
Indeklima
i min bolig
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Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016

Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet ”Almene 
boligers ventilationsanlæg”. Forsøgsprojektet er støttet af Udlændinge-, Integrations- og 
Boligministeriet via Den Almene Forsøgspulje.
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Derfor skal du have 
et godt indeklima i din bolig

En familie på 4 afgiver dagligt 7-10 liter vanddampe, 
som skal luftes ud af boligen. Nyere boliger er godt 
isoleret og holder på fugten – derfor er det vigtigt, at 
fugten kommer ud af boligen. Høj luftfugtighed giver 
gode vækstforhold for bl.a. skimmelsvamp og hus-
støvmider, og det er usundt at bo i.
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I din bolig er der 
heldigvis et ventilationsanlæg

Dine dagligdagsaktiviteter i boligen påvirker luften og indekli-
maet – det er dagligdagsting som bl.a. rengøring, madlavning, 
tøjvask og elektriske apparater som tv og computer. Derfor er 
det godt at have et anlæg, der udskifter luften med frisk, ren-
set og tempereret luft.
Ventilationsanlægget i din bolig fjerner den dårlige og fugtige 
luft, der opstår i boligen, når vi opholder os i den, og det er af-
gørende for et godt og sundt indeklima. 

Hvis dit ventilationsanlæg fungerer, og driften kører normalt, 
vil du ikke opleve fugt i din bolig. Oplever du fugt i dit lejemål, 
skal du kontakte din boligforening for kontrol af anlægget. 

(Se mere om dit ventilationsanlæg side 25)
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”Kold” luft Kold luft

Varm luft”Varm” luft

Ventilationsanlægget
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Dit indeklima

Du kan måle dit indeklima ved hjælp af det kort, du 
har fået sammen med denne brochure. Kortet kan 
give dig en idé om, hvordan dit indeklima er. Du kan 
også købe en luftfugtighedsmåler (findes i byggemar-
keder) og måle luftfugtigheden.
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Godt indeklima: 
35 % - 60 % 

Mellem indeklima: 
25 % - 35 % og 60 % - 70 % 

Fugtigt eller tørt indeklima: 
Under 25 % og over 70 %

Hvis du har en luftfugtighedsmåler 
(hygrometer), kan du her se, hvor-
dan luftfugtigheden og indeklima-
et skal være:

Grøn smiley!
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Du skal have den rigtige 
temperatur i din bolig:

God temperatur: 
20 - 22° C 

Mellem temperatur: 
18 - 19° C og 23 - 24° C 

Dårlig temperatur: 
Under 18° C og over 24° C
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Du kan se luftfugtigheden 
på helt almindelige ting i 
din bolig!
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Fugt i dine vinduer er 
tegn på for høj luft-
fugtighed i din bolig. 

Åbn vinduet og 
få luftet ud.

Husk at
lufte ud!
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Du kan selv sænke luft-
fugtigheden i din bolig!
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Madlavning – husk 
at anvende emhæt-
te, når der laves mad 
i køkkenet.

Tænd for
emhætten!
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Bad – husk at åbne et vindue 
og lufte ud i forbindelse med 
bad ellers bliver fugt og damp 
i din bolig.
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Tørring af vasketøj i din bolig  
– husk at åbne et vindue og lufte ud. 
Det bedste er, hvis du har 
mulighed for at tørre 
dit tøj udenfor.
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Hvordan ved du om luft-
fugtigheden er for lav i 
din bolig?
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Klør dine øjne? Så kan det være et tegn på lav luftfugtighed i 
din bolig, da det f.eks. påvirker dine slimhinder. Ofte vil perso-
ner med svage lunger føle ubehag ved lav fugtighed. 

Øv, hvor
det klør!
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Sådan kan du øge luft-
fugtigheden i din bolig!
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Planter i din bolig vil give fugt til luften og øge luftfugtigheden. 
Du kan også kontakte din boligforening og få vejledning i dit 
ventilationsanlæg. Måske er anlægget indstillet til at skifte luf-
ten for hurtigt i forhold til den fugt, du skaber i boligen. 

Skønne, grønne
planter!
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Du kan tale med din boligforening om at nedsætte temperatu-
ren fra ventilationsanlægget. Den lidt koldere luft vil indeholde 
mere fugt, som tilføres luften i boligen. 
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Du kan også sætte et be-
fugtningsanlæg op, som 
vil give fugt til luften. 

Før havde vi
for tør luft!
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Godt at vide

Ventilationsventilerne, som sidder i 
loftet eller væggen, må ikke tildæk-
kes, da det vil betyde, at luften i din 
bolig ikke vil blive skiftet. Ventilerne 
skal regelmæssigt rengøres. 

Husk, du må 
ikke tildække 

ventilerne!
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Behov for ventilation skifter hen over året – fra sommer til ef-
terår og til vinter. Det er typisk i ”fyringssæsonen”, at du skal 
lægge mærke til dit ventilationsanlæg og fugt i boligen. Hvis 
det er frostvejr, vil der naturligt være en lav fugtighed. Den lave 
fugtighed udendørs vil påvirke luftfugtigheden i din bolig. Der 
vil være en højere luftfugtighed om efteråret, eller når det reg-
ner meget. 
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”Kold” luft Kold luft

Varm luft”Varm” luft

Ventilationsanlægget
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Ventilation i din bolig

Ventilationsanlægget er et mindre anlæg, som skifter luften 
i din bolig. Ventilationsanlægget er lavet med varmegenvin-
ding. Det betyder, at den kolde luft, der suges ind i boligen, 
opvarmes med den varme luft, der suges ud fra boligens ”fug-
tige rum” (badeværelse og køkken). På denne måde er det frisk 
opvarmet luft, der blæses ind i boligens opholdsrum (stue og 
værelser). Det betyder, at der kan opretholdes et sundt inde-
klima i boligen. 

Dit ventilationsanlæg er på størrelse med et mindre køleskab. 
Det er typisk placeret over loftet, tæt på badeværelse eller 
gang i din bolig. Det kan også være placeret i et skab eller et 
udvendigt depotrum. 
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Normalvis kan du betjene an-
lægget fra et mindre panel, som 
er sat op på en væg, eller fra en 
trådløs enhed, som ligner lidt en 
fjernbetjening til et TV. 

Panelet er let
at betjene!
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Indstillingsmulig-
heder på ventilationsanlæg

1: Luftmængde / trin f.eks. 1 - 2 - 3 - 4 
2: Temperatur på indblæsningsluften 
3: Filterskift



Ventilationsanlægget i din bolig sikrer en 
lav luftfugtighed og konstant frisk luft. 
Ventilationsanlægget hjælper med at 
sænke luftfugtigheden f.eks. efter mad-
lavning og brusebad. 
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