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Projektet er gennemført med tilskud fra Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter – nu Udlændinge-, Integrations- og 
Boligministeriet – i henhold til almenboliglovens forsøgs-
midler 2013.

Himmerland Boligforening har stået som projektansvarlig, 
og projektet er gennemført i boligforeningens afdeling 15 – 
Charlottehøj, 9000 Aalborg.

Arkitekt- og ingeniørfirmaet Kærsgaard & Andersen, Aal-
borg har deltaget i projektet som ventilationsteknisk rådgi-
ver gennem hele processen.

Danfoss’ udviklingsafdeling har deltaget i projektet, idet 
afdelingen har udviklet informationsprogrammet til bebo-
erne. Informationsprogrammet er koblet op på styrepro-
grammet til det i forvejen installerede ventilationsanlæg 
– Danfoss Air. 

Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Medietekno-
logi har deltaget i idé-oplægget, men pga. ressourcemæs-
sige årsager ikke i det videre forløb. 

Samtidig med projektopstart blev der nedsat en følgegrup-
pe med repræsentanter fra Ministeriet og Himmerland 
Boligforening, og denne følgegruppe har gennem projekt-
forløbet revideret og justeret projektet, efterhånden som 
uforudsete forhindringer og hændelser opstod. 
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Projektet bygger på en antagelse om, at hvis beboerne

> får en instruktion i funktionen og brugen af deres 
ventilationsanlæg

> får en forklaring om sammenhæng mellem luft-
fugtighed, rumtemperaturer og eventuelle følge-
virkninger af et for ringe indeklima

> løbende modtager informationer omkring deres 
eget indeklima

så vil der opstå et beboerønske om selv at kunne styre eget 
ventilationsanlæg. Når beboerne således selv opnår indfly-
delse på deres eget indeklima, vil det afstedkomme færre 
klager over træk og støj, og beboerne vil opleve et bedre 
indeklima.

Håbet er endvidere, at beboerne med den opnåede viden 
efterfølgende vil tilpasse ventilationen efter indeklimaet 
og det individuelle brugsmønster, hvorved der opnås et la-
vere energiforbrug.

I projektet afprøves to forskellige udgaver af brugerstyrin-
ger/informationsniveauer. Ved den ene udgave er der lagt 
vægt på en simpel og prisbillig løsning, hvorfor der anven-
des et produkt, der allerede kan købes på markedet. Den 
anden udgave er gjort mere pædagogisk og avanceret, og 
bestykket som projektgruppen fandt mest optimalt inden-
for de til rådighed værende midler.
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Energiforbrug 
I ældre boligbyggerier består ventilationen af et 
mekanisk udsugningsanlæg, som via undertryk 
trækker friskluft ind gennem friskluftsventiler, 
åbne vinduer eller utætheder i klimaskærmen. Op-
varmning af udeluften til stuetemperatur om vin-
teren er selvfølgelig energikrævende. 

Med udgivelsen af Bygningsreglementet 2010 
blev der indført krav om, at grundluftskiftet skulle 
tilvejebringes med et ventilationsanlæg med var-
megenvinding i almene boligbyggerier. Dette krav 
er også gældende, hvis man vælger at udskifte et 
eksisterende udsugningsanlæg, og dette uanset 
rentabilitet.

I forbindelse med større renoveringssager er der 
derfor tit etableret et mekanisk indblæsnings- 
og udsugningsanlæg med varmegenvinding. De 
energibesparelser, som man teoretisk kan bereg-
ne sig frem til ved en sådan udskiftning, viser sig 
imidlertid sjældent at holde stik. 

En af årsagerne til, at energibesparelserne udebli-
ver, kan være, at udgangspunktet for beregningen 
er forkert. Luftskiftet i boligerne inden renove-
ringen er svær at fastsætte, idet luftskiftet ved et 
mekanisk udsugningsanlæg er meget afhængigt 
af brugernes individuelle og manuelle udluftnings-
vaner, som varierer meget fra bolig til bolig. Ud-
gangspunktet kan derfor kun baseres på et gen-
nemsnitligt skøn. 

En anden meget sandsynlig årsag er, at beboerne 
ubevidst hæver deres indeklimaniveau efter reno-
veringen. Typisk bliver ventilationsændringerne 
gennemført samtidig med en tætning og forbed-
ring af klimaskærmen, hvilket betyder, at beboer-
ne får langt lettere ved opnå et bedre indeklima, 
og da en bedre komfort heller ikke medfører hø-
jere varmeregning, vil indeklimaniveauet næsten 
automatisk blive hævet lidt, hvorved den beregne-
de energibesparelse også bliver lavere. 

Selvom et bedre indeklima er glædeligt, er det pro-
blematisk, at de beregnede energibesparelser ikke 
opnås, da energibesparelserne typisk har været en 
af forudsætningerne for, at beboerne har stemt ja 
til ventilationsændringerne og sandsynligvis også 
en huslejeforhøjelse. Når huslejeforhøjelser ikke 
modsvares i en mindre varmeregning som lovet, 
er grobunden for en vis utilfredshed med det nye 
ventilationsanlæg skabt med det samme.

Indeklima
Etablerede ventilationsanlæg uden eftervarme-
flade og for få lyddæmpere, samt prisbillige ind-
blæsningsventiler til loftsmontage, som placeres 
i vægge eller i hjørner, er eksempler på dårlige 
ventilationsprojekter, som næsten uundgåeligt vil 
medføre klager over kulde, støj og trækgener. 

Men langt fra alle klager skyldes dårlige ventilati-
onsprojekter. Det er boligforeningens opfattelse, 
at mange beboere ikke altid oplever en forbedret 
indeklimakvalitet, når de efter et renoveringsfor-
løb flytter tilbage til deres ”nye” bolig. 

Utilfredshederne kan medføre, at beboerne sluk-
ker for ventilationsanlægget, skruer anlægget ned 
på et for lavt niveau og/eller blokerer indblæs-
ningsventilerne, hvorved risikoen for dårligt in-
deklima, forøget energiforbrug og skimmelvækst 
igen opstår. 
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Styringsmuligheder
Ved udarbejdelsen af ideoplægget til dette for-
søgsprojekt var der enighed om, at der, i ventila- 
tionsbranchen generelt, og måske også i den al-
mene boligsektor, er en udbredt opfattelse af at: 

Indeklimaproblematikken og styringen 
af et ventilationsanlæg er så kompli-
ceret, at det ikke kan forventes, at den 
enkelte beboer forstår det, hvorfor der 
helst skal være så få reguleringsmulig-
heder som muligt. Jo mindre beboerne 
kan ”pille” ved – desto bedre. 

Ovenstående tekst er måske sat på spidsen, men 
tendensen er tydelig.

Når ventilationsanlæggene indreguleres, indstilles 
anlæggene derfor til en fast luftmængde og kører 
sådan døgnet rundt – nat og dag – året rundt.Kun 
udsugningsluftmængden på emhætten har bebo-
erne mulig for at ændre på ved madlavning. Andre 
steder får beboeren mulighed for at vælge mellem 
2 eller 3 forskellige luftmængder. 

Set ud fra et energimæssigt synspunkt er faste 
luftmængder langt fra optimalt, da belastningerne 
i boligen varierer hele tiden.

Kan man, ved at give beboerne en instruktion i 
indeklimaforhold og ventilationsanlæggets sty-
ringsmuligheder, samt løbende forsyne beboerne 
med informationer om rumtemperatur og fugtig-
hed, opnå en energibesparelse? En energibespa-
relse vil opnås, hvis beboerne skruer ned for ven-
tilationsanlægget, når fugtigheden er i orden, når 
de tager på arbejde, på ferie eller af andre årsager 
ikke opholder sig i boligen.
 
Ventilationsanlæg, som er designet til parcelhus-
byggeri, er jo altid udstyret med avancerede sty-
ringsmuligheder, og folk kan sagtens køre bil og 
betjene en computer uden at kende den bagved-
liggende mekanik og automatik. 

I en anden af boligforeningens afdelinger uden 
ventilationsanlæg har der været gentagne tilfælde 
af skimmelproblemer. I foråret 2013 blev der i 15 
boliger forsøgsmæssigt opsat fugtighedsmålere, 
som indeholdt et lille display med oplysninger om 
fugtighed og rumtemperatur samt alarmbeske-
der om at åbne vinduer eller hæve rumtempera-
turen. Ved gentagne overskridelser blev der sendt 
besked til boligforeningen, hvilket beboerne blev 
informeret om. Måleropsætningerne har haft en 
positiv virkning på antallet af skimmelrapporterin-
ger, hvilket kunne tyde på, at man ved at inddrage 
beboerne aktivt i indeklimareguleringen kunne 
opnå et bedre indeklima og/eller en energibespa-
relse. 

Andre brugerundersøgelser har vist, at indførelse 
af grønne, gule og røde smiley-informationer får 
beboerne til at anstrenge sig for at opnå grønne 
smiley’er. 

Håbet med nærværende forsøgsprojekt har også 
været, at øget brugerindflydelse samtidig ville 
give den ekstra gevinst, at klagerne over træk og 
støj fra ventilationsanlægget blev færre, idet det 
er almindelig kendt, at øget brugerindflydelse gi-
ver større indeklimatilfredshed. 
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Afdeling 70 – Liselund
Himmerland Boligforenings afdeling 70 – Liselund 
var udset til at skulle være den afdeling, hvor for-
søgsprojektet skulle gennemføres. Afdelingen 
omfatter 69 fritliggende huse, som er opført i 2012 
– 2013. Hvert hus har sit eget ventilationsanlæg 
placeret i et redskabsrum i gavlen. 

I efteråret 2014 blev der derfor gennemført en in-
terviewrunde, hvor 51 husstande ønskede at delta-
ge. Undersøgelsen viste imidlertid en meget posi-
tiv indstilling til det installerede ventilationsanlæg 
og det opnåede indeklima:

> 75 % synes ventilationsanlægget sikrede et 
godt indeklima – mens kun 8 % mente det 
modsatte.

> 82 % og 88 % bedømte luftfugtighed og 
temperatur som værende passende for 
husstanden. Henholdsvis 16 % og 8 % men-
te ikke luftfugtighed og temperatur var 
passende.

> 84 % gav indeklimaet karakteren 4 eller 5 
på en skala fra 1 til 5, ligesom kun 12 % gav 
ventilationsanlægget karakteren 1 eller 2. 

I interviewet var der mulighed for at kommentere 
indeklimaet og ventilationsanlægget individuelt. 
Trods den meget positive vurdering af anlæg og 
indeklima var der dog flere klager over træk, støj 
og tør luft samt klager over indblæsning af sand 
og støv. 

Tilfredshedsgraden af både indeklima og ventilati-
onsanlæg var imidlertid så høj, at projektgruppen 
valgte ikke at gennemføre projektforsøget i afde-
ling 70. Et af de primære formål med projektforsø-
get var jo netop at se, om flere informationer om 
indeklima og ventilationsanlæg kunne skabe en 
større tilfredshedsgrad, og når stemningen i afde-
lingen allerede inden forsøgsprojektet var så posi-
tiv, ville det blive svært at vurdere, om den øgede 
informationsmængde havde haft en virkning. 

Den høje tilfredshedsgrad i afdelingen vurderes 
af Himmerland Boligforening som værende noget 

usædvanligt. Det er selvfølgelig en glædelig op-
dagelse, men det kunne være overordentlig inte-
ressant at undersøge, hvorfor stemningen netop i 
denne afdeling er så positiv, idet det jo netop er 
det resultat, vi alle sammen forsøger at opnå.
 
Af hensyn til forsøgsresultatets værdi valgte man 
at flytte forsøgsprojektet til en anden afdeling, 
selvom flytningen gav nye udfordringer og inde-
bar, at forsøgsprojektet ikke kunne gennemføres 
indenfor den fastsætte tidsgrænse.

Afdeling 15 – Charlottehøj 
Som ny forsøgsafdeling blev valgt afdeling 15 –
Charlottehøj, som blev renoveret i 2010-2011. Af-
delingen er oprindeligt bygget i 1956-57 og består 
af 30 rækkehuse og 48 fritliggende huse. Renove-
ringen var ikke særligt omfattende og bestod pri-
mært af en forbedring af klimaskærmen. Ikke alle 
datidens kuldebroskonstruktioner var mulige at 
ændre under renoveringen, hvilket sandsynligvis 
også har været årsag til, at Landsbyggefonden for-
langte installering af mekaniske ventilationsanlæg 
i parcelhusene. 

Renoveringen blev gennemført uden en egentlig 
genhusning, og mange af afdelingens nuværende 
beboere boede også i afdelingen inden renove-
ringen. Siden renoveringen har der været en del 
klager over ventilationsanlæggene, som kun blev 
installeret i de fritliggende huse. 

Projektgruppen havde derfor heller ikke en for-
ventning om samme positive stemning i afdeling 
15 – Charlottehøj, som tilfældet var i afdeling 70 - 
Liselund. 

Beboerne på Charlottehøj har mange muligheder 
for at kunne regulere på deres ventilationsanlæg, 
idet de installerede ventilationsanlæg primært er 
beregnet til parcelhusbebyggelser. Da man sam-
tidig vidste, at stemningen omkring ventilations-
anlægget overvejende var negativ, vurderede 
projektgruppen, at afdeling 15 – Charlottehøj ville 
være velegnet som forsøgsafdeling. 
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Ventilationsanlægget
Ventilationsanlægget i hvert hus er et Danfoss 
Air Unit W1. De enkelte huse varierer lidt i indret-
ning og størrelse – 96-116 m², men alle anlæg er 
indreguleret til at give samme luftmængde – 150 
m3/h pr. bolig. Ventilationsfirmaet har målt, at 
luftmængden svarer til trin 6 på ventilationsan-
lægget. Anlægget kan køre op til trin 10, hvor det 
dog støjer meget. 

Luftmængden giver et luftskifte på mellem 0,54 
og 0,67 gange/time, og dermed lidt mere end Byg-
ningsreglementets krav på min. 0,5 gange/time. 

Der indblæses i værelserne og stuen, og udsuges 
fra køkken, badeværelse og stue.

Aggregatet er placeret i et uopvarmet og uisoleret 
udhus. Alle ventilationskanaler i udhuset er kon-
densisoleret. I nogle huse har beboerne valgt selv 
at isolere udhuset. 

Der er installeret vandvarmeflade (fjernvarme) på 
indblæsningsluften efter aggregatet. 

Styring ventilationsanlæg
Ventilationsanlægget er forsynet med en Air Dial 
styring, som er en af to standardstyringer fra Dan-
foss, som passer til anlægget. 

Beboerne har forskellige styringsmuligheder med 
den installerede Air Dial. De væsentligste styrings-
muligheder er føl-
gende:

Automatisk luft-
mængdestyring
Ved denne sty-
ringsform regule-
res luftmængden 
automatisk i for-
hold til den målte 
relative luftfugtig-
hed. 

Boligforeningen har dog oprindeligt indstillet an-
lægget, så det højeste trin er trin 6, svarende til 
den projekterede luftmængde. 

Manuel luftmængdestyring
Vælges denne styringsform kører ventilationsan-
lægget fast på det trin, som beboeren vælger. Ved 
denne styringsform er der ingen begrænsninger i 
trinstørrelse. Beboeren kan vælge frit.

Luftmængdestyring efter program
Ved denne styringsform kan beboerne vælge at 
styre luftmængden i forhold til et ugeprogram, 
som brugerne selv skal programmere.

Automatisk boost-funktion 
Den automatiske boost-funktion aktiveres i for-
hold til den målte relative luftfugtighed. Stiger 
den relative luftfugtighed pludselig (ca. 3 % i løbet 
af 30 sek.) fx ved badning eller madlavning, hæves 
luftmængden automatisk til et højere driftstrin 
indtil den relative fugtighed er tilbage til udgangs-
punktet igen. Boost-hastigheden (driftstrin) ind-
stilles på styrepanelet.

Manuel boost-funktion
Beboerne har også mulighed for manuelt at akti-
vere boost-funktionen. Boost-hastigheden (drift-
strin) og boost-perioden indstilles på styrepanelet.  
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Bortrejst
Beboerne kan slå automatikken over på ”Bort-
rejst”, hvorved anlægget kører ned på en ca. 10 % 
ydelse og varmefladen slukkes. Der er foretaget 
en luftmængdemåling i et enkelt hus på indstillin-
gen ”Bortrejst”. Målingen viste en luftmængde på 
hhv. indblæsning/udsugning på 23 og 20 m³/h. 

Som sammenligningsgrundlag blev indblæs-
nings-/udsugningsluftmængden på trin 1 målt til 
hhv. 35 og 30 m³/h. 

Målepunkt
Automatikken styrer efter rumtemperatur og rela-
tiv luftfugtighed målt på styrepanelet. Styrepane-
let er i alle boliger placeret i forgangen. Forgangen 
har, foruden hoveddøren, døre ind til stue og køk-
ken samt til en anden gang, hvorfra der er døre ind 
til værelser og baderum. 

I forbindelse med et tidligere projektforsøg fra 
2013 ”Dynamisk varmeregnskab” lavede DTU en 
undersøgelse af, om måling af CO2, rumtempera-
tur og relativ luftfugtighed i entreen i 10 udvalgte 
lejligheder i en boligkarré gav et retvisende bille-
de af forholdene i hele lejligheden. Målepunktet i 
forsøgsprojektet ”Dynamisk varmeregnskab” og 
målepunktet i nærværende forsøgsprojekt ligner 
hinanden meget. DTU konkluderede dengang, at 
entrémålingerne gav et retvisende billede af de 
gennemsnitlige forhold i en etplans lejlighed med 
op til 4 værelser. 

Projektgruppen vurderede derfor, at placeringen 
af styrepanelet, hvorfra registreringerne på venti-
lationsanlægget sker, var brugbart. 

Forsøgsgrupper
Beboerne blev delt op i følgende 3 forsøgsgrupper: 
En kontrolgruppe, en gruppe med et meget sim-
pelt informationsniveau samt endelig en gruppe 
med et avanceret informationsniveau. En enkelt 
beboer i forsøgsgruppe 2 ønskede ikke at deltage 
i forsøget, hvorfor der er 16 husstande i gruppe 1- 
15 husstande i gruppe 2 – 16 husstande i gruppe 3. 
I alt 47 husstande. 

Forsøgsgruppe 1:
Gruppe 1 er en kontrolgruppe. Husene i denne 
gruppe fik kun installeret en neutral måleenhed 
inde i stuen. Måleenheden er en del af et større 
Ista-system, som primært omfatter et radiobase-
ret aflæsningssystem for vand, varme og el. Place-
ringen af måleenheden er valgt at være ved døren 
ud til forgangen. Måleenheden og Danfoss-styre-
panelet hænger således på hver sin side af døren 
mellem stuen og forgangen. 

Måleenheden måler rumtemperatur og relativ 
rumfugtighed hver time hele døgnet. Værdierne 
sendes til en webside via internettet, hvortil pro-
jektgruppen har adgang via en adgangskode. Der 
er ingen display på måleenheden, så beboerne i 
denne gruppe modtager ingen datainformationer 
og kan kun styre deres ventilationsanlæg i forhold 
til, hvad de selv synes giver et godt og behageligt 
indeklima. 

Kontrolgruppen er etableret for at finde ud af, om 
de, der modtager informationer, har et andet re-
aktionsmønster end de, der ingen informationer 
modtager.

Forsøgsgruppe 2:
Denne gruppe udstyres med en tilsvarende måle-
enhed, som gruppe 1. Forskellen er dog, at denne 
måleenhed er forsynet med et simpelt display, 
som løbende viser både rumtemperatur og relativ 
luftfugtighed samt en rød lampe, som indikerer, at 
grænseværdien for høj luftfugtighed er overskre-
det. 
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Beboerne får samtidig at vide, at når den røde lam-
pe lyser, skal de manuelt lufte ud. Den røde lampe 
lyser, når fugtigheden kommer over 63 % RF. 

 

Også denne måleenhed registrerer rumtempera-
tur og relativ luftfugtighed hver time hele døgnet 
og sender værdierne til websiden via internet.

På websiden vil det være muligt at konstatere, om 
det simple informationsniveau medfører et bedre 
indeklima for husstandene i gruppe 2 i forhold til 
kontrolgruppen. Som omtalt i tidligere afsnit har 
Himmerland Boligforening i en anden afdeling er-
faret, at et tilsvarende system fik beboerne til at 
ændre adfærd, hvilket førte til væsentligt færre 
skimmelrapporteringer. 

Udstyret i denne gruppe er selvfølgelig meget 
simplere og billigere end det udstyr, der installe-
res i gruppe 3, men løsningen kan være et brugbart 
alternativ, hvis der kan opnås et lige så godt inde-
klima.

Forsøgsgruppe 3:
Denne gruppe forsynes med en måleenhed som 
gruppe 1, og en tablet, hvorpå beboeren får detal-
jerede informationer omkring boligens indeklima. 
For at gøre datainformationen til beboeren så let 
forståelig som muligt, er der fastsat nogle grænse-
værdier, således at tabletten viser niveauerne med 
grønne, gule og røde smiley’er. 

Sammen med tabletten modtog beboerne bru-
gerinstruktionen som vist i bilag A.

Tidligere forsøgsprojekter – fx BoligEnergiSkolen 
2013, Frederikshavns Boligforening og Dynamisk 
varmeregnskab 2014, Exergi og DTU, har vist, at 
smiley’er er en simpel og informativ måde at få 

brugerne engageret og motiveret. Undersøgel-
serne har også vist, at mange beboere faktisk an-
strenger sig for at opnå grønne smiley’er. Derfor 
var det selvfølgelig også nærliggende at anvende 
smiley-metoden i dette projektforsøg. 

Når beboeren tænder for tabletten, vises en grøn, 
gul eller rød smiley for boligens indeklima. Deref-
ter kan beboeren vælge følgende tre kategorier:

> Relativ luftfugtighed

> Rumtemperatur

> Filtertilstand 

Oversigtsbillede
Her kan brugeren se vurderingen af det over-
ordnede indeklima samt tilgå undermenuerne 
– Relativ luftfugtighed – Temperatur – Filter. 
Den overordnede vurdering af indeklimaet vi-
ser den laveste værdi af de tre undermenuer.

Åben
kvikvalgsmenu

Gå til 
undermenu 1
Relativ luftfugtighed

Gå til 
undermenu 2
Temperatur

Gå til 
undermenu 3
Filter

For hhv. rumtemperatur og relativ luftfugtighed 
vises et farvet kurveforløb, samt en farvet smiley. 
Kurvefarve og smiley-farve følges ad. 

Alle tre kategorier skal være grønne, for at inde-
klimaet indikeres med en grøn smiley.
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Undermenu 1 – Relativ luftfugtighed
Her kan brugeren se den aktuelle relative luftfug-
tighed i boligen, samt hvordan den relative luft-
fugtighed har været gennem en periode.
Brugeren kan aktivere manuelt boost, indstille 
manuelt blæsertrin fra 1 til 10 samt aktivere den 
automatiske behovsstyring.
Skærmen kan drejes 90 grader for bedre visning af 
historikken. Ved tryk på et punkt på grafen vises 
aktuel værdi for et givent tidspunkt.

Aktivér boost 
manuelt on/off

Vælg manuelt 
blæsertrin 1-10

Behovsstyring
On/Off

Under kategorien ”Relativ luftfugtighed” kan bru-
geren samtidig booste ventilations-luftmængden, 
vælge blæsertrin eller autostyring. 

Undermenu 2 – Temperatur
Her kan brugeren se den aktuelle rumtemperatur 
i boligen, målt i Air Dial (fjernbetjeningen) samt 
se udviklingen gennem en periode. Brugeren kan 
indstille indblæsningstemperaturen. Ventilations-

Vælg indblæsnings-
temperatur 10-45o C

Undermenu 3 – Filtertilstand
Her kan brugeren se den aktuelle filtertilstand, samt 
hvornår næste filterskift forventes at skulle ske.

Danfoss har udviklet præsentationsprogrammet 
til tabletten, som er tænkt som første udgave af 
en simpel brugerstyring, der indgår som en del af 
projektforsøgets formål. Med baggrund i forsø-
gets resultater er det meningen at videreudvikle 
præsentationsprogrammet.

anlægget kan ikke køle – kun opvarme indblæs-
ningsluften.
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Informationsmøde nr. 1
Inden forsøgsprojektet blev opstartet fysisk i af-
delingen, indkaldte boligforeningen til et informa- 
tionsmøde. 

Fremmødet var meget skuffende. Kun 14 husstan-
de deltog. 

På informationsmødet gennemgik boligforenin-
gen formålet med forsøgsprojektet, orienterede 
om tidsplanen og de kommende interviewrunder 
før og efter forsøget. 

Deltagerne blev informeret om opdelingen i de 3 
forsøgsgrupper, og deltagerne fik på 
mødet mulighed for at ønske, hvil-
ken gruppe man gerne ville deltage i. 

Informationsprogrammet fra Dan-
foss til forsøgsgruppe 3 blev grundigt 
gennemgået, og alle spørgsmål blev 
nøje besvaret – også selvom det blev 
nødvendigt at forklare luftens til-
standsændringer via et ix-diagram.

Servicechef Carsten Lund fra Ventek 
Ventilation A/S, som er det ventila-
tionsfirma, der har serviceret venti-
lationsanlæggene i afdelingen, for-
talte meget lavpraksis om rengøring 
og filterskift på anlæggene, ligesom 
driftstrin og relative luftfugtigheder blev forklaret. 
Der blev vist billeder af ventilationsaggregater 
med udpræget skimmelvækst pga. længere tids 
anlægsstop, og deltagerne blev informeret om 
ikke at anvende funktionen ”bortrejst” og drift-
strin 1 på grund af risikoen for skimmelvækst i ag-
gregatet. 

Efter informationsmødet blev forsøgsgrupperne 
nedsat, således at 3 personer fra informationsmø-
det kom i gruppe 2 og 11 personer kom i gruppe 3.  

Det informationsmateriale, der blev vist som po- 
werpoint på informationsmøderne, blev efterføl-
gende i papirudgave sendt ud til alle 48 husstande. 

Kontrol af ventilationsanlæg
For at være sikker på at både styring og luftmæng-
der var i orden på alle anlæg, der indgik i forsøgs-
projektet, blev der foretaget en ventilationsmæs-
sig gennemgang af samtlige 48 ventilationsanlæg. 

Under gennemgangen opdagede ventilationsfir-
maet et enkelt ventilationsanlæg, som havde væ-
ret slukket gennem længere tid. I dette aggregat 

var skimmeldannel-
sen meget stor. 

Selvom alle kana-
ler i redskabsrum-
met og aggregatet 
umiddelbart ser vel- 
isolerede ud, sker 
der helt klart en 
kondensering inde 
i aggregatet, og i 
dette tilfælde en 
ret kraftig skimmel-
dannelse.

På dette tidspunkt 
var man i projekt-

gruppen ikke i tvivl om, at kondenseringen skete 
pga. af opstigende fugtig rumluft gennem ind-
blæsnings- og udsugningskanalerne, som man 
netop havde advaret om på 1. informationsmøde. 

Da man ved forsøgsprojektets afslutning igen in-
spicerede aggregaterne, viste det sig imidlertid, at 
kondensdannelsen kun sker i kammeret med af-
kastventilatoren, hvorfor kondensdannelsen sand-
synligvis sker, når afkastluften møder den kolde 
taghætte.
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Informationsmøde nr. 2
Pga. opdagelsen af det ovenstående aggregat, og 
fordi man skønnede, at beboerne var blevet mere 
interesseret i forsøgsprojektet efter, at al måleud-
styret var blevet sat op i deres boliger, vedtog pro-
jektgruppen at gentage informationsmødet. 

Denne antagelse viste sig desværre at være meget 
forkert, idet der denne gang kun deltog 12 hus-
stande, hvoraf 10 var gengangere fra 1. informa-
tionsmøde. Ingen personer fra gruppe 1 deltog. 
3 personer fra gruppe 2 deltog og 9 personer fra 
gruppe 3 deltog i 2. informationsmøde. 

Man kan undre sig meget over, at interessen for 
forbedret indeklima og betjening af ventilations-
anlæg ikke er større, når der nu har været mange 
beboerklager over samme i afdelingen.

På begge informationsmøder rejste deltagerne 
problemet omkring lav luftfugtighed. Beboere 
blev rådet til at skrue ned på trin 2 på deres venti-
lationsanlæg – men ikke længere. Pga. risikoen for 
skimmeldannelse i aggregatet blev trin 1 og bort-
rejst-funktionen på det kraftigste frarådet som 
driftsstilling. 

1. interviewrunde
Kort tid efter at de forskellige loggere / tablets var 
installeret, blev 1. interviewrunde afholdt. 

Hele interviewet og besvarelserne fremgår af bilag 
B, men følgende forhold fremhæves: 

> I afdelingen er der en klar overvægt af æl-
dre beboere uden børn. I 72 % af husstan-
dene er der ingen børn.

> 77 % har en kort eller mellemlang videregå-
ende uddannelse. 

> I cirka hver 5. bolig (18 %) er der en eller fle-
re beboere med luftvejsproblemer.

> 25 % klager over for lav luftfugtighed. 

> Tilfredsheden med indeklimaet og ventila-
tionsanlægget er spredt, dog med en klar 
overvægt til den tilfredse side.

> Samtidig med den relative store tilfredshed 
svarer mere end halvdelen (54 %), at man 
oplever gener ved ventilationsanlægget. 
Klagerne går næsten udelukkende på støj-
gener, trækgener og for lav luftfugtighed – 
nogenlunde ligeligt fordelt. 

> 60 % svarer, at de tænker over at spare på 
energien. Kun én besvarelse omhandler 
drift af ventilationsanlæg. De øvrige bespa-
relser omhandler at slukke lys, at anvende 
energisparepærer, at spare på vandforbrug 
samt at skrue ned for radiatorer ved udluft-
ning etc. 

Logning – alle grupper 
Som tidligere nævnt blev der opsat en kombineret 
temperatur- og fugtighedsmåler i stuen i alle 3 for-
søgsgrupper. 

Der er således logget i 47 boliger fra d. 10. novem-
ber 2015 til d. 1. april 2016 – i alt ca. 20 uger. 

De opsatte kombinationsmålere sendte data 
trådløs til en enhed i boligens teknikrum, hvorfra 
værdierne en gang i timen blev videresendt til en 
webside på internettet. Projektgruppen kunne 
vha. en tildelt adgangskode hente værdierne ned 
fra websiden. I nogle ganske få boliger gik det lidt 
galt med kommunikationen, hvorfor der mangler 
logningsresultater for nogle få dage / få uger. Det 
modtagne datamateriale er dog rigeligt fyldestgø-
rende og kan ses i sin helhed i bilag C.

Langt de fleste beboere holder en rumtemperatur 
på 22-23o C – færre holder en rumtemperatur på 
21o C og kun et par enkelte husstande ønsker en 
rumtemperatur på 20 eller 24o C. Rumtempera-
tur-niveauet er således ikke overraskende. 

Det typiske billede af den relative luftfugtighed 
i november-december 2015 ligger omkring 35- 
40 %, mens den falder til 30-35 % i januar-april 
2016. Overordnet set er den døgngennemsnitlige 
relative luftfugtighed stort set ens i alle 47 boliger. 
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Enkelte boliger har næsten konstant en relativ fug-
tighed omkring 30 %, hvilket vurderes at være lavt. 
Som det også fremgår af interviewene, er der en 
del beboere, der klager over for lav luftfugtighed. 

Kun yderst sjældent er der registeret en relativ 
luftfugtighed over 50 % RF, og af 2. interviewrunde 
fremgår det også, at ingen i forsøgsgruppe 2 har 
set den røde lampe lyse. Den røde lampe lyser ved 
63 % RF.

Logning - gruppe 3 
I forsøgsgruppe 3 blev der logget fra ventilations-
automatikken i nogenlunde samme periode som 
ovenstående. Fra d. 12. november 2015 til d. 31. 
marts 2016 – ca. 20 uger. 

I forsøgsgruppe 3 blev der altså logget fra både 
kombinationsfø-
leren og fra ven-
tilationsautoma-
tikken. 

Kombinations-
føleren i stuen 
sidder ved døren 
ud til forgangen, 
mens styrepane-
let sidder i for-
gangen ved dø-
ren ind til stuen. 

Hvis døren står åben, måles der således næsten 
samme sted. De to registreringer skulle således 
gerne give nogenlunde samme resultat, hvilket i 
praksis viste sig ikke helt var tilfældet. 

Styrepanelet i forgangen sendte sine målinger til 
anlæggets CCM-modul, som i anledning af projekt-
forsøget var flyttet ud i udhuset til ventilationsag-
gregatet. Til CCM-modulet var koblet en radiosen-
der, således beboerne havde forbindelse til CCM 
via deres tablet. Der blev logget hver time. CCM- 
modulet havde lagerkapacitet til 14 dages data. 

Til CCM-modulet var der tilsluttet et 5 m USB-ka-
bel, som var ført ud gennem facaden på beboernes 

låste udhus. På denne måde kunne varmemeste-
ren aflæse data fra CCM-modulet cirka hver 10. 
dag uden at skulle ulejlige beboerne. I alt blev der 
foretaget 13 aflæsninger over ca. 20 uger.

Det var ikke hver gang, aflæsning af data lykke-
des i alle 16 boliger. Ved den ene bolig var der fle-
re gange, hvor aflæsning ikke var mulig, ligesom 
beboerens rumtemperatur i forsøgsperiodens 
slutning konstant var 22o C, hvorfor resultatet fra 
denne bolig skal tages med forbehold. Men data-
grundlaget fra de øvrige 15 boliger er rigeligt fyl-
destgørende til, at man kan danne sig et fint bille-
de af driftsforholdene.

 Ved aflæsning blev følgende data registreret:

> Anlægsstatus 

 Alarmer 

 Resterende filterlevetid

 Resterende batterilevetid

Da disse parametre ikke er væsentlige i forhold 
til projektforsøget, er de ikke medtaget i denne 
rapport, men foreligger hos Himmerland Boligfor-
ening. 

> Anlægsindstillinger

 Indstilling af bortrejst-funktion

 Indstilling af boost-funktion – automa-
tisk/manuel – boost-driftstrin – driftstid 
ved manuel boost

 Driftsform – automatisk/manuel/uge-
program 

 Ønsket indblæsningstemperatur

De loggede anlægsindstillinger er selvfølgelig øje-
bliksværdier på aflæsningstidspunktet. Hvis be-
boerne har ændret indstillinger imellem to aflæs-
ninger og er endt med samme indstilling, som ved 
første aflæsning, så har dette ikke været muligt at 
registrere. Det anses dog for at være mere en teo-
retisk mulighed end en aktuel situation. 
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> Temperatur og fugtighed

 Rumtemperatur

 Udetemperatur

 Temperatur afkastluft

 Indblæsningstemperatur

 Udsugningstemperatur 

 Relativ luftfugtighed

Der blev logget på ovenstående temperaturer 
hver time, hvorfor datamængden er meget stor. 
Af overskuelighedsmæssige hensyn er der lavet et 
skema for hver bolig, hvori de væsentligste para-
metre i den aflæste periode er registeret. Skema-
erne kan ses af bilag D.

I skemaerne er angivet den målte rumtemperatur 
i boligen. Den målte rumtemperatur er ikke stabil, 
hvorfor rumtemperaturen er angivet som en cirka 
værdi sammen med en kommentar om stabilite-
ten. 
 
I skemaerne er angivet boligens relative fugtighed 
indenfor et interval, fx 30–50 % RF. Intervallet an-
giver det typiske fugtighedsniveau i boligen, dvs. 
spidser over 50 % RF og dyk under 30 % RF kan 
forekomme kortvarigt. Intervalspændet er endvi-
dere et udtryk for, hvor stabil fugtigheden har væ-
ret i måleperioden. 

Sammenlignes registreringerne mellem kombina-
tionsmåleren i stuen og registreringerne på ven-
tilationsanlæggets styrepanel, er der rimelig god 
overensstemmelse, men selvfølgelig viser den ti-
mebaserede måling større udsving end døgngen-
nemsnittet. Lukket dør mellem stue og forgang vil 
selvfølgelig også kunne medføre en forskel. 

Fugtighedsniveauet, registreret på ventilations-
anlægget, viser, at fugtighedsniveauet i nogle bo-
liger er meget lavt – under 30 % RF. Samtidig ses 
det også, at det højeste fugtighedsniveau ikke er 
særligt højt. Det er sjældent, spidserne kommer 
over 60 % RF.

Smiley’erne, som skulle informere beboerne om 
deres indeklima, var sat til følgende værdier:

> Relativ fugtighed

 Grøn – Godt indeklima – 30-60 % RF

 Gul – Medium godt indeklima – 20-30 % 
RF og 60-70 % RF

 Rød – Dårligt indeklima < 20 % RF og 
 > 70 % RF

> Rumtemperatur

 Grøn – Godt indeklima – 19-24o C 

 Gul – Medium godt indeklima – 16-19o C 
og 24-27o C

 Rød – Dårligt indeklima < 16o C og > 27o C

> Filterlevetid

 Grøn – Godt indeklima – > 10 % reste-
rende filterlevetid

 Gul – Medium godt indeklima – < 10 % 
resterende filterlevetid

 Rød – Dårligt indeklima < 0 % resteren-
de filterlevetid

Vurderet ud fra registreringerne må det have væ-
ret meget få boliger, der i meget korte perioder, 
må have haft en gul smiley.

Registrerede ændringer af indstillinger på ventila-
tionsanlæggene gennem forsøgsperioden 12. no-
vember 2015 til 31. marts 2016 i de 16 boliger har 
været følgende: 

> Ingen ændringer  6 boliger (38 %)

> Ændret indstilling lige efter infomøde, og 
ingen ændringer siden  2 boliger (13 %)

> Ændret indstillinger 1 eller 2 gange i løbet 
af forsøgsperioden 5 boliger (31 %)

> Ændret indstillinger 3 eller flere gange i lø-
bet af forsøgsperioden  3 boliger (19 %)
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2. interviewrunde
2. interviewrunde gennemførtes i slutningen af 
forsøgsperioden, hvor især forsøgsgruppe 3 jo har 
haft ca. 4½ måned til at opnå et bedre indeklima 
ved at eksperimentere med indstillingerne på ven-
tilationsanlægget via applikation på tablet.

Gruppe 2 har kunnet følge rumtemperatur og rela-
tiv luftfugtighed i stue gennem hele forsøgsperio-
den, hvorimod gruppe 1 (kontrolgruppen) ikke har 
modtaget flere informationer herom end tidligere.

Vigtigt er også at oplyse, at der mellem 1. og 2. in-
terviewrunde kun var fraflytning fra én bolig, som 
ikke var genudlejet ved forsøgets afslutning. 

I både 1. og 2. interviewrunde blev beboerne bedt om at svare på følgende spørgsmål:

Giv en samlet karakter til din boligs indeklima, hvor 1 er den dårligste karakter og 5 den bedste karakter. 
(med indeklima menes din samlede opfattelse af temperatur, luftfugtighed og lignende faktorer, der gør din 
bolig rar at opholde sig i). 

Hele interviewet og besvarelserne fremgår af bi-
lag E, men følgende forhold kan fremhæves: 

Indeklima
En af intentionerne i forsøgsprojektet var at for-
bedre tilfredshedsgraden ved at give beboerne 
flere informationer om såvel driftsmulighederne 
på ventilationsanlægget samt en bedre forståel-
se af rumtemperatur og luftfugtighed. 

I 1. interviewrunde var der 25 % (10 personer), 
der var utilfreds med luftfugtigheden. Denne 
utilfredshed er steget til 36 % (15 personer) i 2. 
interviewrunde. Altså en væsentlig stigning på 
ikke mindre end 44 %. 
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mål: 
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I 1. og 2. interviewrunde blev beboerne ligeledes bedt om at svare på følgende spørgsmål:

Giv en samlet karakter til din boligs ventilationsanlæg, hvor 1 er den dårligste karakter og 5 den bedste 
karakter (her skal du se bort fra støjgener). 
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I 1. og 2. interviewrunde blev beboerne ligeledes 
bedt om at svare på følgende spørgsmål:

Oplever du og din familie gener ved ventilationsan-
lægget?

I begge interviewrunder var der 22 husstande, som 
svarede, at de oplevede gener ved ventilationsan-
lægget. 

Der er således intet i de to interviewbesvarelser, 
der indikerer, at et øget informationsniveau fører 
til større tilfredshedsgrad med hverken indeklima 
eller ventilationsanlæg. 

Lav luftfugtighed
I både 1. og 2. interviewrunde blev der spurgt til 
beboernes oplevelse af boligens luftfugtighed. 

I 1. interviewrunde (40 personer) var der 72 % (29 
personer), som syntes luftfugtigheden var i orden. 

25 % (10 personer) syntes det modsatte. 3 % (1 
person) stemte ”ved ikke”. Under 1. interviewrun-
de, som jo fandt sted umiddelbart efter 1. informa-
tionsmøde, var der 9 husstande, som ønskede at 
begrunde deres svar, og alle 9 klagede over for lav 
luftfugtighed. 

I 2. interviewrunde (42 personer) var der 64 % (27 
personer), som syntes luftfugtigheden var i orden.  
36 % (15 personer) syntes det modsatte. 

Under 2. interviewrunde var der imidlertid ikke 
mindre end 21 husstande, som ønskede at uddy-
be deres svar. 6 af disse var positive – herunder en 
beboer med kronisk bihulebetændelse og irritere-
de slimhinder, som var flyttet fra bolig uden venti-
lationsanlæg. 2 mente, at luftfugtigheden var en 
anelse for lav, og 13 personer brugte ret kraftige 
argumenter for at pointere, at luftfugtigheden var 
alt for lav. 
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Dette væsentligt større ønske om at begrunde 
både et positivt og et negativt svar, samt heftighe-
den af besvarelsernes karakter kunne tyde på, at 
der i forsøgsperioden har foregået en debat mel-
lem beboerne i afdelingen omkring lav luftfugtig-
hed. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at beboerne 
er blevet mere opmærksomme omkring luftfug-
tigheden. 

En utilfredshed med lav rumfugtighed på hhv. 25 
og 36 % er en ualmindelig høj procentdel og bør 
give anledning til bekymring. Der er ingen tvivl 
om, at mange af de utilfredse beboere lider af luft-
vejsproblemer, men da dette jf. 1. interviewrunde 
kun drejer sig om 18 % (7 personer), er dette ikke 
hele forklaringen. 

El-forbrug
I slutningen af forsøgsperioden blev der, i en 4 
ugers periode, målt el-brug på 43 ventilations-
anlæg – de sidste 4 husstande var ikke mulige at 
træffe hjemme, enten da målerne skulle monte-
res, eller da de skulle aflæses. 

Ikke alle målere blev sat op samme dag, hvorfor 
strømforbruget i de enkelte boliger på de forskelli-
ge driftstrin ikke helt kan sammenlignes.

For gruppe 3 kendes både driftstrin og el-forbrug: 

Bolig AE BA BB BD BF CB DB

kWh 14,4 7,6 9,7 15,8 7,7 14,5 12,6

Drift auto Trin 1 Trin 2 auto Trin 1 auto Trin 2

Bolig DE ED FA FB FC GB HA

kWh 14,9 16,1 8,3 7,3 10,0 13,0 29,4

Drift auto auto Trin 2 Trin 1 auto auto Trin 6

Ved en simpel sammenligning af de øvrige hus-
standes el-forbrug kan man nogenlunde vurdere, 
hvilke driftstrin de øvrige husstande kører deres 
ventilationsanlæg på. 

> Driftstrin 1–3 19 husstande

> Auto 17 husstande

> Driftstrin 4-7 6 husstande

> Slukket ventilationsanlæg 1 husstand

Selvom sammenligningen er usikker, er der helt 
klart en tendens til, at husstandene kører enten på 
auto eller på de lavere driftstrin. Som tidligere om-
talt, svarer driftstrin 6 til det lovbefalede luftskifte. 

Varmeforbrug
Det ville have været rigtigt interessant, hvis man 
havde haft mulighed for at logge på fjernvarme-
forbruget i samme periode, men installering af et 
stort antal energimålere på fjernvarmeinstallatio-
nen ville være en økonomisk udgift, som ressour-
cerne i forsøgsprojektet desværre ikke rakte til. 
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Efterkontrol af aggregater
Alle beboere blev opfordret til ikke at anvende 
driftstrin 1 i det rundsendte materiale, ligesom ri-
sikoen for skimmelvækst i aggregaterne blev drøf-
tet meget på de to infomøder. Alligevel kan man 
se, at flere af husstandene i gruppe 3 i længere pe-
rioder valgte at anvende driftstrin 1. 

Derfor valgte projektgruppen at tilse 3 aggregater 
i bolig FA, FB og HA. Disse 3 boliger har gennem 
hele eller størstedelen af forsøgsperioden valgt 
hhv. driftstrin 2, 1 og 6. 

Foto viser aggregat med afmonteret frontlåge. 

Indblæsningsventilatoren sidder øverst til venstre. 
Udsugning kommer ind gennem det øverste filter, 
og friskluft gennem det nederste. 

Udsugningsventilatoren sidder allernederst til høj-
re, og afkastkanalen er placeret skjult bagerst i ag-
gregatet – ude af syne på billedet. 

Foto herunder tekst viser kammeret med afkast-
ventilatoren i husstand FB, som har kørt på drifts-
trin 1 gennem hele forsøgsperioden. 

Billedet var det samme i husstand FA, som hav-
de anvendt driftstrin 2 fra primo januar til ultimo 
marts 2016, og inden da autoindstilling. 

Skimmeldannelse på afkastsiden må skyldes, at 
afkastluften i modstrømsveksleren har fået slået al 
fugtigheden af, således at afkastluften efter mod-
strømsveksleren er meget nedkølet og næsten  
100 % mættet. Taghætten er imidlertid endnu 
koldere, hvorfor der igen sker en mindre konden-
sering af afkastluften, når den møder taghætten. 
Kondenseringsvandet løber indvendigt i afkastka-
nalen tilbage og ind i kammeret for afkastventila-
toren, hvor der ikke er kondensafløb fra.
 
Den samme kondensering må selvfølgelig også 
ske i husstand HA (som gennem hele forsøgspe-
rioden har anvendt driftstrin 6), men her er luft-
mængden tilsyneladende så stor at kondensvan-
det bortventileres. 
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Som det ses af nedenstående foto er der ingen 
skimmeldannelse i aggregatet i bolig HA, som til-
fældet var i aggregatet i bolig FA og FB. 

Som nævnt under et tidligere afsnit, blev der ved 
gennemgangen af ventilationsanlæggene først i 
forsøgsperioden observeret et enkelt aggregat, 
som gennem længere tid havde været slukket. 

Ventilationsfirmaet kan ikke huske, om der kun 
var skimmeldannelse i kammeret med afkastven-
tilatoren, eller om der også var skimmelvækst an-
dre steder i aggregatet. Skimmelvæksten på det 
slukkede anlæg er endnu kraftigere end på de to 
anlæg, som har kørt på de lave driftstrin. Der ses 
således en klar sammenhæng mellem skimmel-
vækst og luftmængde på anlægget. 

Skimmelvæksten er blevet analyseret af Goritas til 
at være af typen Cladosporium sp. 

Den pågældende skimmelart er forholdsvis almin-
delig i udendørs luft især om sommeren. Skimmel- 
arten kan vokse ved de fleste temperaturer, men 
en afgørende vækstbetingelse er fugtighed, hvor-

for lokaliseringen af skimmelarten også er et tyde-
ligt tegn på, at der er eller har været kondensvand 
det pågældende sted i aggregatet. 

Voksestedet er imidlertid på udsugningsventila-
toren / i afkastkanalen, så hvis en afsmitning til 
indeklimaet skal ske, skal det foregå modsat luft-
retningen igennem modstrømsvarmeveksleren og 
udsugningsfilter. Da luftfugtigheden i boligerne 
samtidig er lav, anses en afsmitning til indeklimaet 
for at være usandsynligt. 

Ved massiv vækst kan alle typer skimmelsvampe 
give gener i form af slimhinde- og luftvejsirrita- 
tioner og anledning til allergi og astma. For aller-
gikere kan reaktionerne dog komme ved forholds-
vis lave ”belastninger”. Da der slet ikke er tale om 
massiv vækst, og da afsmitning gennem venti-
lationsaggregat er meget usandsynlig, vurderes 
skimmelvæksten ikke at have betydning for inde-
klimaet i boligerne. 

Man bør dog være opmærksom på, at skimmel-
væksten ikke udvikler sig, idet massiv skimmel-
vækst af Cladosporium kan give gode vækstbetin-
gelser for andre typer skimmelarter, som lettere 
lader sig sprede. 
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Projektets hovedidé om at bedre information om indekli-
ma og ventilationsanlæg ville betyde, at flere beboere ville 
styre deres egne ventilationsanlæg efter faktiske behov, 
hvilket igen ville betyde færre klager, højere tilfredsheds-
grad og lavere energiforbrug, har vist sig ikke at holde stik. 

At projektidéen ikke passer, er imidlertid lige så interes-
sant, som det omvendte. Samtidig har forsøgsprojektet af-
dækket en række interessante forhold, som forhåbentlig vil 
blive undersøgt nærmere i kommende projektforsøg.

At der stort set kun deltog de samme 12-13 husstande ud af 
48 mulige ved begge informationsmøder var meget skuf-
fende, idet man umiddelbart skulle tro, at der ville være en 
større interesse omkring emnet, eftersom der i afdelingen 
havde været mange klager over netop indeklimaet. 

Noget kunne tyde på, at beboerne kræver et godt indekli-
ma, men at de ikke ønsker at involvere sig i nogen form for 
styring for at opnå dette. 
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Brugerstyring
Af besvarelserne i 2. interviewrunde kan man se, at 
2/3 af de interviewede ikke har ændret på ventila-
tionsanlægget i forsøgsperioden. Samme tendens 
fremgår af logninger fra gruppe 3, hvor beboerne 
har foretaget følgende ændringer på ventilations-
anlægget i forsøgsperioden:

> Ingen ændringer 6 boliger

> 1 ændring  5 boliger

> 2 ændringer 2 boliger

> 3 ændringer  1 boliger

> Flere end 3 ændringer 2 boliger

Af 2. interviewrunde fremgår det, at 69 % ikke me-
ner, at tablettens informationer og styringsmu-
ligheder har været til nogen hjælp. Der er således 
ikke en stor interesse for selv at kunne styre boli-
gens luftmængder. 

Man skal dog være opmærksom på, at beboerne i 
denne afdeling har haft muligheden for individuel 
reguleringsmulighed siden renoveringen i 2010-
2011. Man ville muligvis have fået et andet resul-
tat, hvis alle ventilationsanlæg i udgangspunktet 
havde været låst fast på en bestemt luftmængde 
og indblæsningstemperatur, og at man så i en for-
søgsperiode havde tilbudt beboerne regulerings-
muligheder.

Man kunne sagtens forestille sig, at beboerne i af-
deling 15 – Charlottehøj på et tidligere tidspunkt 
har eksperimenteret med forskellige indstillinger 
– har fundet en tilfredsstillende indstilling – hvor-
efter man mere eller mindre anvender denne altid. 
Det kunne forklare de få ændringer.

De fleste beboere i gruppe 3 har dog selv valgt 
gruppen, som modtog flest informationer, og 
hvori der samtidig blev lagt op til øget brugerbe-
tjening. Alligevel er der altså kun nogle ganske få, 
der faktisk har benyttet sig af reguleringsmulighe-
derne i større grad. 

Den manglende interesse i selv at styre ventilati-
onsanlægget skal dog også ses i sammenhæng 

med, at den røde alarmlampe (gruppe 2) aldrig 
har været tændt, ligesom smiley’erne og kurverne 
(gruppe 3) formodentlig har været grøn det mes-
te af tiden. 

Indeklimainformationer
Af 2. interviewrunde fremgår det, at 79 % af del-
tagerne i gruppe 2 ønsker at beholde den måleen-
hed, som viser rumtemperatur og fugtighed.  

69 % af deltagerne i gruppe 3 svarer ligeledes, at 
man gerne vil kunne følge med i lejlighedens tem-
peratur og fugtighed, men 69 % synes ikke, at tab-
lettens muligheder har været til nogen hjælp. I den 
forbindelse skal dog nævnes, at nogle beboere i 
gruppe 3 har gjort opmærksom på, at deres tablet/
app ikke har fungeret optimalt. 

Et flertal af beboerne ønsker således at kunne føl-
ge med i lejlighedens indeklima, men kun et fåtal 
benytter sig af muligheden for selv at kunne øve 
indflydelse på dette via styring af ventilationsan-
lægget. Flere af de beboere, der i forsøgsperioden 
har klaget over for lav luftfugtighed, har dog an-
skaffet sig en lille befugter. 

Det øgede informationsniveau omkring regule-
ringsmuligheder og indeklimaet har således ikke 
virket som tiltænkt. Der er på ingen måde opnået 
en større tilfredshedsgrad. 

Det kunne se ud til, at informationsniveauet har 
medført, at beboerne i løbet af forsøgsperioden 
er blevet mere opmærksomme på deres indekli-
ma og ventilationsanlæg, idet der er færre, der 
stemmer ”neutralt” i 2. interviewrunde. Men da de 
”neutrale” stemmer er gået til både den ”utilfred-
se” og den ”tilfredse” side, kan man ikke sige at til-
fredshedsgraden – generelt set – er blevet bedre.

I forhold til det gennemførte projektforsøg er der 
således ingenting, der indikerer, at en øget bruger-
inddragelse i forbindelse med styring af decentra-
le ventilationsanlæg, er en god ide. 
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Indeklimaforskelle
Projektgruppen antog, at et øget informations-
niveau – enten som en simpel displayangivelse  
i gruppe 2, eller som et mere detaljeret tablet- 
niveau i gruppe 3 – ville kunne registreres i inde- 
klimamålingerne. 

Antagelsen byggede endvidere på, at et øget in-
formationsniveau i gruppe 3 ville føre til en større 
interesse hos beboerne for selv at styre ventilati-
onsanlægget og på den måde optimere husstan-
dens indeklima og sænke energiforbruget. 

Der er imidlertid ingenting i registreringerne, der 
indikerer, at disse antagelser skulle være rigtige. 
Sammenlignes logningerne af temperatur og fug-
tighed i de 3 forskellige grupper, er der ingen for-
skel imellem de 3 grupper.

Energibesparelse
I 1. interviewrunde svarer 60 %, at de tænker over at 
spare på energien. I 2. interviewrunde er procent-
delen steget til 71 %, selvom 95 % svarer, at for- 
søgsprojektet ikke har fået husstanden til at tænke 
mere over deres energiforbrug end tidligere. 

Af de åbne besvarelser omkring energibesparelser 
– 24 besvarelser i 1. interviewrunde og 30 besva-
relser i 2. interviewrunde – er der kun én enkel hus-
stand, der nævner noget om ventilationsanlæg-
get. Vedkommende benytter bortrejstfunktionen.  

Projektgruppen antog, at beboerne ville skrue ned 
for ventilationsanlægget, når man var på arbejde, 
eller man på anden vis ikke var i boligen, hvis in-
formationsniveauet blev hævet. Der blev dog ikke 
specielt gjort opmærksom på energibesparelsen 
i det rundomdelte informationsmateriale eller på 
infomøderne. Dette burde man måske have præ-
ciseret mere. 

Langt størsteparten af husstandene kører dog ven-
tilationsanlægget på enten automatisk drift eller 
på et af de lavere driftstrin, men der er ingenting 
i undersøgelsen, der tyder på, at dette sker pga. 

energibesparelser. Derimod er der meget mere, 
der tyder på, at indstillinger på de lavere driftstrin 
sker pga. lav luftfugtighed og andre komforthen-
syn fx støj og trækgener.

Set i forhold til det afholdte forsøgsprojekt, er der 
ingenting der tyder på, at et øget informations- 
niveau omkring ventilation og indeklima i sig selv 
medfører et lavere energiforbrug. 

Luftmængder
Det er meget tankevækkende, at selvom mange 
husstande har anvendt de laveste driftstrin, hvor 
luftmængderne er meget små – trin 1 svarer til 
1/5-del af bygningsreglementets krav – så har der 
ingen steder været registreret særligt høje luftfug-
tigheder. Nærmere tvært imod. 

Det pågældende ventilationsaggregat er Passiv-
huscertificeret og har derfor et lavt energiforbrug. 
Men af elmålingerne ses det meget tydeligt, at der 
er meget store procentvise energibesparelser at 
hente ved at sænke ventilationsraten fra fx drifts-
trin 6 til auto. På driftstrin 6 er elforbruget cirka 
dobbelt så stort som ved automatisk styring. 

Sænkes luftmængderne yderligere fra fx auto 
til trin 1-2, kan der igen hentes 30-40 % alene på 
el-forbruget, som på disse ventilationsanlæg årligt 
ligger mellem 130 - 210 kWh. Dertil kommer ener-
gibesparelserne på fjernvarmen, som desværre 
ikke blev registreret i dette forsøgsprojekt. 

I dag er det uhørt at snakke om at ventilere med 
så små luftmængder, men i dette forsøgsprojekt 
er der ingenting, der tyder på, at de små luft-
mængder giver et dårligere indeklima / høj relativ 
fugtighed. Man skal dog huske på, at de målte fug-
tigheder er gennemsnitsværdier ét sted i boligen, 
hvorfor der sandsynligvis godt kan forekomme hø-
jere luftfugtigheder på mere udsatte steder i boli-
gen, men set i forhold til de målte værdier, virker 
dette heller ikke alarmerende. 
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Den konstaterede skimmelvækst i aggregatet om-
kring udsugningsventilatoren burde relativt nemt 
kunne løses ved anvendelse af isolerede taghæt-
ter eller gennem en effektiv bortledning af kon- 
densvand.

Kan man gennem tilsvarende projektforsøg på-
vise, at et lavere luftskifte er tilstrækkelig, vil det 
få en positiv betydning i forhold til energiforbrug, 
træk- og støjgener, ligesom pladsbehovet til både 
aggregater og kanalfremføringer vil kunne redu-
ceres. Faktorer som i dag – især ved renoveringer 
- har stor betydning. 

Lav fugtighed
Der er relativt mange i dette forsøgsprojekt, som 
har klaget over for lav luftfugtighed i deres bolig, 
også selvom de har anvendt de lave driftstrin. 

Selv med en luftudskiftning, som er væsentlig la-
vere end det lovbefalede luftskifte på 0,5 gange/
time, kommer der klager over for tørt indeklima. 
Antallet af klager i denne afdeling er så stort, at 
man ikke bare kan forklare det med, at beboerne 
er særligt sensitive overfor tør luft eller luftvejsli-
delser. 

Skimmelvæksten i aggregatet tillægger mikrobio-
logen fra Goritas ikke nogen betydning i forhold til 
klageomfanget, idet den observerede skimmel-
vækst med meget stor sandsynlighed ingen ind-
flydelse har på boligernes indeklima. 

Også fra andre renoveringsprojekter kendes pro-
blematikken med klager over for lav fugtighed ef-
ter etablering af mekanisk ventilationsanlæg.

Selvom klager kan skyldes mange forskellige – 
også ikke umiddelbart indlysende – forhold, er kla-
gerne over tørt indeklima i dette forsøgsprojekt 
trods alt så omfattende og vedvarende, at man 
bør tage problematikken alvorligt. 

Projektgruppens anbefalinger
I forhold til det gennemførte forsøgsprojekt vil 
projektgruppen kraftigt anbefale, at der gennem-
føres nogle flere forsøgsprojekter for at klarlæg-
ge, om ventilationsraten uden bygningsmæssige 
og helbredsmæssige risici kan sænkes i forhold til 
Bygningsreglementets nuværende krav. 

Projektforsøgets resultater viser meget tydeligt, 
at individuelle styringsmuligheder ikke er et stort 
ønske hos beboerne. Projektgruppen vil derfor 
anbefale, at decentrale ventilationsanlæg i den 
almene boligsektor bliver styret fuldautomatisk 
i forhold til lejlighedens gennemsnitlige relati-
ve fugtighed. Styringen bør samtidig indeholde 
en automatisk boost-funktion og en automatisk 
omskiftning mellem sommer- og vinterdrift. Det 
er ligeledes projektgruppens overbevisning, at 
manuelle overstyringsmuligheder ikke vil give en 
højere tilfredshedsgrad, måske endda tværtimod, 
hvorfor sådanne ikke anbefales. 

Oplever beboerne gener på grund af for lav rum-
fugtighed, anbefales dette løst med små befugt-
ningsanlæg, idet forsøgsprojektets resultater 
tydeligt viser, at et reduceret luftskifte ikke med-
fører højere rumfugtighed. 
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A. Brugerinstruktion til husstande i forsøgsgruppe 3

B. Interview nr. 1

C. Temperatur- og fugtighedslogninger alle grupper

D. Logninger gruppe 3

E. Interview nr. 2
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