
Indeklimaforandringer 
i boliger 
efter vinduesudskiftninger og 
fugetætning 

Af cand. med. Jens Korsgaard og civilingeniør G. R. Lundqvist, Hygiejnisk Institut, Arhus 

Introduktion 
Som led i den del af energiforsknings
programmet i Danmark, der sigter mod 
at forbedre varmeøkonomien i eksiste
rende bygninger, gennemføres ved 
Hygiejnisk Institut, Aarhus Universitet 
en række undersøgelser af, hvorledes 
forskellige sygdoms- og sundhedspa
rametre måtte ændre sig blandt be
boerne i boliger modificeret i energi
besparelsesøjemed sammenlignet 
med andre tilsvarende ikke-ændrede 
boliger. 
Undersøgelserne, der overvåges af en 
styringsgruppe under SOFUS-BYG 
nedsat af Energiministeriet, består 
bl.a. af en feltundersøgelse omfat
tende klimahygiejniske og registrerin
ger i 2 x 25 boliger med og uden 
gennemførte tætningsforanstaltninger i 
form af vinduesudskiftninger og fuge
tætninger. 
Resultatet af undersøgelsen påregnes 
i sin helhed at foreligge i 1981. I det 
følgende skal beskrives nogle af de 
delresultater, der er opnået med hen
syn til de foretagne registeringer af 
temperaturer og luftfugtighedsforskelle 
dels ude/inde og dels inde/inde i de 
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respektive boligtyper i vinteren 1979-
80. 
I praksis kan man træffe energibespa
rende foranstaltninger, der tilsigter re
duktion såvel af transmissions- som 
ventilationstabet fra rum og bygning til 
de ydre omgivelser. Et relevant eksem-. 
pel herpå er den omfattende vindues
udskiftning, der i disse år gennemføres 
i Danmark. Ved overgang fra enkelt
giasruder i trærammer til dobbelglasru
der i plastikrammer opnås en begræn
set varmeledning gennem vinduesele
mentet og en begrænset varmestrøm
ning gennem utætheder i forbindelse 
med vinduesrammen. 
De indendørs forureningskiIder: 
- baggrunds-emission af gasser og 

dampe samt svævestøv, 
- menneskelig emission og 
- emissioner fra forskellige indendørs 

aktiviteter, 
vil (alt andet lige) forstærkes i deres 
betydning for indeklimaet ved reduk
tion af luftfomyelsen gennem en øget 
tætning af boligen, mens en øget isole
ring ikke nævneværdigt vil påvirke for
ureningskildemes indflydelse på inde
klimaet. 

Fra hygiejnisk side er det da også 
fremført, at det ikke er den øgede 
varmeisolering, der giver anledning til 
bekymring, men derimod den øgede 
tætning af boligen, med den deraf føl
gende nedsatte luftfomyelse, der med 
den nuværende viden ikke kan udeluk
kes at ville føre til en væsentlig forrin
gelse af indeklimaet, måske med øget 
forekomst af helt eller delvist boligbe
tingede sygdomme som følge. Et væ
sentligt problem ved reduktion af ener
giforbruget til boligopvarmning gen
nem tætning af klimaskærmen kan for
udses at være den resulterende øgede 
forurening af indeluften med et dårli
gere indeklima til følge. 

Materiale 
Undersøgelsens materiale omfatter 2 x 
25 henholdsvis tætnede og ikke-tæt
nede iøvrigt identiske boliger. Boli
geme er beliggende i et større samlet 
og ensartet beboelsesområde, Mølle
vangskvarteret i Arhus, der består af 3-
og 4-etagers ejendomme opført i 
1945·1950. 
Med det formål at forbedre boligeme 
i varmeøkonomisk, Iydisolerings- og 
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Ikke-tætnede (n = 25) Tætnede (n = 25) 

Gruppe Alder Beboelsestæt- Alder Beboelsestæt-
(år) hed (år) hed 

(person/m2) (person/m2) 

x 69 1,5 70 1,7 

I 
1 SD 2 0,1 4 0,1 

x 49 1,4 54 1,7 

II 1 SD 15 0,3 8 0,1 

x 66 2,7 66 3,0 

III 1 SD 2 0,4 5 O 

x 47 2,7 48 3,0 

IV 1 SD 16 0,5 13 0,1 

x 44 4,8 45 4,8 

V 

1 SD 13 1,4 14 0,6 

x 55 2,6 57 2,9 

l-V -
1 SD 15 1,4 14 1,2 

Tabel 1: Gennemsnit og standard deviation for undersøgelsesmaterialets alder (ældste 
familiemedlem) og beboelsestæthed (person . m-2). Tallene er opgivet for hele materialet 
samt for hver enkelt af de 5 undersøgelsesgrupper. (x = gennemsnit. I SD = standard 
deviation) 

vedligeholdelsesmæssig sammen
hæng på basis af en nærmere bestemt 
forud accepteret huslejestigning ud
skiftedes i vinteren 1978-1979 de eksi
sterende enkeltglas trævinduer med 
bredkarmede kunststofvinduer med 
termoruder. Kunststofvinduerne er isat 
med plastisk fugemasse. Dette er på 
nuværende tidspunkt kun gennemført 
i et udsnit af Møllevangskvarterets bo
ligblokke, således at der på samme 
geografiske lokalitet findes boligblokke 
med enkeltglasvinduer og boligblokke 
med dobbeltglasvinduer. 
Ud fra disse to boligkvaliteter er under
søgelsens materiale valgt. Med bag
grund i en skriftlig henvendelse om at 
deltage i undersøgelsen har man 
blandt de indkomne svar sammensat 
25 boligpar efter de imperative match
kriterier: beboelsestæthed (antal per
soner pr. m2 lejlighedsareal) og ældste 
beboers alder. De ialt 50 boliger er 
herefter inddelt i 5 grupper, hvor hver 
gruppe har sine karakteristika med 
hensyn til de to matchkriterier (tabel 1). 
Lejlighedernes størrelse varierer mel
lem 56 m2 og 102 m2 fordelt på to til fire 
værelser, køkken, entre og badevæ
relse. Loftshøjden i lejlighederne er 
2,50 m og lejlighedsvolumenet pr. per
son varierer mellem 55 og 168 m3 
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Alle rum excl. entre er radiatoropvar
mede med afregning af varmeforbrug 
ved varmemåler af fordampningsty
pen. Fremløbstemperaturen styres af 
enten central automatik eller manuelt. 

Metode 
For i størst muligt omfang at eliminere 
det varierende udeklimas indflydelse 
på de indeklimatiske observationer og 
specielt sammenligneligheden mellem 
de to boligkvaliteter er undersøgelsens 
praktiske del gennemført som lægelige 
besøg hos boligpar bestående af hen
holdsvis tætnet og ikke-tætnet lejlighed 
besøgt inden for en 4-timers periode 
med skiftevis tætnet og ikke-tætnet lej
lighed først. Hvert enkelt besøg har 
haft en varighed af 1 V2-2 timer, og alle 
besøg er udført af samme person. 
Undersøgelsen gennemføres i 4 eta
per med besøg og målinger i de 50 
boliger en gang for hver årstid. Nær
værende resultater omhandler alene 
resultater opnået for 2. etape, der for
løb fra 18/2-19/3-1980. 
På besøgstidspunktet er indeluftens 
øjeblikkelige temperatur og vand
dampindhold målt i sove- og opholds
rum 20 og 200 cm over gulvniveau. I 
soverum er endvidere målt overflade
temperatur svarende til midt på vin-

duesflade, inderside af ydermur og på 
adskillelsesvæg i soverum. De her an
givne overfladetemperaturer er gen
nemsnit af 3 separate målinger. 
Udeluftens temperatur og vanddamp
indhold er målt umiddelbart efter hvert 
enkelt besøg. 
Endvidere har man gennem boligfor
eningerne indhentet oplysninger om
kring de involverede 50 lejligheders 
energiforbrug fordelt på dels varmefor
brug og dels varmtvandsforbrug for 
fyringssæsonerne 19n-1978 og 
1979-1980. 
Udover ovennævnte målinger, hvis re
sultater for 2. etape af undersøgelsen 
skal præsenteres her, omfatter målin
gerne: 
- bestemmelse af svævestøvs-

mængde og -kvalitet i indeluft, 
- opsamling af husstøv fra 3 lokaliteter 

til bestemmelse af koncentration og 
mængde af husstøvmider, 

- opsætning af svampeskåle til be
stemmelse af mængden af svampe
sporer i indeluft ved sedimentations
metoden, 

- indsamling af beboernes støvsuger
pose til undersøgelse for forekomst af 
boligallergener, 

- opstilling af hygro- og termometre i 
soverum til aflæsning af familien gen
nem 7 konsekutive dage, og 

- endelig er der foretaget et omfattende 
personligt interview til belysning af 
familiens boligvaner og indeklimaop
fattelse. 

Samtlige målinger er gennemført efter, 
at vinduet i sove rum har været lukket 
mindst 15 minutter. 

Resultater 
Resultaterne fra 2. etape omhandler 2 
x 24 lejligheder, da man ikke på hen
vendeisestidspunktet kunne træffe 2 af 
de 50 familier hjemme. 
Udeklimaet var i undersøgelsesperio
den typisk dansk vintervejr, præget af 
sne og frost. Udeluftens temperatur 
varierede mellem -1,4 og +4,4°C med 
et gennemsnit på +2,0°C. Tilsvarende 
varierede vanddampindholdet i udeluf
ten mellem 2,2 og 4,3 g vanddamp pr 
kg tør luft med et gennemsnit på 3,3 
glkg. 
Indelufttemperaturen i soverum angi
vet som middelværdi af målinger 20 og 
200 cm over gulvniveau fandtes at 
være 19,2 og 18,O°C for henholdsvis 
eftertætnede og ikke-eftertætnede lej
ligheder. 
Den tilsvarende indelufttemperatur i 
opholdsrum fandtes at ligge ~C højere 
sammenlignet med soverum, nemlig 
gennemsnitligt 21,5 og 20,6°C for ef
tertætnede og ikke-eftertætnede boli
ger. Sammenlignes de to boligkvalite-
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Udetemp. 
Fig. 1. Observerede og beregnede overfladetemperaturer p~ vinduer, 
henholdsvis termoruder og enkeltglas. 

80ligpar Udeklima Opholdsstuer 

Ikke-tætnet Tætnet 

kode nr. °e g H2O/kg g H2O/kg g H2O/kg 

55-01 1,6 3,4 5,7 7,8 
51-02 1,6 3,3 4,7 7,1 
54-03 2,2 3,2 8,2 6,2 
53-04 0,0 3,4 6,9 7,1 
52-05 2,0 3,5 6,0 6,2 
60-06 4,0 4,3 6,1 7,6 
58-07 1,2 3,0 - 5,8 
56-08 4,0 4,3 6,4 6,7 
59-09 2,0 3,1 5,1 6,4 
57-10 2,0 3,1 6,2 6,3 
61-11 4,2 4,2 5,5 5,9 
62-12 2,6 3,4 5,0 7,3 
63-13 4,4 3,6 6,0 5,7 
64-14 2,4 3,6 5,7 8,0 
65-15 1,4 2,3 6,5 8,1 
67-16 4,4 4,0 7,1 7,4 
69-17 2,8 3,5 6,8 8,2 
66-18 2,6 3,3 5,6 5,4 
70-19 0,4 3,6 5,4 6,6 
68-20 2,6 3,5 6,4 6,1 
74-21 2,2 2,2 6,8 8,4 
71-22 -0,2 2,4 3,9 7,1 
72-23 -1,4 2,4 7,2 4,7 
73-24 -0,4 2,3 5,3 -
75-25 0,0 2,4 6,6 6,6 

Middel 1,9 3,3 6,0 6,8 

ISO 1,6 0,6 0,9 1,0 

ter findes indelufttemperaturen i de ef
tertætnede boliger at ligge 1°C højere 
for begge de ,nævnte rum. Forskellen 
er signifikant med p <0,05 (soverum) 
og p<0,02 (opholdsrum). 
Den vartikale temperaturgradient blev 
målt til 2,3 og 2,9°C i sove- og opholds
rum i de eftertætnede og tilsvarende 
2,0 og 3,1 °C for de ikke-eftertætnede 
lejligheder. For den vertikale tempera
turgradient konstateres således ingen 
forskel på de to bolig kvaliteter. Dette er 
i overensstemmelse med, at de fore
tagne renoveringsforanstaltninger ikke 
omfatter ydermursisolering. 
Overfladetemperatureme midt på den 
indvendige side af enkeltglasvindueme 
varierede mellem 5,2 og 12,8°C med et 
middeltal og en standardafvigeise på 
9,2 og 2,5°C. De tilsvarende tal for 
termorudeme var 8,4 og 16,0°C i varia
tionsbredde med middeltal på 14,5 ± 
1,0°C. 
De observerede gennemsnitsoverfla
detemperaturer på 14,5 og 9,~C på 
de to vindueskvaliteter - svarende til en 
forskel på 5,3°C - modsvarer en forø
gelse i det kritiske vanddampindhold i 
indeluften for kondensation på 3,5 g 

Soverum 

Ikke-tætnet Tætnet 

g H20lkg gHPlkg 

5,5 6,7 
4,5 6,6 
6,9 5,8 
6,5 7,0 
5,7 5,4 
6,2 7,4 
- 5,6 

7,0 6,3 
5,1 5,9 
6,1 6,8 
5,1 5,8 
4,7 6,5 
5,7 5,3 
6,2 7,8 
5,2 7,6 
7,1 7,3 
7,3 8,0 
5,3 5,3 
5,0 6,0 
5,8 6,6 
7,1 8,1 
4,9 6,6 
6,9 4,4 
5.2 -
6,0 6,0 

5,9 6,5 

0,9 1,0 

Tabe12: Absolut fugtighed, angivet som gennemsnit af m~ling 20 og 200 cm over gulvniveau i sove- og opholdsrum amt tilhørende absolut 
fugtighed og temperatur i udeluften for 25 boligpar sammensat af henholdsvis tætnet og ikke-tætnet lejlighed. M~linger foretaget i perioden 
18. februar til 19, marts 1980 
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vanddamp pr. kg tør luft eller 20% 
relativ fugtighed fbrudsat en indeluf
temperatur på 21°C. 
Forudsættes k-værdier på henholdsvis 
3,0 og 7,0 W/m20C for henholdsvis ter
moruderne og enkeltglasruder samt en 
rumtemperatur på 20°C kan man be
regne de forventede overfladetempe
raturer på de to vindueskvaliteter i af
hængighed af udetemperaturen. Det 
fremgår af fig. 1. at de observerede 
overfladetemperaturer på enkeltgIas
vinduerne er gennemsnitligt 3°C højere 
end de teoretisk forventede. For ter
moruderne er den observerede over
fladetemperatur O,5°C højere end for
ventet. Dette må tilskrives, at bereg
ningens simplificerende forudsætnin
ger ikke fuldt ud er opfyldt i praksis. 
Størrelsen af indeluftens vanddamp
indhold er. bestemt af den indkom
mende udelufts vanddampindhold 
samt bidraget fra de i den enkelte bolig 
forekommende vanddampproduce
rende processer, såsom rengøring, 
madlavning, tøjvask etc. sammenfattet 
under betegnelsen brugsfugt. Den re
lative størrelse af brugsfugtbidraget til 
indeluftens vanddampindhold vil under 
forudsætning af konstant brugsfugtpro
duktion væsentligst afhænge af venti
lationen. Des større luftfornyelse, der 
forekommer i en bolig, des mindre vil 
en givet brugsfugtproduktion kunne 
påvirke indeluftens vanddampindhold. 
I vurderingen af ventilationens betyd
ning for et givet vanddampindhold i 
indeluften er det derfor af mindre inter
esse at vurdere de observerede luft
fugtigheder, mere betydningsfuldt er 
det at se på, hvorledes brugsfugtbidra
gets betydning for indeluftens fugtig
hed, udtrykt som forskellen i vand
dampindhold inde- og udeluft imellem, 
ændres ved ændret ventilation. 
Af tabel 2 fremgår de målte absolutte 
luftfugtigheder for dels udeluften, dels 
indeluften i sove- og opholdsrum for de 
to boligkvaliteter. 
For de eftertætnede boliger varierede 
indeluftens vanddampindhold mellem 
4,4 og 8,1 g/kg i soverum og 4,7 og 8,4 
g/kg i opholdsrum med et gennemsnit 
på 6,5 og 6,8 g/kg. Tilsvarende findes 
for de urenoverede boliger en varia
tionsbredde på 4,5 og 7,3 g/kg i sove
rum og 3,9 og 8,2 g/kg i opholdsrum 
med gennemsnit på 5,9 og 6,0 g/kg. 
Der er altså betydelig forskel på de 
absolutte fugtigheder de enkelte boli
ger imellem. En forskel, der nok ikke 
kan tilskrives et varierende vanddamp
indhold i indgående udeluft, da der 
ikke kan påvises en korrelation mellem 
ude- og indeluftens vanddampindhold 
r = 0,02, (n = 24) og r == + 0,02, (n == 
24) for de to boliggrupper, ligesom 
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Fig. 2. Histogram over forskel i brugsfugtbidraget (indeluftens vand
dampindhold fratrukket udeluftens vanddampindhold) mellem bolig
par sammensat af eftertætnet og ikke-eftertætnet lejlighed. Gennem
snitligt findes brugsfugtbidraget O,S glkg højere i eftertætnede boliger 
sammenlignet med de ikke-eftertætnede boliger (p<0,02, Wilcoxon 
match-pair s test). 

måleusikkerhed ikke spiller nogen væ
sentlig rolle, da korrelationskoefficien
ten mellem de målte absolutte fugtig
heder i sove- og opholdsrum findes at 
være r == 0,83 (n == 24) og r = 0,93 (n 
= 24) for henholdsvis urenoverede og 
eftertætnede boliger. Den fundne store 
variationsbredde må efter alt at 
dømme væsentligst tilskrives forskelle 
i boligvaner de enkelte familier imellem 

varmestreger 
16 77/78 - 79/80) 

14 

12 

10 

8 
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2 

resulterende i en varierende størrelse 
af brugsfugten og dennes bidrag til den 
resulterende luftfugtighed. 

Fig. 2. viser histogrammer over brugs
fugtbidraget, udtrykt som differencen 
mellem inde- og ude!uftens vanddamp
indhold for de to grupper. For de ure
noverede boliger findes brugsfugtbi
draget for opholdsrum gennemsnitligt 

O+-~rT~~~~~~~~~~~ 
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Fig. 3. Histogram over forskellen i varmeforbrug i 20 eftertætnede 
boliger, alle med indflytningsdato før 1. apri/1977, mellem fyringssæ
sonen 1977nS og 19791S0. Gennemsnitlig findes forbruget i 19791S0 
fire streger mindre end i 1977nS (p< 0,01,Wilcoxon match-pairs 
signed-rank test) svarende til en reduktion i varmeforbrug på 14% (2 
SEM = 5%). 

SEM = Standard Error of The Mean, ensbetydende med at den 
sande besparelse i den totale mængde tilsvarende boliger med 95%'s 
sandsynlighed vil variere mellem 14 ± 10%, d.v.s. mellem 4 og 24% 
i forhold til det tidligere forbrug. 
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at være 2,7 g/kg mod 3,5 g/kg i de 
eftertætnede. Forskellen er signifikant 
(p <0,02). Brugsfugtbidraget i de reno
verede boliger svarede til en forøgelse 
af brugsfugtbidragets indflydelse på in
deluftens vanddampindhold på ca. 
30%. Brugsfugtbidraget til indeluftens 
fugtighed er i de renoverede boliger 
forstærket i betydelig grad. 
For soverum findes tilsvarende et 
brugsfugtbidrag på 2,6 og 3,2 g/kg for 
urenoverede og renoverede boliger 
svarende til, at brugsfugtbidraget til 
indeluftens vanddampindhold er øget 
med 23% (p <0,01). 
Fig. 3 viser forskellen i varmeforbruget 
for de eftertætnede boliger for fyrings
sæsonen 1977-1978 og 1979-1980. 
Gennemsnitligt findes varmeforbruget 
efter udskiftning af vinduer at være 
reduceret med 4 streger svarende til 
en reduktion på 14% (p < 0,01,2 SEM 
= 5%). Som en kontrol på, at denne 
reduktion ikke alene skal tilskrives en 
øget energibevidsthed hos beboerne 
er tilsvarende beregninger foretaget 
over varmtvandsforbruget i de to sæ
soner (fig. 4.) I dette tilfælde findes en 
ikke signifikant reduktion i varmtvands
forbrug på 6% (2 SEM = 14%). Grad
dage-antallet for 1977/78 sæsonen var 
2844,4 mod tilsvarende 2988,6 grad
dage for fyringssæsonen 1979/80. 
For fyringssæsonen 1977-1978 findes 
ingen forskel i varmeforbrug mellem 
urenoverede og eftertætnede boliger. 
Der blev gennemsnitligt brugt 28 (20 
eftertætnede lejligheder) og 28 (21 
urenoverede lejligheder) streger til op
varmning. 

varmtvandsstreger 
16 (77/78-79/80) 

14 

12 

10 

Diskussion 
I forbindelse med radon- og allergipro
blematikken er der [2], [4] tidligere 
fremlagt betænkeligheder ved en ukritisk 
reduktion af luftskiftet i boliger. Men 
forskningens resultater, og de konse
kvenser der måtte kunne drages heraf 
i bygningsbestemmelserne, har ikke 
kunnet nå at følge med udviklingen i 
praksis. Det bør vækkes til eftertanke, 
at en af de største vanskeligheder ved 
udvælgelsen af nærværende undersø
gelsesmateriale har været at finde ure
noverede kontrollejligheder i Århus
området, og at nærværende kontrollej
ligheder får udskiftet enkeltglasru
derne til dobbeltvinduer oktober-no
vember måneder 1980. 
Som det kan forventes, når man ud
skifter et utæt og dårligt isolerende 
facadeelement med et tilsvarende tæt 
og bedre isolerende element, har nær
værende undersøgelse bekræftet, at 
dette indebærer en gedigen klimahy
giejnisk forbedring af boligerne i ter
misk henseende. Ikke alene har man 
kunnet demonstrere en forhøjelse af 
den kritiske dugpunktstemperatur på 
de indre vinduesflader med en deraf 
følgende forventlig mindsket hyppig
hed af generende dugdannelse på vin
duerne, men også indelufttemperatu
ren findes at ligge gennemsnitligt l°e 
højere i de eftertætnede boliger. Der
imod er den vertikale temperaturgra
dient uændret høj efter renovering, et 
faktum som må tilskrives den mang
lende ydermursisolering og den i ter
misk henseende uhensigtsmæssige 
centrale radiatorplacering. 
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Fig. 4. Histogram over forskel/en i varmtvandsforbrug i 19 eftertæt
nede boliger, al/e med indf/ytningsdato før 1. april 1977 (en måler 
knust), mel/em fyringssæsonen 1977178 og 1979/80. Gennemsnitligt 
findes varmtvandsforbruget i 1979180 ens treg mindre end 1977/78 
(p< 0,05 Wi/coxon match-pairs rank test), svarende til en reduktion 
i varmtvandsforbrug på 6% (2 SEM = 14%). 

VARME 45. årgang 1980 December 

Nærværende undersøgelse har tillige 
bekræftet, at vinduesudskiftning efter 
alt at dømme har medført en væsentlig 
reduktion i lejlighedernes varmefor
brug. På trods af, at indelufttemperatu
ren i de renoverede boliger ligger 1°e 
højere end i de urenoverede boliger, 
hvilket i sig selv indebærer en forø
gelse af transmissionstabet og dermed 
varmeforbruget på ca. 5% ved de her 
fundne ude-inde temperaturforskelle, 
har man kunnet påvise en reduktion af 
varmeforbruget på 14%, der ikke alene 
kan forklares ved beboernes eventuelt 
øgede energibevidsthed eller tilskrives 
forskelle i antal graddage de to fyrings
sæsoner imellem. De anførte 14% må 
yderligere betragtes som minimumstal, 
da registrering af varmeforbrug med 
måler af fordampningstypen indebæ
rer, at målernes basale og af opvarm
ning uafhængige fordampning er med
taget i de procentuelle udregninger. Et 
tal omkring 20% synes på denne bag
grund mere realistisk. 
Det er veldokumenteret [1 J, at de varia
tioner i indeluftens vanddampindhold, 
der forekommer i danske boliger, ikke 
har nogen direkte indflydelse på be
boernes sundheds- og sygdomsfor
hold. 
Ligeså veldokumenteret er det imidler
tid, at indeluftens vanddampindhold in
direkte kan øve en dominerende indfly
delse på beboernes sygdomsforhold. 
En dansk undersøgelse [2] har i over
ensstemmelse med flere tilsvarende 
udenlandske undersøgelser klart de
monstreret, at variationen i forekom
sten af det kvantitativt vigtigste af bo
lig-allergenerne - husstøvmiderne -
alene er afhængig af indeluftens vand- . 
dampindhold. D~s større luftfugtighed 
i indeluften des flere husstøvmider. 
Blandt 701 børn, beboende i hvad for
fatteren ud fra en objektiv miljøvurde
ring benævner »dry homes«, har man 
registreret 5,S% klager over astma, 
mod tilsvarende 13,5% astmaklager 
blandt 70S børn boede i »damp ho
mes« [3]-. 
Et resultat, der antyder, at man kan 
forvente en stigende hyppighed af 
astma-klager ved en generel forøgelse 
af indeluftens vanddampindhold sand
synligvis betinget af, at en højere luft
fugtighed primært medfører øget fore
komst af bolig-allergener og sekun
dært giver anledning til en væsentligt 
højere grad af allergi-udvikling hos be
boerne. 
Nærværende undersøgelse har de
monstreret et forøget vanddampind
hold i indeluften i renoverede boliger i 
forhold til urenoverede boliger. Efter
følgende analyser må vise, i hvor høj 
grad dette resulterer i en øget fore-
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komst af husstøvmider og andre aller
gener. Foreløbig må man sige, at en 
2S-30% forøgelse af brugsfugtbidraget 
til indeluftens vanddampindhold ud fra 
ovenstående arbejder må siges at 
være særdeles betænkeligt ud fra en 
hygiejnisk-allergologisk synsvinkel. 
Omkring 1S% af den danske befolk
ning har en nedarvet evne til at udvikle 
overfølsomhed, ca. 3-6% udvikler ma
nifest overfølsomhed, en udvikling som 
i langt overvejende grad skal tilskrives 
miljøpåvirkninger [S). 
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English summary: 
Korsgaard, Jens and 
Lundqvist, G.R.:Changes af indoor elimate 

in dwellings because af re
newal af windows and tigh
tening af joints. 

To reduce energy-comsumption by heating 
single-glass windows are widely changed 
with new double-glass windows including 
tightning of joints in Danish habitations. 
To investigate the influence such tightning 
of habitations might have on the indoor 
climate, investigations were carried out in 
25 tightned and 25 not-tightned identicai 
flats. 
It was found that a thermal improvement of 
indoor climate was obtained in the former 
group of flats together with a significant 
reduction in heat comsumption. The abso
lute humidity of the indoor air was found 
significantly higher, when comparing tight
ned and not-tightned flats, probably reflee
ting reduced ventilation in tightned flats. As 
a consequence the occurrence of house
dust mites might rise leading to increased 
risk of allergy at population level. 




