
Frisk luft, behagelig temperatur, masser af godt lys, - det 
lyder næsten som en reklame for en feriedestination.
Vi søger det gode klima hvis vi kan og forbinder det med 
afslapning og overskud.
Hvis vi forbedrer et dårligt indeklima, forbedres trivslen og 
dine medarbejderne vil naturligt øge deres arbejdskraft; ikke
fordi de presses til det, men ganske enkelt fordi der er flere 
ressourcer at arbejde med.

Investér i indeklima

- forskning viser det kan betale sig!

Et dårligt indeklima udgør en unødvendig belastning for dine 
medarbejdere. Det tager ressourcer fra arbejdet, reducerer 
effektivitet og øger risikoen for sygdom og stress.
Hvis der ikke er tilstrækkelig frisk luft, hvis temperaturen er 
for høj eller lav, eller hvis de påvirkes af støj, falder medarbej-
dernes effektivitet. Undersøgelser indikerer at effektiviteten 
kan øges 10-20% hvis indeklimaet forbedres.
Derfor har en investering i et bedre indeklima, som oftest, tjent 
sig selv ind på forbløffende kort tid, mindre end et år, viser 
forskningen2.  

Nye tider - nye udfordringer

I ældre bygninger er det normalt at opleve problemer med træk 
og kulde - nye bygninger har ofte en anden type udfordringer.
Igennem de seneste år har en massiv opmærksomhed på
energiforbrug, medvirket til disse problemer. Lovgivningen 
har, siden 2006, stillet krav til hvor meget energi en bygning må 
bruge ved almindelig drift - og det giver stor opmærksomhed 
på at holde på varmen.
De øgede isoleringskrav betyder eksempelvis at moderne vin-
duer lukker mere varme ind bygningen, end bygningen taber 
til omgivelserne. Det betyder at der, i nye bygninger, kan opstå 
et overophedningsproblem, i stedet for et kuldeproblem, som 
kendes fra ældre bygninger.

For meget af det gode

I de nye bygninger skal overophedningen ofte fjernes med  et 
ventilationsanlæg, hvilket betyder at der skal skiftes meget luft 

ud. Hvis samme ventilationszone også dækker andre lokaler, 
der ikke er ophedede , bliver disse lokaler ofte for kolde.
Man kan sige det er for meget af det gode, for meget varme 
og for meget kølig luft. Hvis det er for varmt eller koldt er der 
naturligvis nogen som klager, og i forsøget med at korrigere 
problemet lokalt skabes der ofte nye problemer andre steder.

Hvad kan I gøre?

InSpace tilbyder at gennemføre et forløb på jeres lokationer, 
som giver et jer overblik over problemets omfang og danner et 
godt grundlag for de rigtige løsninger, der sikrer et forbedret 
indeklima.
Et forløb ser typisk ud som følger og kan afsluttes efter hver fase:

Løsningsmuligheder

Som regel kan en indeklimaproblematik håndteres på flere 
forskellige måder.
InSpace arbejder helhedhedsorienteret og tilbyder forskellige 
typer indsats: adfærdsændring, i forhold til medarbejder-
nes brug af lokaler; ændring af indretning; optimering af 
bygningens eksisterende installationer, samt byggetekniske 
forandringer.

Hvordan kommer vi i gang?

Vi tager udgangspunkt i en dialog om jeres oplevelse af den 
aktuelle problematik og hvorfor i mener den opstår. Sammen 
ser vi herefter på jeres bygning og formulerer et egnet forløb for 
forbedring af indeklimaet i jeres virksomhed.
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1 Rapport ”Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller”, COWI for LO, 2010
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