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Syfte och mål

• Utveckla praktiskt användbara metoder för konsekvensbedömning av energirelaterade 
anpassningsåtgärder som också tar hänsyn till klimatförändringar och förändrade komfortkrav. 

• Utveckla nya smarta styrstrategier för att styra inneklimatet.

• Ta fram praktiskt användbara metoder för att bedöma effekterna av anpassningsåtgärder

• Ta fram bästa praxis för både långsiktig och kortvarig övervakning av risker relaterade till 
inneklimatet.

• Bedöma innovativa metoder för styrning av inneklimatet

• Ta fram en konsekvensbedömning för utvalda kategorier av byggnader och för olika 
framtidsscenarier.

• Ta fram nya smarta lösningar för klimatstyrning.



Genomförande

• I den första delen av projektet används maskininlärning för att analysera inneklimatet i olika 
byggnader främst i Norge.  I projektet används historiska mätdata men även nya mätningar i 
fallstudiebyggnader i Sydtyskland. Resultaten jämförs med byggnadssimuleringar i Wufi
(Pågår nu).

• I den senare delen kommer vi att utveckla, utvärdera och demonstrera nya styrstrategier som 
är praktiskt tillämpbara i kulturhistoriska byggnader.

Fokus på fuktstyrd ventilation i kombination med olika värmestrategier t ex temperierung
(Påbörjas hösten 2022).  

• Ta fram best practice för övervakning av inneklimatrisker (Påbörjas hösten 2022)
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