Bedre indeklima i daginstitutioner
– et pilotprojekt
Resultater
Projektets primære resultater er:
1. Øget kendskab til indeklimaet målt på flere parametre (kemikalier, CO2, fugt, temperatur,
dagslysforhold, brug af elektrisk lys, akustik, ultrafine partikler og radon) i typiske danske
daginstitutioner kombineret med en stærk viden om institutionens bygningsmæssige og
adfærdsmæssige forudsætninger.
2. Projektet vil udvikle viden, som giver grundlag for at udfærdige en række målrettede råd for et
forbedret indeklima i institutionen baseret på de forhold som den faktiske bygning giver for en
optimal adfærd.
3. Råd målrettet medarbejderne og ledelsen i daginstitutionerne samt kommunernes tekniske
forvaltninger mm.
4. Vigtig viden til dem, der designer og bygger nye institutioner.

Baggrund
Barnet i hjemmet – det ved vi
Det Økologiske Råd afsluttede medio 2016 et pilotprojekt, hvor indeklimaet i børneværelser blev
undersøgt. Arbejdet blev udført i samarbejde med Astma-Allergi Danmark, Statens Byggeforskningsinstitut,
Københavns Universitet og Green Lab Brugerinnovation.
Resultaterne peger på, at vores børn i mange tilfælde i løbet af dagen og natten opholder sig i et usundt
indeklima, der påvirker deres sundhed. Kemikalier, CO2, fugt og ultrafine partikler på børneværelset
påvirker nemlig børns sundhed og trivsel, henunder søvn og indlæringsevne samt fysisk udvikling.
Det Økologiske Råd har været projektleder på projektet, hvor fokus på børneværelser var valgt ud fra, at
særligt børn er følsomme over for et dårligt indeklima.
Realdania har støttet projektet som en del af en generel indsats for at styrke kampen mod dårligt indeklima
for børn.
I projektet inddrog vi den eksisterende forskning og undersøgelser af indeklimaet foretaget i børneværelser
samtidig med, at vi lavede nye undersøgelser på børneværelserne. Der blev målt på tilstedeværelse af to
typer af kemikalier (ftalater og fosforbaserede flammehæmmere), CO2-koncentration, temperaturudsving
og relativ luftfugtighed samt mængden af ultrafine partikler, som typisk udledes ved madlavning, stearinlys
og brændefyring.
Resultaterne fra projektet blev præsenteret i to DR Kontant-udsendelser, og projektet blev desuden
præsenteret på Folkemødet på Bornholm og var et tema på det års Building Green i Forum i København.
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Barnet i institution – vi mangler viden
På baggrund af resultaterne fra omtalte projekt, foreslås det, at der gennemføres et tilsvarende pilotprojekt
i et antal daginstitutioner. Det foreslås at supplere analyserne fra børneværelsesprojektet med yderligere
en række undersøgelser med henblik på at udvikle differentierede anbefalinger, hvor der både fokuseres på
eksisterende adfærd og bygning, samt på hvilke forbedringer i både bygning og adfærd, som kan gøre det
lettere og mere intuitivt at have en optimal adfærd.
Vi foreslår i dette projekt at relatere os til både bygningstype, bygningsindretning, tekniske installationer og
bygningens anvendelse.
I forhold til pilotprojektet med børneværelser vil der være mindre fokus på den adfærdsmæssige
kommunikation rettet mod personalet i daginstitutionerne uden inddragelse af de betingelser for korrekt
adfærd, som den konkrete bygning stiller, da personalets tid primært bruges til den direkte omsorg for
børnene. Derved kommer der mere fokus på bygningstypen, herunder indretning, ventilationsinstallationer
og endvidere kommunikation til de ansvarlige kommuner og evt. bygherrer.
Børn der går i daginstitutioner opholder sig her typisk 6-9 timer dagligt, og i dette tidsrum er de som i
børneværelset udsat for kemikalier, bioeffluenter (hvor CO2 er indikator), temperaturudsving, variationer i
dagslysforhold over døgnet, fugt samt ultrafine partikler og radon. De mindre børn sover desuden i
daginstitutionen om dagen, ofte i lukkede rum, hvor der også befinder sig legetøj mm.
Pilotprojektet vil kun i mindre omfang se på akustikkens betydning samt på smittekilder, f.eks. ifm. syge
børn, skiftning af børn, håndhygiejne osv. – idet disse forhold kortlægges i andre sammenhænge. Dog
kortlægges sygefraværet blandt børn og ansatte.

Metode
Hovedvægten i projektet omfatter nye undersøgelser i ca. 20 typiske daginstitutioner. Der vil blive lagt en
omhyggelig plan for, hvilke Institutioner, der vil blive udvalgt på baggrund af følgende kriterier:
•
•
•
•

Typiske institutioner, som forekommer i stort antal i Danmark (herunder nyere, ældre og
renoverede institutioner)
Placering af institutioner i fritliggende et-etagers bygninger eller som en del af en større bygning
Skal dække både vuggestuer med små børn (opholder sig meget inde og sover ofte inde) og
børnehaver (lidt større børn som opholder sig mere ude)
Dækker forskellige former for ventilation (manuel og automatisk styret naturlig ventilation,
mekanisk ventilation, åbning af døre/vinduer/ovenlysvinduer eller kombinationer heraf).

Vi har været i kontakt med udvalgte kommuner for at teste engagementer, og er blevet mødt positivt (se
bilag). Desuden har vi etableret samarbejde med BUPL (se bilag), som ligeledes vil være behjælpelige med
at finde relevante institutioner til projektet.
Hovedvægten i udvælgelsen vil være på institutioner, hvor der på en eller flere af de undersøgte parametre
må forventes indeklimaproblemer og således ikke på nye eller velventilerede institutioner, bortset fra nogle
enkelte, som både skal undersøge om den etablerede ventilationsløsning faktisk fungerer i praksis for de
undersøgte parametre og som skal bruges som referenceeksempler i forhold til forslag om, hvad en
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renovering af eksisterende institutioner skal fokusere på. I denne proces vil VELUX, VELTEK og Rockwool
blive involveret ift. vidensbidrag.
Der vil blive målt på dagslysniveauer, temperaturudsving, relativ luftfugtighed i kombination med viden om
udeluftforhold og hyppighed af fugtrelaterede gener (fx kondens på vinduer), CO2-koncentration i forhold
til anvendelse af institutionens forskellige rum, tilstedeværelse af kemiske stoffer som f.eks. ftalater og
flammehæmmere, radon samt niveauet for ultrafine partikler under forskellige aktiviteter.
Vi analyserer på virkningen af disse parametre, og kortlægger gennem interviews med personalet om der
findes sammenhænge mellem sådanne forekomster og f.eks. fysiske gener blandt børn (træthed, sviende
øjne, hoste mv.).
CO2, temperatur og relativ luftfugtighed måles løbende (med 5 min intervaller) via et IC-meter1.
Kemikalietrykket vil blive kortlagt gennem analyse af støvprøver fra institutionerne.
Koncentrationen af ultrafine partikler ved forskellige aktiviteter i institutionerne vil blive målt med en
såkaldt P-Traks. Radon måles i overensstemmelse med anbefalingerne fra Statens Byggeforskningsinstitut.
Daglysindfaldet og kunstlyset i rummene vil blive målt på steder, hvor børnene og personalet typisk
befinder sig.
Der vil naturligvis være mulighed for anonymisering for alle institutioner, hvilket kan være ønskeligt i
forhold til at undgå voldsomme og følelsesmæssige henvendelser fra forældre. Dog er der også et ønske
om at formidle resultaterne via pressen, men dette kan sandsynligvis ske via eksempler fra de institutioner,
der ikke har indeklimaudfordringer.
Det foreslås, at der forud for og undervejs i projektfasen indsamles følgende data via opstartende
interviews om mulig dialog undervejs i projektet:
•
•
•
•
•

1

Info om institutionen herunder bygningens alder, bygningstype, bygningsindretning, gennemførte
forbedringer af klimaskærmen mm.
Info om de tekniske installationer herunder emhætte, udsugning i vådrum, mulighed for udluftning,
eventuelt ventilationsanlæg (og herunder om det regelmæssigt kontrolleres) mm.
Info om mængden af interiør (møbler, legetøj m.v.) og karakteren af de mest udbredte materialer –
plastik, tekstiler, træ, malede/lakerede overflader m.v.
Info om vinduer og dagslysadgang samt udluftningsvaner.
Info om bygningens anvendelse og indeklimamæssig adfærd – hvor befinder børnene sig typisk i
løbet af dagen, er der stor koncentration af børn i delområder af institutionen til bestemte
tidspunkter og funktioner, er der f.eks. åben dør til køkken under madlavning (stegning/bagning),
åben dør til legepladsen når børnene er ude (frisk luft, men også partikler fra eventuelt bål), om
døren til kælderen typisk er åben eller lukket (i forhold til radon) osv.

http://www.ic-meter.com/dk/hvad-er-ic-meter/
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De nævnte data om institutionen indsamles, fx samtidig med, at IC-Meterne installeres eller man på anden
måde besøger institutionen f.eks. i forbindelse med udtagning af støvprøver, partikelmålinger eller
dagslysmålinger.

Forsøgsdesign
CO2, fugt og temperatur
’Indoor Climate Meter’s (IC-Meter måler) vil blive opsat i institutionerne – i de rumtyper, som børnene
typisk opholder sig i, i længere tid, og hvor der forventes at være størst belastning af indeklimaet.
IC-meter placeres minimum 1 meter over gulvet, uden for børnenes rækkevidde, uden direkte sollys og op
af en væg, der støder op til et af de øvrige rum i institutionen. Herefter indtastes der konkrete oplysninger i
IC-metrets database, som knytter sig til hvert enkelt rum (adresse og rumvolumen). Data bliver indsamlet
fra IC-Meter måleren over ca. 4 måneder i vinterhalvåret, som typisk er kolde og/eller våde og som leder til
mere indelukkede rum/mindre udluftning. Evt. kan personalet få adgang til IC-meter-data undervejs i
projektet for herved at vurdere om denne adgang kan give anledning til adfærdsskift, som kan optimere
indeklimaet på de relevante parametre.
IC-Meter konceptet har en standard klassifikation, defineret af DTU, Center for Indeklima og Energi. Den
består af en række intervaller og afspejler, hvad der er godt for mennesker, bygningen og miljøet.
Intervallerne er forskellige for hver målt parameter.
Disse standard-intervaller vil indledningsvist blive brugt i denne undersøgelse, hvor data for hver parameter
opdeles i intervaller, der er farvet enten grønt, gult eller rødt alt efter om indeklimaet på denne parameter
er henholdsvis godt, mindre godt eller dårligt. IC-Meter måleren måler CO2, temperatur og fugt hvert femte
minut. På baggrund af målingerne vurderes, om disse intervaller skal revideres. Fx må det forventes, at
vuggestuebørn har behov for en højere temperaturer end børnehavebørn.

Figur 1. Illustration fra ic-meter.com, som på enkel vis forklarer, hvordan IC-Meteret måler indeklimaforhold og
udendørs vejrforhold og løbende samler alle data i en database til brug for modtageren.
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Ultrafine partikler
Ultrafine partikler vil blive målt med P-Traks (Model 8525 Ultrafine Particle Counter) fra TSI. Måleudstyret
kalibreres før målingerne og kontrolkalibreres efter målingerne. Der foretages én måling af ultrafine
partikler i hver enkelt institution. I den valgte periode vil der blive foretaget en måling hvert sekund, hvor
gennemsnit per minut vil blive anvendt ved databehandling. 10 minutter repræsenterer således 600
målinger.
Da der er rygeforbud i børneinstitutioner, vil der være fokus på indeklimaforurening fra mados, stearinlys
(hvis der f.eks. er stearinlys i juletiden) og evt. fra udendørs bålaktiviteter eller trafik. Målingerne holdes op
imod luftkvaliteten af udeluften (når der ikke er tændt bål og lign).
Målingen vil blive foretaget i de(t) rum, hvor også IC-Meter måleren er opstillet samt hvor støvprøverne
taget.
Under målingen (3-6 timer) igangsættes almindelige dagsaktiviteter, såsom madlavning, for at få et billede
af, hvordan det almindeligvis ser ud i institutionerne.
Målinger er ligesom de andre målinger ikke nødvendigvis repræsentative for hele kalenderåret, da man må
gå ud fra, at vinduer står mindre åbne grundet den kolde årstid, samt at stearinlys, i givet fald de anvendes i
en institution, ofte tændes omkring juletid.

Radon
Radonmålingerne foregår i vintermånederne. Radon måles som gennemsnitlige langtidsmålinger (2-3
måneder) med sporbokse som anbefalet af Statens Byggeforskningsinstitut. Måleapparatet ligger
uforstyrret i det rum vi vurderer, vil give den bedste måling af radon. Når målingerne er gennemført,
sendes boksene til et laboratorie, som trækker resultaterne ud.
Såfremt institutionerne selv har interesse for det (og betaler) foretages der sporings-målinger med en
digital radon detektor, så det afsløres hvilke kælderrum radon kommer fra og hvordan forskellige typer
ventilation, og det f.eks. at holde kælderdøren lukket, nedbringer radonkoncentrationen.

Kemikalier
Der vil blive taget to specifikke støvprøver fra hvert af de rum, hvor de andre målinger også foretages. Der
vil være prøvetagning fordelt på to besøg i kraft af, at der skal undersøges for to typer af kemikalier.
Prøverne vil blive indsamlet med støvsuger med et specielt designet mundstykke, hvor støvet opsamles på
filtre.
Til hver prøvesamlingsrunde vil der være tilhørende blindfiltre. Disse er behandlet som de andre filtre med
konditionering og vejning før og efter prøvetagningsrunden.
Prøverne vil blive analyseret på et professionelt laboratorie og data bliver herefter bearbejdet af en forsker
på området.
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Dagslysmålinger
Dagslys måles med håndholdt lux-meter udendørs samt indendørs i de rum hvor der opsættes IC-Meter.
Dagslysniveauer måles i et antal knudepunkter i rummet, typisk 9 eller 12 afhængig af rumstørrelse.
Målingerne foretages i en højde der svarer til aktiviteten, typisk på arbejdsplan (0,9 meter) hvor der er
borde, men kan evt. også foretages i gulvhøjde hvis det er mere relevant.

Måling af akustik
Måling af efterklangstider samt andre akustiske forhold. Målingerne foretages med håndholdt, evt.
stationært, udstyr der måler henover institutionens åbningstid. Målingerne foretages i rum med størst
aktivitet, f.eks. legerum.

Formål med målinger
1. At kortlægge sammenhængen mellem de fysiske forhold i en række daginstitutioner sammenholdt
med den udviste adfærd og det målte indeklima.
2. At fremlægge forslag til optimering af adfærd for et bedre indeklima i de undersøgte
daginstitutioner under hensyn til bygningens faktiske forhold.
3. At fremlægge forslag til små justeringer i bygningens forhold i de undersøgte daginstitutioner med
henblik på at lette en optimeret adfærd for et bedre indeklima.
4. At fremlægge forslag til større justeringer / renoveringer med henblik på at tilpasse bygningens
forhold til en optimeret adfærd med henblik på at sikre et bedre indeklima.
5. At fremlægge generelle anbefalinger på de ovenfor nævnte tre niveauer baseret på
sammenhængen mellem bygningens indretning og den nødvendige optimale adfærd for at sikre et
godt indeklima.
6. At fremlægge forslag til regulering i f.eks. bygningsreglementet med henblik på at sikre at
fremtidige nye daginstitutioner og renoveringer af eksisterende daginstitutioner vil give optimale
indeklimaforhold med en optimal, enkel og intuitiv adfærd.
På baggrund af de behandlede data opstilles således differentierede adfærdsmæssige og
bygningsrelaterede anbefalinger til medarbejderne og kommunerne i forbindelse med fx:
-

Nye institutioner/velventilerede renoverede institutioner.
Energirenoverede institutioner uden egentlige 100 % dækkende ventilationsanlæg eller med
utilstrækkelig ventilation.
Ældre institutioner, som ikke er blevet energirenoveret og hvor energirenovering (tætning af
klimaskærm) skal sammentænkes med radontætning for at undgå højere radonniveauer.
Eventuelle andre institutionstyper, hvor særlige tiltag kan være relevante. Findes der eksempelvis
en institution med ovenlysvinduer, kan VELUX eventuelt hjælpe med en installation af automatisk
styring i et eller flere rum. Dette kan give mulighed for at sammenligne med rum uden automatisk
styring.

Der vil desuden gives anbefalinger til, hvilke tekniske løsninger der virker, samt hvordan institutionerne kan
skabe et bedre indeklima på baggrund af kemikaliemålingerne.
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Vidensopbygningen vil tage udgangspunkt i den naturlige niveaudeling, der findes blandt institutionerne;
1) hvad kan løses ved simple adfærdsændringer,
2) hvad kan løses ved simple installationsforbedringer og tilhørende forbedret adfærd,
3) hvad kan løses ved renovering,
4) hvad kan løses med afsæt i justering af kommende Bygningsreglementer.

Partnere
Projektet søges gennemført nogenlunde som i Børneværelsesprojektet i et samarbejde mellem Det
Økologiske Råd, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)2 og Københavns Universitet (KU) samt
en række partnere med stærk viden på de bygnings- og ventilationstekniske områder som VELUX, VELTEK
og Rockwool. Partnerne fra NFA og KU vil hovedsageligt bidrage med faglig ekspertviden på
kemikalieområdet.
Pilotprojektet vil desuden involvere de kommuner og de institutionsmedarbejdere, som deltager i
pilotprojektet. Vi forestiller os her et samarbejde med to til tre interesserede kommuner placeret både øst
og vest for Storebælt. Vi har konkret Roskilde, Fredensborg, Albertslund, Middelfart og Svendborg i
tankerne, som mulige samarbejdskommuner, hvor flere har givet positive tilbagemeldinger på et muligt
samarbejde (se bilag). De er interessante, da de alle har energirenoveret en del daginstitutioner og derfor
kan fremvise både ikke-renoverede og renoverede institutioner, samt har interesse i dette samarbejde.

Følgegruppe
Der vil blive oprettet en følgegruppe forud for projektets start. Her vil følgende organisationer og
virksomheder blive indbudt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Astma-Allergi Danmark
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
DTU (Geo Clausen)
BUPL
VELUX (virksomheden)
Rockwool
VELTEK – Dansk Ventilation
AAU (Per Heiselberg)
KU (Professor Lisbeth E Knudsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab)

•

Tekniske og politiske instanser fra de deltagende kommuner

Gennem involvering af følgegruppen vil projektet endvidere søge at involvere universitetsfaglige miljøer.

2

I Børneværelsesprojektet var det Statens Byggeforskningsinstitut – men eksperten herfra er i dag i NFA
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Slutbrugeren
Der vil i dette projekt, til forskel fra det forrige, være mindre fokus på den adfærdsmæssige kommunikation
rettet mod personalet i daginstitutionerne, da deres tid primært bruges til at drage direkte omsorg for
børnene. Dog vil de blive inddraget, da også små adfærdsændringer i dagligdagen kan have en positiv effekt
på indeklimaet.
Derimod vil der være fokus på sammenhængen mellem en mulig optimal adfærd og bygningstypen,
herunder indretning, ventilationsinstallationer mm. og hvordan disse faktorer kan udnyttes eller bearbejdes
til at skabe et sundt indeklima. Dette leder til en kommunikation med de ansvarlige kommuner og evt.
bygherrer, som er dem, der vil skulle løfte og løse de fundne problemstillinger og derved forbedre
indeklimaet i daginstitutionerne og lette den adfærd, som skal sikre, at indeklimaet fungerer optimalt.

Kommunikation
Dette projekt prioriterer en stærk indsats for kommunikation og anvendelse af projektets resultater.
-

-

-

-

Allerede via inddragelsen af en række parter i projekt- og følgegruppe vil der ske en formidling af
resultater og anbefalinger.
BUPL: Via deres kommunikationskanaler, herunder hjemmesiden, hvor der allerede er adgang til
information om indeklima i institutioner:
https://www.bupl.dk/loen__og__vilkaar/arbejdsmiljoe/viden_og_vaerktoejer/guide_saadan_faar_i
_et_bedre_indeklima?OpenDocument. Dette kan med fordel opdateres med udgangspunkt i de
resultater dette projekt kommer frem til.
BUPL har den direkte kontakt med medarbejderne i de danske børneinstitutioner, og dette netværk
kan der trækkes på.
Der etableres et tæt samarbejde med de involverede institutioner og de omfattede kommuner,
samt de kommunale institutioner på området, såsom KL og KTC for at sikre en direkte anvendelse
af resultaterne både i de undersøgte institutioner, samt i kommunernes institutioner generelt.
I forbindelse med udbredelsen af anbefalinger mm til andre institutioner udarbejdes en kort
informativ publikation (pixie bog)
Der kommunikeres særskilt til de tekniske og lovgivningsrelevante parter, såsom DI, Dansk Byggeri,
Tekniq samt Energistyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som har lovgivningsansvaret for
bl.a. bygningsreglementet.
Kommunikation med og via de, gennem børneværelsesprojektet, etablerede mediekontakter
(herunder DR og Politiken).
Afsluttende workshops.
Egne formidlingskanaler (Medlemsblad, nyhedsbrev, SoMe).
Projektets hovedkonklusioner diskuteres i følgegruppen med mulighed for at partnerne kan
kommentere.
Partnerne har mulighed for at kommunikere resultater fra projektet efter aftale.
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Tidsplan – Milepæle/delmål
Projektet igangsættes så hurtigt som muligt og inden fyringssæsonen starter og løber frem til
sensommeren 2018. Det afgørende er, at der laves målinger i fyrings-/vintersæsonen, hvor mange har for
vane at have lukkede vinduer og døre og indeluften bliver derfor hurtigt dårlig. Særligt når mange
mennesker opholder sig i rummene.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indgåelse af endelig projektaftale: sept./okt.
Indgåelse af aftale med kommuner/daginstitutioner: okt. – nov.
Følgegruppemøder: Løbende
Indsamling af data om institutionerne/bygningstyperne, installering af IC-metre mm.: okt. – nov.
Måling af diverse indeklimaparametre herunder bl.a. kemikalier, CO2, temperaturudsving, fugt,
dagslysniveauer, ultrafine partikler mm.: dec./jan. – marts
Databehandling: marts – april
Udvikling af differentierede anbefalinger: april – maj
Workshop og rapport: maj – aug.
Pixie-rapport: aug.
Afrapportering: aug./sept.

Budget
Se digital ansøgning
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