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Dagsorden

▪ Standarder

▪ Hvad er godt indeklima

▪ Termisk indeklima

▪ Atmosfærisk indeklima

▪ Økonomisk perspektiv på indeklima



Standarder og lovgivning

▪ DS/CEN/CR 1752 – Ventilation i bygninger – Projekteringskriterier for 
indeklimaet

▪ Bygningsreglementet 2015



Ved indeklimaet forstås

▪ Termiske forhold bestemt af lufttemperatur, 
strålingstemperatur, lufthastighed og 
luftfugtighed, heraf træk

▪ Luftkvalitet beskrevet ved indholdet af 
forureninger som støv, luftfugtighed, gasser og 
dampe og dermed også lugt

▪ Lysforhold beskrevet ved lysstyrke, lysfarve, 
kontraster og reflekser

▪ Lydforhold beskrevet ved lydstyrke og 
frekvensfordeling



Indeklima: 2 slags
Termisk og Atmosfærisk
Det termiske indeklima

En persons foretrukne temperatur afhænger af:

▪ Beklædning

▪ Aktivitetsniveau

▪ Træk

▪ Fugt (sjældent primær faktor og kostbar at ændre)

Det atmosfæriske indeklima

En persons førstehåndsindtryk af luftkvalitet afhænger af
▪ Lugtniveau.
▪ CO2 niveau er indikator for luftkvalitet



Opholdszone
▪ Kravene til ventilation er kun gældende i opholdszonen



Termiske indeklima

• Beklædningens varmeisolering [clo]

1 clo = 0,155 m² ºC/W

• Aktivitetsniveau [Met]

Metabolisme(stofskifte) 1 
Met=58W/m²

• Lufttemperatur [ºC]

• Middelstrålingstemperatur [ºC]

• Lufthastighed [m/s]

Uønsket lokal opvarmning/afkøling 
pga.:

• Lodrette temperaturforskelle

• Kolde eller varme gulve

• Lufthastigheder

• Asymmetrisk temperaturstråling



Beklædningens varmeisolering
• Beklædningens  varmeledningsmodstand 

(isoleringsevne) regnes i enheden clo

• 1 clo = 0,155 ºC · m2/W ~ isoleringsevne på 
6,45 W/ºC · m2

0,1               0,3             0,5               1,0              1,5               2,0       clo

Let 
Sommer-
beklædning

Almindelig
Vinter-
beklædning

Beklædningen spiller en stor rolle for hvordan, vi opfatter hvad der er koldt og varmt



Aktivitetsniveau:
Metabolismen (stofskifte)
• Siddende afslappet i hvile 58 W/m² ~ 1,0 Met

• Siddende aktivitet (kontor,skole,laboratorium) 70 W/m² ~ 1,2 Met

• Stående arbejde (ekspedient, husarbejde, arbejde v. maskine) 116 W/m² ~ 2,0 Met

• 1 Met = 58 W/m²  er energimængden produceret pr. arealenhed af en siddende person i hvile.

• Gennemsnits personareal = 1,8 m²



Clo / aktivitetsniveau



Lufttemperatur og operativ temperatur
▪ Komfortkrav er defineret ud fra operativ temperatur to

▪ Lufttemperatur er ~ operativ temperatur, undtagen nær 
kolde og varme vinduer, storskærme, varme maskiner 
etc.(lejrbålseffekt)

▪ to er operativ temperatur [ºC]

▪ ta er lufttemperatur [ºC]

▪ tr er middelstrålingstemperatur [ºC]

Middelstrålingstemperaturen defineres som en vægtet 
gennemsnitstemperatur af de tilstødende overfladers 
temperatur. For mange lokaler med moderate 
opvarmnings- eller kølebehov vil lufttemperaturen 
tilnærmelsesvis være lig med den operative temperatur.

▪ to = (ta +  tr) /2



▪ Lufttemperatur

▪ Middellufthastighed (målt over 3 minutter)
▪ Bør maks. være 0,15 m/s (Erfaringsværdi)

Termisk indeklima



▪CO2 koncentration
▪ kategori A, stigning under 460 ppm

▪ kategori B, stigning under 660 ppm

▪ kategori C, stigning under 1190 ppm

CO2 koncentration i udeluften er ca. 400 ppm

▪Relativ fugtighed
▪ kategori A, 30 – 50 %

▪ kategori B, 25 – 60 %

▪ kategori C, 20 – 70 %

Atmosfærisk indeklima



1700 ppm (meget dårlig lugt-førstehåndsindtryk)

Ca. 400 ppm ude anno 2016



Atmosfæriske Indeklima

▪ Menneskets opfattelse af atmosfæriske indeklima 
er afhængig af luftkvalitet, som er påvirket af :

▪ Ubehagelige lugte fra f.eks. menneskelige og 
andre aktiviteter

▪ Gasarter og dampe , eks. Formaldehyd og 
kuldioxid (CO2)

▪ Husstøv, mikroorganismer, pollen, mider og 
fibre.

▪ Industristøv fra industri lignende processer

▪ Grænseværdier (GV)
▪ Arbejdstilsynets AT-anvisninger



CO2 – koncentrationens indvirkning på 
tilfredsheden (DS 1752)



Økonomi/energi kontra indeklima



▪Træk er det, som hurtigst påvirker kroppen

▪Ubehagelige temperaturer og trækgener er det hyppigste 

indeklimaproblem på arbejdspladser

▪Luftkvaliteten får ofte skylden, når folk føler ubehag

Generelt om indeklimagener



▪SBi-undersøgelse: Ingen partikler i ventilationskanaler i 

kontorbygninger

▪TI erfaringer: Ingen risiko for problematisk ophobning af snavs i 

kanaler i beboelses- eller erhvervsbygninger

▪Kanaler rengøres nærmest aldrig

▪Det anbefales at filtre udskiftes med jævne mellemrum (ca. 1 

gang om året)

Vedligeholdelse af ventilationsanlæg


