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Hvad er et godt indeklima?

Lys

Temperatur

Akustik

Luftkvalitet



Hvordan når vi ud til den brede befolkning?

• Hvordan skaber vi forståelse for hvad 
indeklima er, og hvorfor det er 
vigtigt?

• Hvordan skaber vi dialog om det 
gode indeklima?

• Hvordan giver vi indeklima ”et 
sprog”?



REBUS-arbejdet med indeklima

IndeklimaKvalitet
For beboerne og bygherren 

IK-kompas
For rådgiverne og bygherren 

Sekretariat for Dansk

Sekretariat
For IK-konsulenten

Oplevet Indeklima
For bygherren 

Feedback-løsninger
For bygherren 



5 AMBITIONER FOR IK-kompas

+ Motiverende

+ Synliggjort potentiale

+ Til Dialog

+ Til Design

+ Belønner holistisk design



5 PRINCIPPER FOR IK-kompas

+ Indeklima, Indeklima og mere Indeklima

+ For mennesker

+ Solidt videnskabeligt fundament

+ Komplekse svar fra simpelt input

+ Forståeligt



Potentielt
Indeklima

Realiseret
Indeklima

Hvordan adskiller vi os fra andre ordninger?

• Hvordan kan man registrere i en bygning?

1. Hvilket indeklima KAN opnås?
(dvs fysiske rammer uden indblanding 
fra brugere)

2. Hvilket indeklima ER opnået?
(dvs brugernes oplevelse og adfærd 
inddrages)

• Værktøjet giver potentialet for et godt indeklima – IKKE et øjebliksbillede af 
hvordan indeklimaet er

• Værktøjet gør dermed ikke brug af målinger



IK-kompas – holistisk vurdering af indeklima

4 områder er inkluderet i evalueringen:

• Termisk IE (TER)

• Atmosfærisk (ATM)

• Visuel IE (VIS)

• Akustisk IE (AKU)

• IK-kompas inkluderer, evaluerer og vægter TER, ATM, VIS og AKU separat and 
samlet i EN score

3 bygningsrelaterede parametre
1 brugerrelateret parameter

X X   1-6 kriterier 40 kriterier֜



Værktøjet bag vurderingen (IK-kompas)

• FORMÅL: Vurdering af potentialet for et godt indeklima

• VURDERING:
- Kan bruges i nybyggeri og eksisterende byggeri
- Baseres på besigtigelse samt tegningsmateriale
- Vægter de fire indeklimaområder mod hinanden
- Inddrager brugervenlighed og robusthed i løsninger

• RESULTATER:
- Målrettet bygherre og beboere (DIALOG)
- Målrettet rådgivere (DESIGN)

• VERSIONERING:
- Første version er udviklet til etageboliger



Evaluering med IK-kompas

• IndeklimaKvalitet er baseret på en middelværdi af de fire 
områder

• Dog kan den samlede IndeklimaKvalitet aldrig blive mere 
end to niveauer højere end den laveste individuelle 
score

Over-all IEQ (IndeklimaKvalitet)



Formidling af resultater

• DIALOG
• Motiverende
• Let læselig
• Genkendelig
• Synliggjort potentiale

• Beboere, bygherre

▪ DESIGN
▪ Tidlig designfase
▪ Let overskueligt
▪ Sammenligning af 

designløsninger
▪ Holistisk tilgang

▪ Rådgivere



Light vs teknisk kommunikation

‘Indeklima-kompasset’



IK-kompas



Afrunding

• Vi har udviklet en række værktøjer til 
dialog omkring indeklima

• Vi håber I vil tage godt imod dem!

• Prøv dem, brug dem og byd gerne ind 
til dialog omkring ønsker eller bidrag 
til kommende versioner. 

https://sbi.dk/Assets/IK-kompas-Etageboliger-vaerktoej-til-holistisk-vurdering-af-indeklima/BUILD-Rapport-2021-04.pdf


Praktisk information

• Læs mere om IK-kompas: https://sbi.dk/ik-
kompas

• Hent IK-kompas: www.ik-kompas.dk

• Pris
• Indtil 1/9: gratis 
• Fra 1/9: 15.000 kr excl. moms pr licens (rabat 

ved køb af flere licenser)

• Læs mere om kurser og IndeklimaKvalitet 
på http://indeklimakvalitet.dk/

https://sbi.dk/ik-kompas
http://www.ik-kompas.dk/
http://indeklimakvalitet.dk/


Formidling af resultater

Tak for opmærksomheden

SPØRGSMÅL?


