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Professor Kwok Wai Tham har etableret og leder en forskergruppe på National University i 

Singapore (NUS), som er et verdensførende universitet i Asien. Hans gruppe studerer 

effekter af indeklimaet på menneskers helbred, komfort og præstation i tropiske lande, 

samt konsekvenser af forbedringer af indeklimaet på energiforbrug. De udvikler endvidere 

nye systemer, der reducerer energiforbruget uden at det påvirker indeklimaet. Center for 

Indeklima og Energi på Institut for Byggering og anlæg (DTU BYG), Danmarks Tekniske 

Universitet (DTU), der skal være vært for Prof Tham, har siden november 2000 haft et 

meget tæt samarbejde med professor Tham’s gruppe, og der er blevet etableret et dobbelt 

ph.d. program mellem DTU og NUS. Flere ph.d. studerende fra NUS har besøgt DTU og 

har lavet en del af deres projekter i Danmark. Forskere fra Center på DTU og NUS har 

samarbejdet på en række fælles projekter. Bl.a. er der blevet udviklet nye innovative 

løsninger til ventilation og luftkonditionering af bygninger i tropiske lande og metoder som 

mindsker spredning af infektionssygdomme. 

Et gæsteprofessorat til professor Tham vil gøre det muligt at styrke samarbejdet mellem 

NUS og DTU yderligere. Den primære hensigt med gæsteprofessoratet er at etablere 

tilsvarende forskning, som der kører i Singapore. Dette program studerer præstation af 

certificerede bygninger i det tropiske klima og skal tilpasses således, at det også er muligt 

at det samme gøres i Danmark dvs. i et land med et moderate klima. Det tænkes, at der 

iværksættes målinger, som gør det muligt at undersøge indeklima, komfort, helbred og 

præstationer af medarbejdere i certificerede og ikke-certificerede bygninger i Danmark, og 

det tænkes, at resultaterne bliver sammenlignet med tilsvarende resultater fra det tropiske 

klima. Ideen er at bruge det samme måleprotokol som er brugt i Singapore. Det vil gøre 

det muligt at benchmarke bygninger og følge deres udvikling i fremtiden. Det tænkes også 

at udveksle erfaringer og sammenligne præstation af forskellige certifikater (i Danmark vil 

bygninger med DGNB-DK og LEED blive valgt). Dette er især relevant for Danmark og 

andre nordiske lande, hvor ændringer i klimaet og højere ude-temperaturer bidrager til ny 

udfordringer og øget energiforbrug til afkøling. 

Under sit ophold på DTU BYG vil professor Tham også bidrage til centrets undervisning 

både med foredrag på eksisterende kurser og med foredrag for eksamens- og ph.d. 

studerende samt for de videnskabelige medarbejdere. Der skal også arrangeres foredrag 

til COWI ansatte og til ingeniører i Danmark gennem DANVAK. 


