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Klimatorium´s historie

• Lemvig Forsyning er udfordret af vand fra neden, oven og 
siderne

• Thyborøn er udfordret af sætninger

• Lemvig forsyning har aktiver for mere end 1 mia. Kr. der er 
udfordret af mere vand på kortere tid

• I 2015 opstod ideen til Klimatorium  indenfor både 
forebyggelse og tilpasning

• Ønsket var at udfordringer skulle blive til gevinster



Klimatorium´s
historie

• 2016 EU Life projekt – Region 
Midtjylland, Coast to Coast Climate
Challenges  (C2C CC)– 31 partners 24 
projekts værdi of 3 mia. Dkk.

• Klimatorium er et af projekterne og 
fyrtårnsprojekt for C2C CC – Klima 
forebyggelse og tilpasning indenfor 
vand, grøn energi, miljø, Cirkulær 
Økonomi

• Arkitektur anvendt til at gøre 
Klimatorium kendt

• Klimatorium åbnede 9. December 2020 

• Indstillet til at bliver erhvervsfyrtårn i 
Midtjylland

• Placeret midt ved vand, har kontorer, 
udstilling og livinglabs



Quadruple Helix 
er værktøjet

• Det offentlige/offentligt ejede
virksomheder har udfordringerne

• Universiteterne har løsningerne

• Private virksomheder kan sætte 
løsningerne i produktion

• Borgerne og civilsamfundet vil bedre 
løsninger, bedre liv, job, uddannelser 
o.s.v.



Hvad gør 
Klimatorium 
• Finder aktuelle klimaudfordringer hos 

det offentlige / offentligt ejede 
virksomheder

• Kobler det offentlige med universiteter, 
private virksomheder og civilsamfundet

• Sikrer at projekter og løsninger bliver til
virkelighed

• Alle løsninger præsenteres i 
Klimatorium udstillingen

• Alle løsninger kommunikeres så børn 
også kan forstå det

• 21 projekter med en værdi af 23 mio. kr

• 25 virksomheder, 4 universiteter, 1 
gymnasium og 300 private er medlem

• Klimatorium afholder det årlige
klimatopmøde

• Afholder det årlige børneklimamøde



To succeshistorier 
baseret på QH
1/3 af alle Danmarks offentligt ejede                  
anlægsaktiver er rør 

• Projekt i Klimatorium - Satellitdata 
anvendes til at forlænge rørenes 
levetid, dataene er mulige pga.
satellitreflektorer der er udviklet af 
DTU Space, SDFE og Lemvig Vand –
reflektorerne sælges nu af private 
virksomheder verden over

• Projekt i Klimatorium – genbrugsplast 
fra fiskenet, svarende til regnskov i 
fjernvarmerør og vandrør



Lokal – Regional –
National -
International

• Løser lokalt udfordringer, giver 
nye jobs og udvikling

• Regionalt er Klimatorium 
fyrtårn for C2C CC

• Nationalt er Klimatorium og 
Water Valley DK 
erhvervsfyrtårn 

• Internationalt er der et 
Climatium på vej i New Zealand 
– EU støtter op
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