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CV for  
Solbritt Christiansen 
Lektor, civilingeniør 
Byggeri og Infrastruktur, DTU DIPLOM 
 
2016- Deltager i og ansvarlig for innovationsprojekter indenfor klimatilpasning og opbygning af  
 testmuligheder for ’Grønne tage’ ved DTU Diplom 
 
2015- Udvikling af kurser indenfor klimasikring og indenfor kollektiv energiforsyning 
 
2015- Formand for SMAG-ØST, studiemiljøarbejdsgruppe, bygningens østdel. Udvikling af studiemiljøet 
 
2014-15 Studieleder Byggeri og Infrastruktur, Studieplan 2008 og 2014 
 
2012-15 Fusion med DTU 

Formand for fagligt Forum Byggeri og Infrastruktur,  
senere Retningsudviklingsgruppe for udvikling af studieplan 2014 

 
2011-13 Uddannelsesleder, Byggeri og Infrastruktur 
 
2010 Udvikling af kursus for ledige bygningsingeniører: ’Fra Byggeri til Anlæg’ 
 I regi af Center for Videruddannelse. 
 
2009-15 Oprettelse af Aftagerpanel og formand herfor 
 
2009- International koordinator for Byggeri og Infrastruktur 
 
2008- International Project Week i København med 160 deltagende studerende fra 

Universiteter/Engineering Colleges i Amsterdam, Edinburgh, Lyon, Jelgava og  
København. 

 
2007-10 Udvikling og implementering af studieordning SO 08, bygningsingeniørstudiet 
 
2006-2007  Medlem af Udviklingsrådet ved IHK. 
 
2005-2006 Repræsentant i det regionale samarbejde mellem Dansk Byggeri og regionens 

uddannelser rettet mod byggebranchen, og med fokus på det digitale byggeri. 
 
2005-2015 Ansat Studieleder med ansvar for studiets udvikling og tilrettelæggelse, 
 medlem af CSN, Det centrale studienævn. 
 
2004-2005 Akkreditering af bygningsingeniøruddannelsen i forhold til professions-

bachelorbekendtgørelsen. 
 Udarbejdelse af evalueringsrapport, akkrediteringsbesøg. 
 
2003-2006 På vegne af Ingeniørhøjskolen, forfatter til undervisningsmateriale rettet mod natur- og 
  teknikundervisningen i folkeskolen. ’Boligens teknik’. Forlaget lr-uddannelse, opkøbt af  
 Malling Beck og efterfølgende opkøbt af Alinea/Egmont. 



 
2002-2005  Valgt Studieleder med ansvar for studiets tilrettelæggelse og udvikling 
 
1998- Udvikling af tilvalgskurser og projekter indenfor 

Jord og grundvand 
Vandværker og distribution 
Miljøopgaver i udviklingslande og Østlande  

 
1998.  Betalt orlov, 3 mdrs. selvplanlagt efteruddannelse indenfor  
 jord- og grundvandsområdet 
 
1996.  Udvikling af efteruddannelsestilbud 
 miljø og energi, miljørigtig projektering 
 
1995-1997  Medlem ingeniøruddannelsernes netværksarbejde ”Miljørigtig Projektering/ 
 Livscyklusanalyse” 
 
1994-1998  Etablering af Ingeniørhøjskolens miljøsekretariat 
 Varetagelse af sekretariatsarbejde for miljøteknikgruppen 
 og for miljøuddannelsesudvalget 
 udarbejdelse af grønt regnskab 
 gennemførelse af interne miljøkampagner 
 
1992-1994 Evaluering af bygningsingeniøruddannelsen 
 medlem af ’Selvevalueringsgruppe’ 
 udarbejdelse af selvevalueringsrapport 
 
1988- 1992 Lærerstudievejleder 
 
1986-  Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum 
 Undervisning i teknisk hygiejne, vandforsyning og afløbsteknik 
 Undervisning i miljø- og forsyningsplanlægning 
 Undervisning i jord- og grundvandsforurening samt vandværker 
 Undervisning i installationer 
 Vejleder afgangsprojekter samt i mindre projekter, bl.a. 
 - jord og grundvandsforurening, kortlægning og afværge 
 - vandindvinding, vandbehandling og vanddistribution 
 - minimering af vandforbrug 
 - miljøplanlægning i Udvilingsland og  Østlande 
 - miljørigtig projektering, økologiske tiltag 
 - miljøledelse i forvaltninger og i private virksomheder 
 Medlem af styrende organer, udvikling af studieordninger, 
 medlem af evalueringsgrupper. 
 
1980 - 1986 Rådgivende ingeniørfirma Esben Kirkegård 
 Projektering og tilsyn, renovering og nybyggeri 
 1984 Registreret VKO-konsulent 
 1985 Registreret energikonsulent 
 
1974 - 1980 Studerende ved DTH (nu DTU) 
 Bygningsingeniør med linjebetegnelse i Almen bygningsteknik samt i Husbygning 
 



 
 
 
 
CV for Solbritt Christiansen 
Ufordringer og opgaver løst i det frivillige ulønnede arbejde. 
 
 
2009 - 2015     Udvikling og afholdelse af tværkorpslige lederkurser for unge kvinder med fokus på personlig  
     udvikling og international organisationsudvikling 
 
2001 - 2007 WAGGGS Europe Committee  

Paraplyorganisation for 75 europæiske ungdomsorganisationer, med henblik på udvikling 
af det idebestemte børne-ungdomsarbejdesarbejde 
Udarbejdelse af strategi- og arbejdsplan, med særlig fokus på udviklingen i CIS og CEEU 
landene. Planlægning og gennemførelse af kurser og seminarer, blandt arrangement for 
400 deltagere fordelt på 6 lokaliteter i Europa, forbundet med diverse it-software 
Arbejdssprog engelsk 
 

1999 Modtager af Ingeniørforeningens Agnes og Betzy pris, rejselegat 
Begrundet i arbejdet med at opnå lige pensioner til kvinder og mænd 
 

1986 - 1999 Repræsentant for Kvinderådet i Ligestillingsrådet, næstformand i en årrække 
Repræsentant i Teknoligirådets repræsentantskab 
Repræsentant for Kvinderådet i ECICW, European Committee of the International Council 
of Women 
 

1984 - 1999  
 

Repræsentant  i Kvinderådet, paraplyorganisation for ca 50 organisationer, der støtter 
fremme af kvinders status. 
Repræsentant ved FN’s generalforsamling i New York 1990 og 1997, rådgiver for 
regeringen 
Repræsentant ved RIO+5 konferencen, New York 1997, rådgiver for regeringen 
Deltager i nordisk planlægningsgruppe til ‘Nordic Forum’ 1994, Aabo, Finland 
Repræsentant for Ligestillingsrådet til mødet i ‘the  Commission on the Status of Women’ 
1996 
 

1980 - 1984 Repræsentant  i Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, paraplyorganisation for ca 70 børne-
ungdomsorganisationer, internationalt udvalg. 
Repræsentant ved FN’s generalforsamling i New York 1983, rådgiver for regeringen 
 

1979 - 1988 Internationalt udvalg i den nationale børne- ungdomsorganisation, med formål at 
fremme mellemfolkelig forståelse. 
Planlægning og gennemførelse af danske deltageres besøg i udlandet 
Planlægning og gennemførelse af udenlandske gæsters besøg i Danmark 
 

1975 - De første lederopgaver. Mindre og større grupper. 
Tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteter og arrangementer. 
 

1963 - Påbegyndt spejdertilværelsen uanende om de mange konsekvenser! 
 

 


