
KLIMATORIUM 
En del af Coast to Coast Climate Challenge 

www.c2ccc.eu 



24 PROJEKTER 

KLIMATORIUM 

AQUAGLOBE 

C 17 - Sætninger i Thyborøn by       
og havn 
C 9 - Thyborøn Kanal og den 
Vestlige Limfjord 
 
C 8 – Håb til håb 
C 11 – Randers Fjord 
C 14 – Horsens Bycentrum 
C 18 – Borgerdreven klimatilpasning i Juelsminde 
C 24 – Klimahistorie | Kulturhistorie 

KYSTNÆRE MILJØ INDENLANDSK MILJØ 



KLIMATORIUM 

#1 #2 #3 

Forskning/ 
Undervisning 

Virksomheder Udstilling/Formidling 
Klima-/ 

Erhvervsturisme 
 



VIA ingeniør / forskning er omdrejnings- 
punktet i udviklingen af dette område 
Minicampus for VIA 
Forskningsprojekter indenfor 

• Klima 
• Vand 
• Energi 
• Miljø 
• Cirkulær Økonomi (CØ) 

Bidrage til højt viden miljø til brug for virksomheder 
Globale perspektiver – markedet er 3.000 mia kr år 
Lemvig Gymnasium og andre skoler inddrages 
 
 

FORSKNING/UNDERVISNING 



Første projekt er en realitet 2-årigt forsknings- 

projekt indenfor ”Geofysik i filter” 

Næste mulige projekt Dataset fra Sentinel 

anvendes i MIKE URBAN – bevægelser i  

overflade har stor betydning for LVS´ aktiv- 

masse på 1.2 mia. kr.  

To øvrige CC2 CC projekter Thyborøn by  

(sætningsprojektet) og Thyborøn Kanal giver  

mulighed for forskningsprojekter 

FORSKNING/UNDERVISNING 



LVS bliver en af virksomhederne og 
omdrejningspunkt  

Erhvervsmiljø med klima, vand, energi, CØ og  

miljø, som fællesnævner 

Virksomheden  
• forpligter sig til at være en del af 

udstillingen 
• har mulighed for arbejde sammen med 

forskning og uddannelse 

Målet inden 2022 er  
• 10 virksomheder 
• 50 arbejdspladser 
• Udvikling af mindst 6 nye produkter eller 

metoder til løsning af udfordringer 
 

 

VIRKSOMHEDER 



Placeret centralt i bygningen og klimaet 
opleves på tæt hold 

Geopark Vestjylland er en af hovedaktørerne 

Alle virksomheder forpligter sig til at deltage i 
processen med at formidle tiltrække turister 

Udstillingsvindue for de øvrige C2CCC 
projekter sammen med AquaGlobe 

Eksportformidler samarbejde med det danske 
udenrigsministerium i New Zealand 

Nyt arrangement med VIA, NZ, LVS, Lemvig 
kommune og Rambøll undervejs 

UDSTILLING/FORMIDLING 
ERHVERVS- OG KLIMATURISME 



Primo 2020 gerne før – skal 
bygningen stå klar 

Medio 2017 
arkitektkonkurrence – mål at 
få skabt en ikonisk bygning 

Energineutral 
”Energioverskuds” bygning  
bygges på energipæle – (VIA 
PhD) 

Etablering LVS bliver 
hovedaktør 

KLIMATORIUM 



KLIMATORIUM 
Og afledte projekter 

#1 #2 #3 

Forskning/ 
Undervisning 

Virksomheder Udstilling/Formidling 
Klima-/ 

Erhvervsturisme 
 VIA og 

uddannelse
/Forskning 

Regn i Byer 
Tildelt 250 

tkr. 

Satellit 
program 

/Copernicus
/STFD 

Thyborøn 
Kanal og den 
Vestlige 
Limfjord 

VUDP 
3-D Filter-
skyldning 

Tildelt 1 mio 
kr. 

Eksport NZ 
og 

 Australien 

GEOpark 
Vestjylland 

UNESCO 

Fjern-
ingeniør 
studier 

Sætninger i 
Thyborøn 
by og havn 

Energi og 
vindmølle-
projekter 


