%

Indeklimaet har betydning for læring og trivsel
I institutioner og på uddannelsessteder opholder vi os indendørs det meste af tiden. Derfor er et godt
indeklima en vigtig faktor for vores generelle velbefindende og sundhed. Mange undersøgelser har vist, at
indeklimaet har stor betydning for børn, elever og studerende trivsel læring og koncentration.
Indeklima er et komplekst begreb, hvor mange faktorer spiller ind, det kan fx være :
Lysforholdene her er der fokus på mængden af dagslys i sammenhæng med kunstlys og muligheden
for at tilpasse lyset efter de aktiviteter der skal laves i et givent lokale. Det primære er lysmængden,
lysstyrken, lysfarven samt kontraster og genskin.
Lydmiljøet herunder lydisolation mellem lokaler, ekstern støj samt lydforhold i det enkelte lokale fx
materialers lydabsorptionsniveau, efterklangstid og frekvensfordeling.

Indeklimaet kan påvirke mennesker på forskellige måder. Det kan være i form af fysiske gener som
generel utilpashed, hovedpine, koncentrationsbesvær, slimhindeirritation, svimmelhed, unormal
træthed, luftvejsinfektioner eller mere alvorlige sygdomme som astma og allergi.
Vi er ikke lige følsomme over for indeklimaets påvirkninger. Nogle vil føle værre gener ved
eksempelvis for høj eller lav temperatur, træk, støj eller generende lugte end andre.
Denne guide lister typiske oplevede gener indenfor indeklimaets hovedelementer; lys, lyd,
luftfugtighed, temperatur og CO2-niveau. For hvert element angives mulige årsager til problemet,
mulige ansvarlige, her-og-nu tiltag samt fremtidige inversteringer/prioriteringer.

Et godt indeklima handler om
mere end at åbne vinduerne.
Indeklimaet i dagtilbud og
undervisningsbygninger er
sammensat af flere elementer, fx
lys, lyd, luftfugtighed, temperatur,
og CO2-niveau.

Luftfugtighed lokalernes luftfugtighed afhænger bl.a. af ventilations- og temperaturforhold som kulde
med mulig kondens, samt varme med udtørring til følge. I sammenhæng med personbelastning,
aktivitetsniveau.

Indeklimaguiden har afkrydsningsfelter ved de forskelige årsager. Herved kan indsatsområder
kortlægges og fastholdes, indtil problemet er afhjulpet.

Andre faktorer som fx rengøring,
personbelastning, aktiviteter,
byggematerialer og inventar
påvirker også indeklimaet.

De termiske forhold her er det primært tilfredsstillende temperaturforhold der er fokus på, men også
luftstrømmes hastighed har betydning.

Nogle problemer vil kræve løsninger som forudsætter input og kvalifikation fra teknisk personale,
fagspecialister eller andre konsulenter.

Luftkvaliteten (CO2) bl.a. udluftning, ventilation og afgasning fra eksempelvis inventar, overflader samt
fra personerne og deres aktiviteter. Det er her man gør brug af CO2 målinger som indikator for hvor godt et
rum er ventileret.

På længere sigt vil det derfor ofte
kræve ekspertbistand at sikre et
godt indeklima.

Guiden kan bruges for et enkelt lokale eller for større områder alt efter, hvad der er aktuelt i den
pågældende sammenhæng.

LYS
problem

årsag

ansvarlige

her-og-nu tiltag

investering/prioritering

anbefalinger

for meget/kraftigt lys

blænding fra direkte sollys

ledelse / lærer og pædagog

etablering af gardiner eller alternativ indretning som
minimerer blændingsgener

prioritér etablering af udvendig
solafskærmning - obs på udsyn

reflektion i inventar fra sollys
eller lyskilder

ledelse / teknisk personale / lærer og
pædagog

etablering af gardiner eller alternativ indretning som
minimerer reflektionsgener fra sol og lyskilder

indkøb af inventar uden reflekterende
overflader

Dagslys bør tilstræbes som
primær lyskilde, da det naturlige
lys er det bedste arbejdslys.
Sollyset bidrager samtidig til
synsudvikling og fornemmelse af
rum, tid og sted.

utilstrækkeligt dagslys

ledelse

organisering / skemalægning så aktiviteter / undervisning
i lokaler uden tilstrækkeligt dagslys undgås

kapacitets- og arealsikring ved
omstrukturering eller tilbygning

utilstrækkelig grundbelysning

ledelse / teknisk personale

udskift lyskilder i amaturer til kraftigere effekt
indret så dagslyset udnyttes bedst muligt

investering i tilstrækkelige og tidsvarende
belysningsløsninger

utilstrækkelig arbejdsbelysning

ledelse / teknisk personale

supplér grundbelysning med punktbelysning og
arbejdslamper efter behov
indret så dagslyset udnyttes bedst muligt

utilstrækkelig tavlebelysning

ledelse / teknisk personale

etablér eller udskift tavlebelysning
flyt tavler så reflektion og blænding undgås

for lidt lys

mørke lokaler - ubalancerede
lysniveauer i overgange

forskel i belysning og farvesætning af ledelse / teknisk personale
sideliggende lokaler

sørg for tilstrækkelig kunstig belysning og lyse overflader
i lokaler med begrænset eller ingen dagslys, så disse ikke
opleves ekstra mørke i forhold til lokaler med meget lys

undersøg mulighed for etablering af ovenlys i
rum uden eller med begrænset dagslys

Da dagslys ikke altid er
tilstrækkeligt til at sikre gode
lysforhold, bør der skabes et
godt samspil mellem dagslys og
kunstig belysning for at sikre gode
synsbetingelser i lokalet. Samtidig
skal den enkeltes behov,i forhold til
aktivitet i rummet, tilgodeses.

LYD
problem

årsag

ansvarlige

her-og-nu tiltag

investering/prioritering

anbefalinger

højt støjniveau

lang efterklangstid

ledelse / teknisk personale

opsætning af lydabsorbenter såsom tavler,
rumdelere o.lign.

akustikrenovering af overflader

urolig og støjende adfærd

lærer og pædagog / børn, elever og
studerende

arbejde med adfærd - f.eks. stemmeskalaer, stillezoner
o.lign.

Gode lydforhold bør tilstræbes,
da det medfører en ubesværet
kommunikation, hvilket er en
del af fundamentet for det
pædagogiske arbejde.

friktionsstøj fra inventar

ledelse / lærer og pædagog / børn,
elever og studerende

påsætning af tennisbolde, glidesøm mv. under stoleben
og bordben

investering i akustikregulerende inventar

trinstøj

ledelse / lærer og pædagog

skofri institution eller zoner

investering i akustikgulve med trinlydsdæmpning

antal personer i fht. rumfang

ledelse / lærer og pædagog

aflastning af kapacitet ved brug af nærliggende lokaler/
uderum

støjende installationer

defekt / fejlregulering af
ventilationsanlæg / radiatorer

teknisk personale

eftersyn og rengøring af installationer

udbedring og regulering af installationer

ekstern støj

utilstrækkelig lydisolering i mellem
lokaler og til udearealer

ledelse / teknisk personale

Organisering af støjende aktiviteter, så disse generer
mindst muligt

udskiftning til lydisolerende døre og vinduer

støjende aktivitet i nærliggende
arealer

ledelse / lærer og pædagog /
børn, elever og studerende

arbejde med hensynsfuld adfærd og evt. ændring af
arealers brug

Vær særligt opmærksom
på, at støj ikke kun påvirker
hørelsen, men også
koncentrationen, hukommelsen
og beslutningsevnen.
I forhold til lyd bør der tages
særlig hensyn til børn. De bruger
hørelsen til at udvikle deres
sprogevne. Hørelsen er således
en vigtig forudsætning for
indlæring.

LUFTFUGTIGHED

%

problem

årsag

ansvarlige

her-og-nu tiltag

investering/prioritering

anbefalinger

for høj luftfugtighed

ingen mekanisk ventilation

ledelse / lærer og pædagog

udluftningsrutiner og udendørs pauser

prioritér etablering af mekanisk ventilation i
budgetlægningen

defekt mekanisk ventilation

ledelse / teknisk personale

eftersyn og rengøring af ventilation

udbedring og regulering af ventilation

antal personer ifht. rumfang

ledelse

udluftning samt aflastning af kapacitet ved brug af
nærliggende lokaler og uderum

vådt overtøj i lokalerne

ledelse / lærer og pædagog

skab mulighed for opbevaring af overtøj udenfor opholdsog undervisningsrum

Mangelfuld rengøring kan
give oplevelsen af tør luft. Så i
stedet for at starte med at øge
luftfugtigheden, kan det være
en god idé at undersøge, om
temperaturen skal sænkes, eller
om luften indeholder meget støv.

for lav luftfugtighed

mangelfuld indregulering af
ventilationsanlæg

teknisk personale

regulering af ventilationsanlæg

fejl i varmetilførsel

teknisk personale

udbedring og regulering af installationer

skab garderobezoner til udesko og overtøj
etablér tørreskabe efter behov

Hvis problemet viser sig at
være tør luft, dvs. en relativ lav
luftfugtighed under 25-30%, så
afhjælpes det lettest ved at sikre
en korrekt temperatur i lokalerne.

TEMPERATUR
problem

årsag

ansvarlige

det er for koldt

dårlig isolering

det er for varmt

det trækker

temperaturforskelle

her-og-nu tiltag

investering/prioritering

anbefalinger

ledelse / teknisk personale

udbedring af bygningsmæssige forhold

utætte vinduer/døre

ledelse / teknisk personale

udbedring af bygningsmæssige forhold

fejl i varmetilførsel

teknisk personale

udbedring og regulering af installationer

fejl i varmetilførsel

teknisk personale

udbedring og regulering af installationer

Temperaturforskellen fra fod til
hoved bør ikke overstige 3° C,
da større udsving opleves som
ubehagelige. Under normale
klimaforhold bør temperaturen i
undervisningslokaler holdes på
20-22° C.

varmetilførsel v.udluftning

ledelse / teknisk personale

direkte solindfald

ledelse / teknisk personale

indretning af aktivitets- og arbejdspladser uden for
solindfald. Vær obs på at bevare udsyn

antal personer i fht. rumfang

ledelse / lærer og pædagog

aflastning af kapacitet ved brug af nærliggende lokaler og
uderum samt hyppig udluftning

utætte vinduer

ledelse / teknisk personale

fejljustering af ventilationsænlæg

teknisk personale

udbedring og regulering af installationer

fejljustering af ventilationsænlæg

teknisk personale

udbedring og regulering af installationer

etablering af intelligent varmestyrelse (cts)
etablering af udvendig solafskærmning

udbedring af bygningsmæssige forhold

Gør ledelse og teknisk personale
opmærksom på forhold omkring
bygningsmæssige udbedringer.
Efterfølgende kan der laves en
prioritering mellem finansering
og udførelse af forskellige
udbedringer.

CO2NIVEAU
problem

årsag

ansvarlige

her-og-nu tiltag

investering/prioritering

anbefalinger

for højt CO2-niveau

ingen mekanisk ventilation

ledelse / teknisk personale / lærer og
pædagog

udluftningsrutiner og udendørs pauser

prioritér etablering af mekanisk ventilation i
budgetlægningen

defekt mekanisk ventilation

ledelse / teknisk personale

rengøring, udbedring og regulering af ventilation

antal personer ifht. rumfang

ledelse / lærer og pædagog

hyppigere udluftning samt aflastning af kapacitet ved
brug af nærliggende lokaler og uderum

ventilationsanlæg kan med fordel
indrettes med variabel ydelse
afhængig af belastningen, så
luftskiftet er højere i de rum, hvor
belastningen er størst og mindre i
rum, hvor belastningen er mindst.

passende CO2-niveau, dårlig
luftkvalitet

Hvis der ikke er mekanisk
ventilation, kan man indtil dette
etableres, lave gode daglige rutiner
med udluftning samt sørge for, at
vådt overtøj ikke kommer med ind i
lokalerne.

antal personer ifht. rumfang

ledelse / lærer og pædagog

hyppigere udluftning samt aflastning af kapacitet ved
brug af nærliggende lokaler og uderum

mangelfuld regulering af
ventilationsanlæg

teknisk personale

hyppigere justering af ventilationsanlæg

utilstrækkelig rengøring / oprydning

ledelse / lærer og pædagog /
børn, elever og studerende

inddragelse af børn, elever, studerende i etablering af
gode rengøringsrutiner

oppriotering af rengøringsniveauet

inventar / teknik og materialer, som
afgiver gasser / varme

ledelse / teknisk personale

find alternative placeringer til eksempelvis materialer
samt printer- /kopimaskiner

prioritér inventar og udstyr, der afgiver minimum af
gasser

For mere information om indeklima:

• BrancheArbejdsmiljørådet Undervisning & Forsknings hjemmeside.
Her er særligt to undersider interessante i forhold til skoler og indeklima.

• DCUMs vejledninger om indeklima
•

Vejledning om Lys

•

Vejledning om lyd

•

Vejledning om ventilation

•

Vejledning om Temperatur

•

Godt skolebyggeri

•

Indeklimaportalen

• Indeklimamålere
DCUM udlåner gratis indeklimamålere som måler
CO2, luftfugtighed, temperatur og støj. Dagtilbud
skoler og uddannelsessteder kan låne loggerne
og få klar besked om indeklimaet.

• KLs forebyggelsespakke om Indeklima i skoler
Formålet med forebyggelsespakken er at understøtte kommunernes indsats for at
forbedre kvaliteten af indeklimaet i skolerne.

• Trafik- og byggestyrelsens hjemmeside
Her kan man se Trafik- og Byggestyrelsens indsatser i forhold til sikre og sunde bygninger, herunder
bygningskonstruktioner, indeklima og klimatilpasning samt gældende bygningsreglement.

Se mere på www.dcum.dk

