempel, 

når den gennemsnitlige temperatur stiger, vil man i hen-

hold til tilpasningsstrategien tilføje ekstra kapacitet til 

kølingssystem. I så fald vil bygninger bruge mere energi 

til køling. Den øgede efterspørgsel efter energi, hvis det 

leveres af fossile brændsler, forværrer den globale op-

varmningssituation, idet den gennemsnitlige tempera-

tur vil stige yderligere. Dette vil igen føre til yderligere 

stigninger i energiforbruget til afkøling af bygninger. 

Hermed er den onde cirkel skabt, hvor den umiddelbare 

løsning efterfølgende gør problemet værre. For at und-

gå denne uholdbare situation, er det vigtigt ikke kun 

at behandle de øjeblikkelige symptomer, men også de 

grundlæggende årsager til klimaforandringerne. I den 

forbindelse er en afhjælpningsstrategi en strategi, der 

ikke kun omhandler et umiddelbart problem, men også 

overvejer, hvordan forskellige løsningsforslag kan på-

virke det fremtidige miljø. Således kan en afhjælpnings-

strategi for køling af bygninger anbefale at installere 

passiv køling, eller sikre, at energiforbruget til klimaan-

læg er leveret af bæredygtige, C02 neutral kilder.

Et andet eksempel på forskellen mellem tilpasnings- 

og afhjælpningsstrategier kan illustreres med forskellige 

løsningsforslag i forbindelse med oversvømmelsespro-

blemer.  Ved at behandle vægge med vandfaste materi-

aler eller at etablere en omfangsdræn kan man løse det 

øjeblikkelige problem med oversvømmelsen. Med disse 

1 Ensembles er et integreret forskningsprojekt, der har opstillet sandsynlige klima-prognoser for Europa ved hjælp af de nyeste klimamodel-

ler og analyseværktøjer.  
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løsninger vil muligvis lede vand til de omkringliggende 

bygninger eller aflaste det lokale afløbssystemer.  Ifølge 

afhjælpningsstrategien ville disse konsekvenser overve-

jes og regnvandsafstrømningen ville måske reduceres 

ved for eksempel at anvende et grønt tag, eller indsam-

ling af regnvand til anvendelse på stedet, eller forøgelse 

af nedsivning af grunden.

Afhjælpning af klimaforandringernes miljøpåvirk-

ninger er en vigtigt faktor også i relation til drift og 

vedligeholdelse af bygninger som er en del af Facilities 

Management (FM), da disse yder et væsentligt bidrag til 

virksomhedens miljøpåvirkning. Der er et stort potentia-

le i at reducere miljøbelastningen gennem FM, selv om 

dette ikke er blevet anerkendt som en vigtig aktivitet for 

bæredygtige FM af virksomheder (Junnila SHA, 2006) 

(Lindholm AL, 2011). Mens facilities management kun 

tæller en lille brøkdel af en virksomheds budget, kan det 

have en væsentlig indflydelse på virksomhedens miljø-

påvirkning. For eksempel, i henhold til (Junnila S., 2004) 

(Lindholm AL, 2011), udgør Facilities Management 

udgifter 4-6 % af en virksomheds omkostninger, men 

bidrager med 53-82% til den samlede miljøbelastning, 

selv når der tages højde for forskellige typer virksomhe-

der, deres størrelser, placeringer og budgetter. Således 

vil anvendelsen af bæredygtig Facilities Management 

(FM) være en mulighed for at reducere en virksomheds 

samlede miljøbelastning samt understøtte virksomhe-

dens bæredygtige image.

I dag, kan afhjælpningsstrategier undertiden være 

dyrere end tilpasningsstrategier. Men vi forventer, at 

dette kan ændre sig i den nærmeste fremtid, når for-

skellige regeringer rundt omkring i verden introducere 

nye bygningsreglementer og eventuelle afgifter på ud-

ledning af drivhus gas.

For at undersøge, hvordan afhjælpningsstrategier 

kan anvendes i praksis, har vi indledt et samarbejde med 

Gentofte Kommune, hvor vi anvender afhjælpningsstra-

tegier ved renovering af historiske bygninger i Gentofte 

kommune, tre detaljerede casestudier bliver gennem-

ført. 

Nogle af de forskningsspørgsmål, vi vil overveje at 

inkludere, er: 

•  Hvordan vil øget termisk eksponering og nedbør ska-

de historiske bygninger?

•  Vil indre konstruktioner blive beskadiget ved øget in-

tern relativ luftfugtighed? 

•  Kan beplantning afhjælpe virkningerne af klimaforan-

dringerne i det bebyggede områder? 

•  Hvordan kan avancerede naturlig ventilation anven-

des i de historiske bygninger?

BæredygTigT Fm

Bygninger

påvirkninger  
på bygninger

klima-
ændringer

miljø-
påvirkning

menneske-
aktiviteter

Figur 1 Forholdet mellem bygninger og klimaforandring
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Vi forventer, at denne forskning blandt andet vil 

bidrage med: (i) metoder til at analysere og forudsige 

klimaforandringernes påvirkninger på levetid og ved-

ligeholdelse af bygninger i Danmark, (ii) en analyse af 

metoder til drift og vedligeholdelse af bygninger ved at 

anvende afhjælpningsstrategier i forhold til klimaforan-

dringerne, (iii) værktøj (eller metoder) til at understøtte 

en prioritering af hvilke afhjælpningsstrategier, der er 

mest kosteffektivt for levetiden af de bygninger, (iv) le-

vering af grundlæggende ny viden, der kan bidrage til 

udformning af nye bygningsreglementer i Danmark, der 

vil gøre nye bygninger mindre følsomme og mere fleksi-

bel over for klimaforandringer.
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FaCiLiTies managemenT

FM branchens uundværlige håndbog i en ny, udvidet og ajourført udgave. Hvert firma-

medlem og personligt medlem modtager et eksemplar af håndbogen. Dette gælder dog 

ikke for studentermedlemmer. For FM studerende sælges den til særpris.

Bestil den på www.dfm-net.dk
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Der kan være meget at spare både økonomisk og miljø-
mæssigt på vedligehold, forsyning, renhold, fælles drift 
og faste ejendomsudgifter samt serviceopgaver. Få sat 
tingene i system og optimer brugen af dine økonomiske 
midler til drift og service af bygninger. 

www.orbicon.dk

Gør dyre bygninger billigere
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39 69 50 50
www.forenede.dk

Håndbog i Facilities Management
3. udgave, 2011

Hermed foreligger en nyrevideret og udvidet udgave af den eneste håndbog i Facilities Management på dansk. 

Håndbogen som udkom første gang i 2001 giver i denne udgave en opdateret sammenhængende og dækkende 

beskrivelse af Facilities Management (FM). Udvidelsen af bogen omfatter i særlig grad de strategiske aspekter af 

FM. Udover disse indholdsmæssige fornyelser fremstår bogen nu i et helt nyt grafisk layout i farvetryk.

Håndbogen er udformet, så den både kan bruges som lærebog og som opslagsbog, og der lægges vægt på de 

aspekter af FM, som har særlig betydning i Danmark og de nordiske lande.

” Håndbog i Facilities Management – 1. og 2. udgave – har vært en del av pensum i Masterprogrammet ”Eiendomsutvik-

ling og forvaltning/FM” ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – fra programmet startet i 2005 

og er også benyttet ved bachelorprogrammer på norske faghøyskoler. Denne nye 3. utgave er fortsatt den eneste 

faglitteratur på et nordisk språk som behandler FM i sin fulle bredde og med aktuelle beskrivelser og eksempler som 

er vel tilpasset nordisk praksis i de viktigste disipliner. Boken vil uten tvil fortsatt bli mye benyttet som faglitteratur og 

kildematerial i Norge.”

Olav Egil Sæbøe, rådgiver, Pro-FM Consulting og ekstern underviser på NTNU    

Håndbogen henvender sig både til studerende og praktikere inden for FM, og den sigter mod at styrke fagom-

rådet og markedet i Danmark og vore sprogbeslægtede nabolande. Håndbogen foreligger tillige oversat til en 

engelsk udgave med titlen: ”Facilities Management for Student and Practitioners” udgivet af Center for Facilities 

Management – Realdania Forskning (CFM) i 2008. Bogen benyttes som lærebog både i dansk og engelsk udgave, 

bl.a. på DTU.

” As a textbook for Facilities-related courses, or even for practitioners, it is comprehensive and well laid-out… What I 

found especially appealing was the fact that the book’s chapters actually represents … the various disciplines FM bor-

rows its concepts from.”

Fra anmeldelse af den engelske udgave i Facilities, Vol 27, No. 1/2 2009

Håndbogen giver i denne udgave 

• en aktuel status over udviklingen af FM i Danmark 

• fastslår terminologien på grundlag af de nye europæiske standarder 

• giver et indblik i den internationale udvikling på området

• præsenterer relevante teorier, metoder og værktøjer 

•  dækker alle væsentlige discipliner inden for FM som organisation, økonomistyring, strategisk ledelse og plan-

lægning, bygherre- og driftsherrefunktioner, FM og byggeri, space management, ejendomsdrift, services, IKT, 

miljø og arbejdsmiljø 

• hovedvægt på forhold af betydning på strategisk og taktisk niveau 

Forfatteren Per Anker Jensen er professor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og har været blandt de tonean-

givende i udviklingen af Facilities Management i Danmark siden starten af DFM i 2001. Bogen er baseret på forfat-

terens mange års erfaring fra praksis, aktiv deltagelse i udviklingen af FM i Danmark og internationalt samt siden 

2005 hans arbejde med forskning og undervisning på DTU. I 2007 og 2008 var Per Anker Jensen bestyrelsesmed-

lem i EuroFM og leder af EuroFM’s Research Network Group. Fra 2008 har han været leder af Center for Facilities 

Management – Realdania Forskning (CFM) på DTU, og i 2009 blev han udnævnt som professor i FM. 

Første udgave af håndbogen blev udgivet i forbindelse med 10-års jubilæet for Dansk Facilities Management – net-

værk (DFM) i marts 2001. Denne udgave udgives primo 2011 samtidig med at DFM kan fejre sit 20 års jubilæum.
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