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Vinteren er højsæson for dårligt indeklima 
 
Når vintermørket sænker sig over det ganske land, er det tid til hygge rundt om i de danske hjem. 
Men i forsøget på at holde kulden ude og varmen inde, glemmer vi ofte indeklimaet, der lider under 
vinterens lukkede døre og vinduer.    

Der er ild i brændeovnen, mens familien samles i stuen i stearinlysets skær. Det emmer af hygge. Men i 
jagten på vinterhyggen glemmer vi ofte at tænke på indeklimaet, der lider under den manglende ventilation. 
 
Vi er godt nok blevet mere bevidste om betydningen af et godt indeklima i forhold til både husets og beboer-
nes helbred. Men i vintermånederne lader vi ofte hensynet til indeklimaet bøje sig for behovet for hjemlig 
hygge.  
 
”Der er flere årsager til, at vinteren er højsæson for dårligt indeklima. I vinterhalvåret tænder vi flere stearin-
lys og fyrer mere op i brændeovnen, og det er aktiviteter, der frigiver partikler og gasser. Samtidig undlader 
mange at lufte ud af hensyn til varmeregningen. Luften bliver derfor tættere og kvaliteten bliver dårligere,” 
fortæller indeklimaekspert Göran Hultmark, der er udviklingschef hos Lindab og adjungeret professor på SBi 
ved Aalborg Universitet, København.   
 
Men det er ikke hele forklaringen på, hvorfor mange danske hjem døjer med dårligt indeklima. Gennem sit 
arbejde med indeklima har Göran Hultmark oplevet flere misforståelser blandt danskerne, når det kommer til 
indeklimaet. 
 
Stearinlys er ikke alene synderen  
Den første misforståelse handler om kilden til dårligt indeklima. Stearinlys, madlavning, tørring af tøj indenfor 
og partikler fra elektriske apparater. Pilen har peget i mange forskellige retninger, når der skal findes en syn-
debuk, der er skyld i det dårlige indeklima.   
 
Det er imidlertid en udbredt misforståelse, at der findes én årsag til dårligt indeklima.  
 
”Alt fra stearinlys og elektronik til tøjvask og brusebad frigiver partikler og gasser eller påvirker luftens fugtig-
hed. Det er ikke de enkelte faktorer, men summen af dem alle, der giver boligen et dårligt indeklima,” forkla-
rer Göran Hultmark.   
 
Frisk luft er ikke ren luft 
En anden hyppig misforståelse handler om, hvordan man forbedrer indeklimaet. Her oplever Göran Hult-
mark, at mange forveksler frisk luft med ren luft.   
 
”Frisk luft er ikke det samme som ren luft. Når du åbner dit vindue, lukker du frisk luft ind, men der følger 
også en række partikler og gasser med udefra. Derfor er et åbent vindue i ny og næ heller ikke nok, hvis 
man ønsker et godt indeklima. Det kræver en professionel villaventilationsløsning, der både trækker luft ind 
fra et højt sted og filtrerer luften, inden den kommer ind i boligen.” afslutter Göran Hultmark.   
 
 
Foto: Det er en udbredt misforståelse, når mange udpeger stearinlys eller brændeovnen som synderen, der 
alene skaber et dårligt indeklima i de danske hjem. Det mener indeklimaekspert, Göran Hultmark, der pointe-
rer, at det ikke er de enkelte faktorer, men summen af dem alle, der giver et dårligt indeklima.  
Fakta om Lindab Villaventilation:  

- Lindab Villaventilation er et samarbejde mellem Lindab-koncernen og et landsdækkende net-
værk af autoriserede ventilationspartnere.  



- Samarbejdet har til formål at synliggøre værdien af et godt indeklima i private hjem. 
- Lindab er blandt verdens førende leverandører af ventilationsløsninger, og virksomheden har le-

veret ventilationsløsninger til blandt andet Operahuset, Københavns Lufthavn og Metroen i Kø-
benhavn.  
 

 
Yderligere oplysninger: 
Göran Hultmark, udviklingschef for ventilation hos Lindab og adjungeret professor på SBi ved Aalborg Uni-
versitet, København. Tlf.nr.: 73232661, mail: gohu@lindab.dk 
Lars Stenberg Rosenkilde, salgschef i Lindab. Tlf.: 73 23 27 02, mail: larsstenberg.rosenkilde@lindab.com  
Læs mere om Lindab Villaventilation på www.villaventilation.dk  
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