
Lys, luft, lyd og lugt. Adfærd og anvendelse. Og 
meget mere. Alt sammen en række parametre, der 
samlet udgør indeklimaet. Og dét handler Gate 
21’s nye projekt ’Skolerenovering i en Helhed’ om. At 
se de danske skolers indeklima som en helhed. Det 
gælder både i forhold til en renovering før og efter, 
sammenhængen mellem de forskellige parametre, 
der påvirker indeklimaet samt balancen mellem 
energiforbruget og et sundt indeklima.

”Vi bør altid se på indeklimaet i en helhed – og være 
bevidste om, at når vi ændrer på ét parameter, så gør 
vi måske køb på lydniveauet, skaber mere træk eller 
får energimæssige udfordringer,” siger Martin Dam 
Wied, som er projektleder for ’Skolerenovering i en 
Helhed’ i Gate 21. Han fortsætter:

”Projektet vil samle en drejebog for, hvordan 
man laver en helhedsorienteret skolerenovering. 

BYG OG BY

AF LENE ULSTED CARLSEN

SKOLERS 
DÅRLIGE INDEKLIMA 
FÅR ET FRISK PUST 

Et nyt projekt i Gate 21 sætter fokus på skolernes dårlige 
indeklima og udfordrer tankegangen om, at indeklima mest 
handler om luftkvalitet. Indeklimaet skal ses i en helhed.  

Den vil blandt andet indeholde anbefalinger til, 
hvilke krav kommunen kan stille i forbindelse med 
renoveringer og i den efterfølgende drift – også for 
at undgå modstridende krav til indeklimaet - og 
hvilke driftsstrategier, der er hensigtsmæssige efter 
renoveringen.”

FOR BØRNENES OG SAMFUNDETS SKYLD
Og der er god grund til at se på skolernes indeklima 
- og komme med nye anbefalinger og løsninger. 
En undersøgelse fra 2014 foretaget af Danmarks 
Tekniske Universitet viser, at 56 procent af de danske 
skoler havde alt for høje koncentrationer af CO2 i 
klasselokalerne. Samtidig viser en undersøgelse fra 
State University of New York, at selv en lidt forhøjet 
CO2-koncentration får mennesker til at præstere 
ringere.
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”Det indeklima og de rammer, vi sætter for 
undervisningsmiljøet, er vigtige, da vi som nation skal 
leve af vores viden. Det handler om, at de samlede 
ressourcer, som hvert år bruges i skolesystemet, 
gerne skulle give optimale rammer for børn og 
deres indlæring. Når børnenes muligheder for læring 
holdes nede af et dårligt indeklima, giver det ikke 
mening. Et helhedsblik på indeklimaet handler 
i høj grad også om at tænke totaløkonomi og 
produktivitet ind i renovering og have ambitioner 
for fornyelse af bygningsmassen,” siger Henrik Jagd 
Nissen, afdelingsleder i Bascon København, som er 
projektpartner i ’Skolerenovering i en Helhed.’

KOMMUNE: OPLAGT MULIGHED 
Ballerup Kommune deltager i projektet med mindst 
én skole. Her vil projektets partnere demonstrere 
indeklimaløsninger og måle på effekterne. Hvilke 
skoler, der konkret skal indgå i projektet, bliver 
afgjort efter en igangværende undersøgelse af 
kommunens ni skoler. Her bliver indeklimaet kortlagt 
og udfordringerne prioriteret.

”Projektet er en oplagt mulighed for Ballerup 
Kommune, da vi har masser af konkrete udfordringer 
på skolerne. Samtidig er der politisk fokus på en 
indsats for indeklimaet på kommunens skoler,” 
fortæller Mads Bo Bojesen, centerchef i Ballerup 
Kommune.

Undersøgelser viser, at et dårligt 
indeklima går ud over børnenes 
indlæring. Gate 21-projektet Plan 
C viste i 2013, at børnene efter 
installation af ny lavtryksventilation 
lavede 10 procent færre fejl. 
Foto: Shutterstock 
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KORT OM  
SKOLERENOVERING  
I EN HELHED
BYG OG BY

Projektet ’Skolerenovering i en helhed’ 
vil skabe sammenhængende, innovative 
løsninger med fokus på målinger, 
energibesparelser og bedre indeklima.  
 
Løsningerne tager udgangspunkt i elevernes 
og lærernes behov både i forhold til teknik, 
brugen af skolen og undervisningsformer. 
Samtidig ses der langsigtet på 
investeringerne i indeklima i forhold  
til den efterfølgende drift.

PARTNERE  
Schneider Electric, Bascon, Airmaster,  
SBI/AAU, Vesko, AI, Danmarks 
Lærerforening, Ballerup, Green Building 
Council Denmark, Frederiksberg  
og Vallensbæk Kommuner samt Gate 21.

FINANSIERING
10 millioner kroner hvoraf Energiteknologisk 
Udviklings- og Demonstrationsprogram, 
EUDP, har støttet projektet med 5,6 
millioner kroner.

VARIGHED
November 2014 – september 2017. 

MERE INFORMATION
Martin Dam Wied, projektleder 
martin.dam.wied@gate21.dk

Han peger på, at kommunen arbejder på at være 
proaktive fremfor reaktive, når først læserbrevene fra 
forældrene er i avisen, og arbejdstilsynet banker på 
døren. Men også at økonomien selvfølgelig spiller en 
rolle.  

”Jeg håber, at vi gennem projektet kan få et overblik 
over, hvordan man kan gå systematisk til værks. 
Samtidig er det vigtigt, at overblikket giver os 
mulighed for at ’angribe’ indeklimaet dér, hvor vi får 
mest for pengene. Altså at vi drejer på de knapper, 
som gør indeklimaet bedst for færrest penge,” siger 
Mads Bo Bojesen, som savner, at debatten om 
indeklima i skolerne ikke kun handler om mekanisk 
ventilation, men også om inventar, temperatur, lys, 
adfærd, oprydning, akustik og meget mere. ■

Vi bruger i gennemsnit 
90 procent af vores 
tid indenfor. Det kunne 
være sundt, hvis bare vi 
talte lige så meget om 
indeklimaet, som vi gør 
om vejret.

Tomas Snog, chefarkitekt og partner i AI
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