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Fakta om indeklima

• Vi lever 90% af vores liv indendørs

• Indeklimaet har betydning for vores 
sundhed og velvære

• 30-40% af alle bygninger har for lavt 
luftskifte

• Halvdelen af vores skoler har et 
uacceptabelt indeklima

• Der er god økonomi i et godt indeklima



Højt CO2 niveau giver dårligere hjernefunktion

• Træthed

• Hovedpine

• Koncentrationsbesvær

• Hukommelsessvigt

• Bliver irritabel

• Begår fejl
(Undersøgelser af DTU og NASA mfl. )

Peter Lund Madsen. Hjerneforsker og læge.



Indeklimaudfordringer er menneskabte

• Klimaudfordringer skyldes udledning fra industri, bygninger, og transport

• Indeklimaudfordringer skyldes mennesker 

• Særlige indeklima krav når mennesker er tilstede

• =>Ventilation bør tilpasses det aktuelle behov for frisk luft!



Tre cases med indeklima i fokus

1. ‘Dynamisk varmeregnskab’ – ny afregning giver et bedre indeklima

2. Behovsstyret ventilation med effektiv varmegenvinding 

3. Styr på bygningens faktiske anvendelse og indeklima - Activity Index



1. Eksisterende varmefordelingsregnskaber

• Meget stor forskel i betaling (kr./m2) 

• Mulighed for at hente op til 70% fra naboernes radiatorer*

• Stigende problemer med indeklima i tætte bygninger

• Eksempler på lejligheder i velisolerede huse, uden målt varmeforbrug

* Op til 70%. Reference: Anker Nielsen, Professor, Jørgen Rose, Ph.D.1 Danish Building Research Institute, Aalborg University



Ny arbejdsdeling mellem beboere og driften

• Lejerne betaler sin andel af samlet varmeregning ud fra målt indeklima     
– temperatur, fugt og luftskifte/CO2

• Afdelingen er ansvarlig for driften af de tekniske installationer og 
klimaskærm – bygningens energiforbrug





‘Dynamisk varmeregnskab’

• Lejerne modtager månedsrapporter om indeklima – baseret på  
fortløbende målinger af temperatur, fugt og luftskifte/CO2

• På et beboermøde fastlægges tariffer (kr./m2 og mån.) for hhv. godt, 
mindre godt og ringe indeklima

• Lejerne betaler hver måned for servicen indeklima komfort 

• Driftsorganisation må se månedsrapporter og kan rådgive lejerne 





2. Udfordringer med balanceret ventilation

• Dyrt og pladskrævende at føre frisk luft til alle rum

• Luftskiftet afspejler ikke behovet for frisk luft over tid i de enkelte boliger

• Varmegenvinding – kun energibesparelser i de kolde måneder



Behovsstyret ventilation & ‘ny’ varmegenvinding  

• Luftskifte styres efter det aktuelle behov i hver lejlighed – indeklima 
måling, VAV-spjæld i køkken og bad, samt friskluft via spjæld 

• Cloud styrer VAV-spjæld og ‘lærer’ brugsmønsteret at kende

• Afkastluft (køkken & bad) bruges til produktion af varmt brugsvand via 
luft/vand varmepumpe

• Dokumentation af indeklima, elforbrug, varmetab samt alle styreordre



3. Bygningers faktiske anvendelse og indeklima  

• Hvornår bruger vi lokaler og med hvilken intensitet?

• Hvordan er indeklimaet når lokaler er i brug og når de er tomme?



Activity Index

• Automatisk beregning af menneskelig aktivitet i et lokale

• Beregning baseret på hyppige målinger af flere indeklima parametre

• Normalisering til det enkelte rum ud fra målinger i to måneder







Åben infrastruktur og ejerskab til data

• Åbent trådløst netværk til at håndtere sensor & målerdata samt styreordre 

• Åbne snitflader og ejerskab sikrer frit valg af udstyr og samarbejdspartnere

• Ejerskab til egne indeklima- og energidata => Ét datagrundlag til vidt 
forskellige opgaver

• Bygningens ‘Black Box’ – dokumentation om at ejendommen drives vel.
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