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• Sektionsleder Bæredygtighedsgruppen Teknologisk Institut i Aarhus
• Underviser i Indeklima på Civilingeniør-uddannelsen på Aarhus Universitet

• Forsket i hvordan indeklimaet påvirker kontoransattes produktivitet. 

• Udviklet den model man kan bruge til at beregne de økonomiske konsekvenser 
ved investeringer i indeklimaforbedringer. 

»Lidt om mig 



• Kridte indeklima-banen op. 
• Indeklima og produktivitet 
• Beregningseksempel

»Indhold



1. Tror I der er en sammenhæng mellem et dårligt indeklima og reduceret 
præstationsevne?

2. Hvor stor er denne sammenhæng i % - hvad har I evt. hørt om?

»Spørgsmål til diskussion/refleksion



POSTULAT

”En bygning er en omkostning!”

Og den primære business case vedrørende 
bygninger er at reducere omkostningerne. 



Omkostningerne ved at bygge en kontorbygningOmkostningerne til drift og vedligehold i bygningens levetid inkl energiVærdien skabt inde i bygningens i levetid



Det er det mest komplekse ved et byggeri!

Bygherren/lejeren tager det for givet. Rådgiverne ved ikke nok 
om det. Håndværkere udfører arbejdet for dårligt. 

Servicemedarbejderne kan ikke finde ud af at gøre det bedre.



Vi tilbringer 90% af tiden indendørs!

Vi indtager dagligt ca. 1 kg mad, 3 kg væske og 15 kg luft! 

30 % af ilten går til hjernen!



»Hvorfor er det gode indeklima vigtig?

Når man opholder sig i en bygning
udsættes man for en række

fysiske, kemiske og biologiske
påvirkninger

Indeklimaet påvirker vores

trivsel, livskvalitet og produktivitet



• Benzen, Toluen, Xylen, ethylbenzen, styren
• Perchlor
• PCB
• PBDEs - flammehæmmere
• Nicotin
• PAH
• Bisphenol A
• Parabener
• Phthalates

»KEMI fra indeklimaet i KROPPEN



»PCB og Type II diabetes

Kilde: Gasull et al, Environmental Science and Technology, 2012



• Nedsat sygefravær

• Færre klager

• Højere omsætning

• Image

»Et godt indeklima medfører på bundlinjen…











» PRODUKTIVITETSBEREGNER



•6 personer

•78 m2

•Naturligt ventileret

•Internt varme last:

–2.700 Watt (≈ 35 W/m2

•Bsim beregninger indikerer at det bliver 
varmt i arbejdstiden

–Genm. 26,7 °C

–Max: 33,8 °C

»Kontoret



Nyt ventilationsanlæg installeres: 

•Min. 4 luftskifte i timen
•VAV anlæg
•Varmegenvinding (Effektiviseringsgrad 0.8)

»INSTALLATION AF VENTILATIONSANLÆG



Temperaturen
•Genm. 22,2 °C (26,7 °C)
•Maks: 31,3 °C (33,8 °C)

Luftkvaliteten
•Genm: 4 l/s m2 (0,5 l/s m2)

»ÆNDRING AF INDEKLIMAET



Investeringen
÷Pris på ventilationsanlæg (installation + el osv)

÷Årlige omkostninger
÷Øget energiomkostninger (varme + el)
÷Øget vedligeholdelsesomkostninger
+ Øget produktivitet af medarbejderne

Udregning om investeringen kan betales sig
•Kapitalværdimetoden
•Tilbagebetalingstider

»ØKONOMISKE KONSEKVENSER



• Genm. Lønomkostninger: 375.000 kr /år
• Overhead pr. medarbejder: 1.3
• Varmepris: 0,6 kr/kWh
• El pris: 1,4 kr/kWh
• Vedligeholdelse af ventilationsanlæg: 30 kr/m2

• Pris for investering (inkl kanaler, el-arbejde, 
CTS osv.) 1.500 kr/m2

• Inflation: 3% pa. 
• Markedsrente 10% pa. 
• Investeringens levetid: 25 år

»ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER



Afkast: 18% p.a



»Et lille regneeksempel

Lejemål: 750m2

Antal medarbejdere 50stk

Gennemsnitlig årlig løn 500000kr

Omsætningsfaktor 1,5

Beregnet omsætning: 37.500.000 kr

Øget produktivitet: 1%

Årlig øget omsætning: 375.000 kr

Forrentning 6%

Løbetid: 10år

Belåningsmulighed: 2.760.033 kr

Investering pr. m2 3.680 kr/m2



»Workspace Design og produktivitet

Kilde: http://workplaceunlimited.blogspot.co.uk/2013/10/planning-for-productivity.html

http://workplaceunlimited.blogspot.co.uk/2013/10/planning-for-productivity.html


Løn er den væsentligste udgift
•Derfor er produktiviteten yderst vigtig
•40.000 – 50.000 kr/m2

Leje vs. løn: 1:20-80
•Derfor er lejen vigtig
•600-2200 kr/m2

Energi vs. løn: 1:100-500
•Derfor er energiforbruget (næsten) ligegyldigt
•100-300 kr/m2

»Lejerens omkostninger

10%

10%

80%

Building related cost

Other costs

Salary cost

















»Et lille udvidet regneeksempel

Lejemål: 750m2

Antal medarbejdere 50stk

Gennemsnitlig årlig løn 500000kr

Omsætningsfaktor 1,5

Beregnet omsætning: 37.500.000 kr

Øget produktivitet: 15%

Årlig øget omsætning: 5.625.000 kr

Forrentning 6%

Løbetid: 10år

Belåningsmulighed: 41.400.490 kr

Investering pr. m2 55.201 kr/m2



POSTULAT

”En bygning er en 
omkostning!”

Og den primære business case 
vedrørende bygninger er at 
reducere omkostningerne. 

”En bygning skaber 
rammerne for indtjening”

Og den primære business 
case vedrørende bygninger er 

at bygningerne er med til at 
øge overskuddet. 



www.detgodeindeklima.dk / @KasperLynge

KALJ@TEKNOLOGISK.DK


