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Danskerne glemmer at lufte ud i hjemmet 
 
Ni ud af ti danskere lufter ikke nok ud i hjemmet, selvom størstedelen kender til anbefa-
lingerne om gennemtræk tre gange dagligt. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks 
førende ventilationsproducent Lindab Ventilation. Indeklimaekspert Geo Clausen fra DTU 
advarer mod konsekvenserne ved manglende udskiftning af luften i moderne boliger. 
 
Kun ni procent af undersøgelsens 1.006 adspurgte danske boligejere med hjemmeboende børn 
følger anbefalingerne for udluftning. Det er til trods for, at 63 procent af dem kender til anbefa-
lingen fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om, at der skal skabes gennemtræk i ti minut-
ter tre gange om dagen for at sikre et sundt indeklima med naturlig udluftning.  
 
Glemmer udluftning i travl hverdag 
Den manglende udluftning skyldes først og fremmest en travl hverdag og manglende opmærk-
somhed. I undersøgelsen, der er gennemført for Lindab Ventilation af analyseinstituttet YouGov 
Zapera, giver 53 procent af deltagerne udtryk for, at de glemmer at lufte ud. Det overrasker ikke 
lektor ved DTU, Geo Clausen, der er ekspert i indeklima. 
 
”Danskerne vil gerne det bedste og er generelt interesserede i indeklimaet. Men samtidig lever 
især mange børnefamilier i en stresset hverdag, og de giver sig ikke tid til at sørge for ordentlig 
udluftning. Det er et problem i dag, hvor boligerne er så tætte og energivenlige, at luften ikke 
udskiftes løbende gennem små utætheder i bygningerne,” forklarer Geo Clausen. 
 
Øget risiko for sygdomme 
Konsekvensen ved manglende udluftning er typisk et skadeligt indeklima med fugt og skimmel-
svamp, der kan føre til sygdomme som eksempelvis astma og allergi.  
 
”Dårlig udluftning giver en reel fare for fugt og skimmelsvamp, så vi risikerer at blive syge af at 
være indenfor. Samtidig er moderne hjem i dag fyldt med plastikmaterialer og elektronik, som 
øger risikoen for ophobning af luftens indhold af blandt andet blødgørere og brandhæmmere. 
Stofferne kan virke hormonforstyrrende og er mistænkt for at medvirke til udvikling af astma,” 
påpeger Geo Clausen.    
 
Ventilationsanlæg klarer udluftningen 
Ud over at glemme udluftning er hensynet til varmeregningen en anden væsentligst årsag til, at 
danskerne ikke åbner vinduerne tilstrækkeligt. Undersøgelsen fra Lindab Ventilation viser, at 34 
procent ikke lufter ordentligt ud, fordi de vil spare på varmen. Ifølge indeklimaeksperten fra DTU 
er et ventilationsanlæg med varmegenvinding derfor et godt alternativ.  
 
”Et ventilationsanlæg sikrer først og fremmest, at luften i boligen udskiftes automatisk. Men 
samtidig genvinder mange anlæg i dag varmen, så boligejerne ikke bare smider varmen ud, 
men rent faktisk sparer lidt energi,” fortæller Geo Clausen. 
 
Lindab Ventilation har netop lanceret Lindab villaventilation, der et nyt ventilationssystem, som 
giver private boligejere mulighed for at bevare et sundt indeklima i deres hjem. Konceptet er 
bygget op omkring en partnermodel, hvor Lindab Ventilation driver landsdækkende markedsfø-
ring, mens lokale ventilationspartnere står for kontakten til de private boligejere. Læs mere på 
www.villaventilation.dk.   
 
 



Fakta om undersøgelsen: 
• Det er ventilationsfirmaet Lindab Ventilation, der står bag undersøgelsen. 
• Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov Zapera, der har interviewet 

1.006 boligejere med hjemmeboende børn.  
• Alle interviews er gennemført i perioden 7. – 13. januar 2011. 
• Undersøgelsen er gennemført via internettet med udgangspunkt i YouGov Zaperas 

Danmarkspanel. 
 
Fakta om indeklima og ventilation: 

• Et sundt indeklima kræver tilstrækkelig udskiftning af luften i form af for eksempel ud-
luftning med gennemtræk i 10 minutter minimum to-tre gange dagligt. 

• Aktiv ventilation sikrer automatisk udskiftning af luften døgnet rundt og bidrager således 
til et sundt indeklima. 

• Flere undersøgelser viser, at et dårligt indeklima øger risikoen for astma, allergi og an-
dre overfølsomhedssygdomme. 

• Børn opholder sig i hjemmet langt over halvdelen af døgnet. Ventilation i hjemmet har 
derfor stor betydning for børns helbred. 

• Ved at installere aktiv ventilation med varmegenvinding kan boligejere sænke energi-
forbruget, spare penge og reducere CO2-udslippet. 

 
Fakta om Lindab villaventilation: 

• Lindab villaventilation er et nyt ventilationskoncept fra Lindab Ventilation til private bo-
ligejere med etplans huse.  

• Konceptet er velegnet til både nybyggeri og renovering. 
• Lindab villaventilation forhandles af ti ventilationspartnere, der dækker hele Danmark og 

er nøje udvalgt af Lindab Ventilation. 
• Ventilationspartnerne sørger for alt fra beregninger til installation og opstart af anlæg-

get. 
• Lindab Ventilation samarbejder med Nykredit omkring finansiering af Lindab villaventila-

tion. 
• Læs mere på www.villaventilation.dk. 

 
Fototekster: 
1. En ny undersøgelse fra Lindab Ventilation viser, at ni ud af ti danske boligejere ikke lufter nok 
ud i hjemmet. 
 
2. Manglende udluftning resulterer som regel i fugt og skimmelsvamp, der øger risikoen for 
blandt andet astma. 
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