Ventilationsanlægget

i min bolig
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Forkortet udgave af teknisk rapport udarbejdet af:
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Rapporten er udarbejdet i forbindelse med forsøgsprojektet ”Almene boligers
ventilationsanlæg”. Forsøgsprojektet er støttet af Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet via Den Almene Forsøgspulje.
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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 forsøgsmidler 2013.
Danfoss’ udviklingsafdeling har deltaget i projektet. Afdelingen har udviklet informationsprogrammet til beboerne.
Informationsprogrammet er koblet til styreprogrammet af
det i forvejen installerede ventilationsanlæg – Danfoss Air.
Samtidig med projektopstart blev der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra Ministeriet og Himmerland Boligforening. Følgegruppen har gennem projektforløbet revideret og justeret projektet, efterhånden som uforudsete
forhindringer og hændelser opstod.
Nærværende rapport er en forkortet udgave af den mere
dybdegående tekniske rapport, som er udfærdiget af ventilationsingeniør Leo Helmer fra Kærsgaard og Andersen
Arkitekter og Ingeniører A/S.
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Projektets idé er at designe en enkel og overskuelig brugerstyring til en almen bolig med eget ventilationsanlæg (mekanisk indblæsnings- og udsugningsanlæg med varmegenvinding), og samtidig kortlægge den eventuelle ændrede
brugeradfærd i den forbindelse.
Projektet bygger på antagelsen, at hvis beboerne tilbydes
reguleringsmuligheder og instruktion i brug af deres eget
ventilationsanlæg, vil der komme færre klager over træk og
støj, samtidig med en oplevelse af et bedre indeklima. Håbet er, at den ændrede brugeradfærd også vil resultere i et
lavere energiforbrug.
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Energiforbrug
Ovenstående tekst er måske sat på spidsen, men
tendens er tydelig.

Med udgivelsen af Bygningsreglementet 2010
blev der indført krav om, at grundluftskiftet skulle
ske med et ventilationsanlæg med varmegenvinding i almene boligbyggerier. Dette krav er også
gældende, hvis man vælger at udskifte et eksisterende udsugningsanlæg, uanset om det kan betale
sig rent økonomisk.

Når ventilationsanlæggene indreguleres, indstilles
anlæggene derfor til en fast luftmængde og kører
sådan hele tiden. Kun udsugningsluftmængden
på emhætten kan beboerne ændre på ved madlavning. Ventilationsanlæggene indstilles også til
en fast indblæsningstemperatur, som kun varmemesteren kan ændre på. Det er ikke godt set fra et
energimæssigt synspunkt.

I forbindelse med større renoveringssager bliver
der ofte etableret et mekanisk indblæsnings- og
udsugningsanlæg med varmegenvinding.
De energibesparelser, som man teoretisk kan beregne sig frem til ved en sådan udskiftning, viser
sig desværre sjældent at holde stik.

Kan man, ved at give beboerne en instruktion i
indeklimaforhold og ventilationsanlæggets styringsmuligheder, samt løbende forsyne beboerne
med informationer om rumtemperatur og fugtighed, opnå en energibesparelse? Energibesparelsen vil opstå ved, at beboerne skruer ned for ventilationsanlægget, når fugtigheden er i orden eller
beboeren ikke opholder sig i boligen pga. arbejde,
ferie osv.

Indeklima
For dårlige ventilationsanlæg uden eftervarmeflade (varmegenvinding), lyddæmpning og billige
indblæsningsventiler, som placeres forkert, er eksempler på dårlige ventilationsprojekter, som vil
medføre klager over kulde, støj og trækgener.

Håbet er også, at øget brugerindflydelse samtidig
vil give den ekstra gevinst, at der kommer færre
klager fra beboerne over træk og støj fra ventilationsanlægget, fordi beboerne selv styrer ventilationsanlægget.

Utilfredshederne kan medføre, at beboerne slukker for ventilationsanlægget eller skruer anlægget
ned på et for lavt niveau og/eller blokerer indblæsningsventilerne, hvorved risikoen for dårligt indeklima, forøget energiforbrug og skimmelvækst
igen opstår.

Styringsmuligheder
Ved udarbejdelsen af ideoplægget til dette forsøgsprojekt var der enighed om, at der – i ventilationsbranchen og måske også i den almene boligsektor – er en udbredt opfattelse af, at:

indeklimaproblematikken og styringen af
et ventilationsanlæg er så kompliceret,
at beboerne ikke forstår det. Derfor skal
der være så få og simple reguleringsmuligheder som muligt. Jo mindre beboerne
kan ”pille” ved – desto bedre.

6

Afdeling 15 – Charlottehøj

Styring ventilationsanlæg

48 fritliggende huse i Himmerland Boligforenings
afdeling 15 – Charlottehøj blev udpeget som forsøgsboliger til projektet. Forsøgsperioden strakte
sig fra november 2015 til og med marts 2016. Afdelingen er oprindeligt bygget i 1956-57 og består
af 30 rækkehuse og 48 fritliggende huse. I 20102011 blev boligerne renoveret. Renoveringen var
ikke særligt omfattende og bestod primært af en
forbedring af klimaskærmen (alt det, som adskiller
ude fra inde, såsom døre, vinduer, mure osv.). Ikke
alle de gamle kuldebroskonstruktioner (der hvor
kulden kan komme ind til de opvarmede flader i
boligen) var mulige at ændre under renoveringen.

Ventilationsanlægget er forsynet med en Air Dial
styring.

Automatisk luftmængdestyring
Ved denne styringsform reguleres luftmængden
automatisk i forhold til den målte luftfugtighed i
boligen.
Boligforeningen har dog oprindeligt begrænset
anlægget, så det højeste trin er trin 6, svarende til
den beregnede luftmængde i boligen.

Manuel luftmængdestyring
Vælges denne styringsform, kører ventilationsanlægget fast på det trin, som beboeren vælger.

Efter renoveringen har der været en del klager og
problemer omkring ventilationsanlæggene i de
fritliggende huse. Ganske usædvanligt har beboerne her mulighed for at regulere på deres ventilationsanlæg, som man kender det fra parcelhuse.

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

Ventilationsanlægget

Automatisk boost-funktion

Ventilationsanlægget i hvert hus er et Danfoss Air
Unit W1. De enkelte huse varierer lidt i indretning
og størrelse fra 96 m² til 116 m², men alle anlæg er
indreguleret til at give samme luftmængde – 150
m³ pr. time pr. bolig. Ventilationsfirmaet har målt,
at denne luftmængde svarer til trin 6 ud af 10 indstillinger på ventilationsanlægget.

Den automatiske boost-funktion aktiveres i forhold til den målte luftfugtighed. Stiger luftfugtigheden pludselig (ca. 3 % i løbet af 30 sek.) fx
ved badning eller madlavning, kører anlægget
automatisk til et højere driftstrin, indtil den relative fugtighed er tilbage til udgangspunktet igen.
Boost-hastighedens driftstrin indstilles på styrepanelet.

Luften bliver derved udskiftet mellem 0,5 og 0,7
gange i timen, og dermed lidt mere end Bygningsreglementets krav på min. 0,5 gange i timen.

Manuel boost-funktion
Beboerne har også mulighed for manuelt at aktivere boost-funktionen. Driftstrin og varighed indstilles på styrepanelet.

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

Bortrejst

Der er installeret vandvarmeflade (fjernvarme) på
indblæsningsluften efter ventilationsanlægget,
således at luften, der blæses ind i boligen, ikke bliver for kold.

Beboerne kan slå automatikken over på ”Bortrejst”, hvorved anlægget kører ned på en ca. 10 %
ydelse, og varmefladen slukkes.
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Forsøgsgrupper
Beboerne blev delt op i følgende 3 forsøgsgrupper:
En kontrolgruppe, en gruppe med et meget simpelt informationsniveau samt endelig en gruppe
med et avanceret informationsniveau. En enkelt
beboer i forsøgsgruppe 2 ønskede ikke at deltage i
forsøget, der er derfor 16 husstande i gruppe 1, 15
husstande i gruppe 2 og 16 husstande i gruppe 3. I
alt 47 husstande.

således at tabletten viser niveauerne med grønne,
gule og røde smiley’er.
Når beboeren tænder for tabletten, vises en grøn,
gul eller rød smiley for boligens indeklima. Derefter kan beboeren vælge følgende tre kategorier:
> Relativ luftfugtighed
> Rumtemperatur

Forsøgsgruppe 1:

> Filtertilstand

Gruppe 1 er en kontrolgruppe. Husene i denne
gruppe får kun installeret en neutral måleenhed
inde i stuen ved døren ud til forgangen. Måleenheden og Danfoss-styrepanelet hænger således på
hver sin side af døren mellem stuen og forgangen.

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

Måleenheden registrerer rumtemperatur og relativ rumfugtighed hele døgnet. Der er ingen display på måleenheden, så beboerne i denne gruppe
modtager ingen informationer og kan kun styre
deres ventilationsanlæg i forhold til, hvad de selv
synes giver et godt og behageligt indeklima.

Åben
kvikvalgsmenu

Forsøgsgruppe 2:
Denne gruppe udstyres med en tilsvarende måleenhed, som gruppe 1. Forskellen er, at denne
måleenhed er forsynet med et simpelt display,
som løbende viser både rumtemperatur og relativ
luftfugtighed samt en rød lampe, som indikerer, at
luftfugtigheden er for høj.
Beboerne får samtidig at vide, at når den røde
lampe lyser, skal de manuelt lufte ud ved at åbne
vinduer.
Også denne måleenhed registrerer rumtemperatur og luftfugtighed hen over døgnet.

Gå til undermenu 1
Relativ luftfugtighed

Forsøgsgruppe 3:
Denne gruppe forsynes med en måleenhed som
gruppe 1, og en tablet, hvor beboeren får informationer omkring boligens indeklima. For at gøre
datainformationen til beboeren så let forståeligt
som muligt, er der fastsat nogle grænseværdier,

Gå til undermenu 2
Temperatur

Gå til undermenu
Filter

For henholdsvis rumtemperatur og relativ luftfugtighed vises et farvet kurveforløb samt en farvet
smiley. Kurvefarve og smiley-farve følges ad.
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Alle tre kategorier skal være grønne, for at indeklimaet indikeres med en grøn smiley.

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

Under kategorien ”Relativ luftfugtighed” kan brugeren samtidig booste ventilationens luftmængde, vælge blæsertrin eller autostyring.

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

Informationsmøde nr. 1
Inden forsøgsprojektet blev startet fysisk i afdelingen, indkaldte boligforeningen til et informationsmøde.
Deltagerne blev informeret om opdelingen i de 3
forsøgsgrupper, og deltagerne fik på mødet mulighed for at ønske, hvilken gruppe man gerne ville
deltage i.

Logning – alle grupper
Logninger fra måleenhederne i forsøgsboligerne
viser, at langt de fleste beboere holder en rumtemperatur på 22-23o C – færre holder en rumtemperatur på 21o C og kun et par enkelte på 20o C eller
24o C.

Informationsprogrammet fra Danfoss til forsøgsgruppe 3 blev grundigt gennemgået, og alle
spørgsmål blev nøje besvaret.

1. interviewrunde

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 gennemsnitlige relative
luftfugtighed pr. døgn stort set ens i alle 47 boliger.

Der blev gennemført to interviewrunder med beboerne i forsøgsperioden. 1. interviewrunde blev
gennemført kort tid efter, at forsøgsudstyret var
blevet installeret i boligerne. I 1. interviewrunde
deltog 40 husstande. Herunder er listet centrale
pointer fra interviewrunden.

Enkelte boliger har næsten konstant en relativ fugtighed omkring 30 %, hvilket vurderes at være lavt.

> I afdelingen er der en klar overvægt af ældre beboere uden børn.

Kun yderst sjældent er der registeret en relativ
luftfugtighed over 50 % RF.

> Ca. 80 % har en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
> I cirka hver 5. bolig (18 %) er der en eller flere beboere med luftvejsproblemer.
> 25 % klager over for lav luftfugtighed.
> Tilfredsheden med indeklimaet og ventilationsanlægget er spredt, dog med en klar
overvægt af tilfredshed og stor tilfredshed
– 66-70 %.
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Logning - gruppe 3

2. interviewrunde

I forsøgsgruppe 3 blev der også logget fra ventilationsautomatikken. Ved aflæsning blev anlægsindstillingerne i den enkelte bolig registreret samt
ventilationsanlæggets målinger af temperatur og
luftfugtighed.

I slutningen af forsøgsperioden blev 2. interviewrunde gennemført. I denne interviewrunde deltog
42 husstande.

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

Registrerede ændringer af indstillinger på ventilationsanlæggene gennem forsøgsperioden i de 16
boliger er følgende:
> Ingen ændringer

6 boliger (38 %)
I 1. interviewrunde var der 25 % (10 personer),
der var utilfreds med luftfugtigheden. Denne utilfredshed er steget til 36 % (15 personer) i 2. interviewrunde.

> 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
løbet af forsøgsperioden 3 boliger (19 %)

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

Ventilationsanlæggets registreringer viser, at fugtighedsniveauet i nogle boliger er meget lavt – under 30 % RF. Samtidig ses det også, at det højeste
fugtighedsniveau ikke er særligt højt; det kommer
sjældent over 60 % RF.

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

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

I 1. interviewrunde (40 personer) var der 72 % (29
personer), som syntes luftfugtigheden var i orden.
25 % (10 personer) syntes det modsatte. 2,5 % (1
person) stemte ”ved ikke”. Under 1. interviewrunde var der 9 husstande, som ønskede at begrunde
deres svar, og alle 9 klagede over for lav luftfugtighed.

> 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

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

> 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

Under 2. interviewrunde var der imidlertid ikke
mindre end 21 husstande, som ønskede at uddybe
deres svar. 6 af disse var positive, 2 mente, at luftfugtigheden var en anelse for lav, og 13 personer
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Ved en simpel sammenligning af de øvrige husstandes el-forbrug kan man nogenlunde vurdere,
hvilke driftstrin de øvrige husstande kører deres
ventilationsanlæg på.

brugte ret kraftige argumenter for at pointere, at
luftfugtigheden var alt for lav.
Dette væsentligt større ønske om at begrunde
både et positivt og et negativt svar, samt heftigheden af besvarelsernes karakter, kunne tyde på, at
der i forsøgsperioden har foregået en debat mellem beboerne i afdelingen omkring lav luftfugtighed. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at beboerne
er blevet mere opmærksomme omkring luftfugtigheden.

> 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 omtalt, svarer driftstrin 6 til det lovbefalede luftskifte.

En utilfredshed med lav rumfugtighed på henholdsvis 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 luftvejsproblemer, 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-forbrug på 43 ventilationsanlæg – de sidste 4 husstande var ikke mulige at
træffe hjemme, enten da målerne skulle monteres, eller da de skulle aflæses.
Ikke alle målere blev sat op samme dag, hvorfor
strømforbruget i de enkelte boliger på de forskellige 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
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tagerne i gruppe 2 ønsker at beholde den måleenhed, som viser rumtemperatur og fugtighed.

Projektets hovedidé har vist sig ikke at holde stik.
Projektets hovedidé var, at hvis beboerne blev tilbudt gode reguleringsmuligheder og samtidig blev
instrueret i betjening af deres eget ventilationsanlæg, ville det afstedkomme færre klager, en højere
tilfredshedsgrad samt et lavere energiforbrug.

69 % af deltagerne i gruppe 3 svarer ligeledes, at
man gerne vil kunne følge med i lejlighedens temperatur og fugtighed, men 69 % synes ikke, at tablettens muligheder har været til nogen hjælp.

At projektideen ikke holder stik, er lige så interessant, som det omvendte. Samtidig har forsøgsprojektet afdækket en række interessante forhold,
som i fremtiden forhåbentlig vil blive undersøgt
nærmere.

Et flertal af beboerne ønsker således at kunne følge med i lejlighedens indeklima, men kun et fåtal
benytter sig af muligheden for selv at kunne øve
indflydelse på dette ved styring med tabletten.
Det øgede informationsniveau omkring reguleringsmuligheder 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 indeklima og ventilationsanlæg,
idet der er færre, der stemmer ”neutralt” i 2. interviewrunde. Men da de ”neutrale” stemmer er gået
til både den ”utilfredse” og den ”tilfredse” side,
kan man ikke sige, at tilfredshedsgraden, generelt
set, er blevet bedre.

Noget kunne tyde på, at beboerne kræver et godt
indeklima, men at de ikke ønsker at involvere sig i
nogen form for betjening for at opnå dette.

Brugerstyring
Af besvarelserne i 2. interviewrunde kan man se, at
2/3 af de interviewede ikke har ændret på ventilationsanlægget i forsøgsperioden. Samme tendens
fremgår af logninger fra gruppe 3, hvor beboerne
har foretaget følgende ændringer på ventilationsanlægget i forsøgsperioden:
> Ingen ændringer

6 boliger

> 1 ændring

5 boliger

> 2 ændringer

2 boliger

> 3 ændringer

1 boliger

> Flere end 3 ændringer

2 boliger

Indeklimaforskelle
Projektgruppen antog, at et øget informationsniveau ville kunne registreres i indeklimamålingerne.
Antagelsen byggede på, at et øget informationsniveau ville føre til en større interesse hos beboerne
for selv at styre ventilationsanlægget og på den
måde optimere husstandens indeklima og sænke
energiforbruget.

Af 2. interviewrunde fremgår det, at 69 % ikke mener, at tablettens informationer og styringsmuligheder har været til nogen hjælp. Der er således
ikke en stor interesse for selv at kunne styre den
luftmængde, som ventilationsanlægget skifter luften med.

Der er imidlertid ingenting i registreringerne, der
indikerer, at denne antagelse skulle være rigtig.
Sammenlignes logningerne af temperatur og fugtighed i de 3 forskellige grupper, er der ingen forskel imellem de 3 grupper.

Indeklimainformationer
Af 2. interviewrunde fremgår det, at 79 % af del-
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Energibesparelse
onsraten fra fx driftstrin 6 til auto. På driftstrin 6 er
el-forbruget cirka dobbelt så stort som ved automatisk styring.

Projektgruppen troede, at beboerne ville skrue
ned for ventilationsanlægget, når beboeren ikke
var i boligen, hvis informationsniveauet blev hævet. Der blev dog ikke specielt gjort opmærksom
på energibesparelsen i informationsmaterialet eller på informationsmøderne. Dette burde måske
have været præciseret mere.

Sænkes luftmængderne yderligere fra fx auto
til trin 1-2, kan der igen hentes 30-40 % alene på
el-forbruget. Dertil kommer energibesparelserne
på fjernvarmen.

De fleste husstande indstiller ventilationsanlægget enten på automatisk drift eller en af de laveste
driftstrin. Der er ingenting i undersøgelsen, som
tyder på, at disse indstillinger er valgt på grund af
energibesparelser. Det tyder på, at indstillingerne
er valgt ud fra luftfugtigheden (som er lav) og andre komforthensyn som støj og trækgener.

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 luftmængder giver et dårligere indeklima / høj relativ fugtighed. Man skal dog huske på, at de målte fugtigheder er gennemsnitsværdier målt ét sted i boligen.
Der kan derfor sandsynligvis godt forekomme højere luftfugtigheder på mere udsatte steder i boligen, men set i forhold til de målte værdier, virker
dette heller ikke alarmerende.

Intet tyder på, at øget informationsniveau i sig selv
medfører 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 luftfugtigheder. Nærmere tværtimod.
Det pågældende ventilationssystem har et lavt
energiforbrug. Men af el-målingerne ses det meget tydeligt, at der er meget store procentvise
energibesparelser at hente ved at sænke ventilati-
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Lav fugtighed

Projektgruppens anbefalinger

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

Det anbefales, at der gennemføres forsøgsprojekter, som kan klarlægge, om ventilationsraten uden
bygningsmæssige og helbredsmæssige risici kan
sænkes i forhold til Bygningsreglementets nuværende krav.

Selv med en luftudskiftning, som er væsentlig lavere 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 luftvejslidelser.

Projektets forsøgsresultater viser, at individuelle styringsmuligheder ikke er et stort ønske hos
beboerne. Projektgruppen anbefaler derfor, at
decentrale ventilationsanlæg i den almene boligsektor bliver styret fuldautomatisk i forhold til
boligens relative fugtighed. Styringen bør samtidig indeholde en automatisk boost-funktion og
en automatisk omskiftning mellem sommer- og
vinterdrift.

Også fra andre renoveringsprojekter kendes problematikken med klager over for lav fugtighed efter etablering af mekanisk ventilationsanlæg.
Selvom klager kan skyldes mange forskellige ikke
indlysende forhold, er klagerne over tørt indeklima i dette forsøgsprojekt så omfattende og vedvarende, at man bør tage problematikken med i
fremtidige overvejelser, når ventilationsniveauet i
boliger fastlægges.

Oplever beboerne gener på grund af for lav rumfugtighed, anbefales dette løst med små befugtningsanlæg, da forsøgsprojektets resultater viser,
at et reduceret luftskifte ikke medfører højere
rumfugtighed.

”Kold” luft

Kold luft

”Varm” luft

Varm luft
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