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Sammenfatning 

Introduktion  
Det ønskes med denne rapport og det tilhørende arbejde, at 
afklare, om der er efterspørgsel efter en mærkningsordning 
for IndeklimaKvalitet for enfamiliehuse i et marked med 
andre certificeringssystemer. Afklaringen foretages med 
henblik på en evt. videreudvikling af det nuværende værktøj 
IK-kompas til etageboliger (udviklet i REBUS-projektet), til 
også at kunne beregne IndeklimaKvalitet for enfamiliehuse.  
 
Arbejdet har omfattet en vurdering af hhv.  
 

1. IK-Kompas i relation til andre certificerings- og 
mærkningsordninger 

2. Efterspørgsel på mærkning af IndeklimaKvalitet 
samt udkast til forretningsmodel  

3. Pilottest af indeklimamærkning og IK-kompas hos 
ejendomsmæglere samt via Bolius 

 
IK-kompas og brugen af IndeklimaKvalitet i relation til 
andre ordninger 
Forprojektet har sammenlignet IndeklimaKvalitet og brugen 
af IK-kompas med HQM, Svanemærket, DGNB Villa og TAIL, 
som alle er mærkningsordninger orienteret mod boliger. Ud 
fra sammenligningen ses, at styrken ved IndeklimaKvalitet  
ligger i bred anvendelighed, alsidighed, enkelhed, nem 
kommunikation (sammenlignelig med de eksisterende 
energicertificeringsordninger), økonomiske fordele og 
dermed dens potentielle tilpasning inden for nationale og 
internationale målsætninger og lovgivning. Desuden 
henvender IndeklimaKvalitet sig til to målgrupper via 1.) den 
simple formidling på A-G-skalaen til det brede publikum, der 
er bekendt med lignende mærkningsordninger, der bruges 
til energiforbrug i bygninger samt for visse 
forbrugerprodukter, og 2.) den detaljerede oversigt i IK-
kompasset målrettet fagfolk i byggesektoren. Her kan IK-
kompas fremme dialogen mellem rådgivere og 
bygningsejere/bygherre, sætte mål for godt indeklima og 
dermed hjælpe implementeringen af indeklimaløsninger. 
Det er anvendeligt både i designfase og under renovering af 
bygninger.  
 
Certificeringsordningen har et potentiale til at få stor 
samfundsmæssig betydning. I en tid hvor vi, af gode grunde,  
fokuserer meget på energieffektivisering af bygninger, 
forsøger IK-kompas at få fokus også på mennesker og deres 
helbred i bygninger.  
 
 
 

 
 
 
Efterspørgsel på mærkning af IndeklimaKvalitet 
Der blev via Bolius udsendt et spørgeskema til afdækning af 
behovet for en mærkningsordning til boligers indeklima. 
Undersøgelsen omfatter 1012 respondenter. 
Sammenfattende viser undersøgelsen, at indeklima i dag 
fylder mere i husejernes bevidsthed end det gjorde tidligere. 
Hvor indeklima tidligere var en af de lavest prioriterede af 9 
nævnte boligforhold boligejernes skulle vurdere, er 
indeklima i dag den af de 9 boligforhold flest husejere 
vurderer som ’meget vigtig’. I alt svarer 93% af husejerne, at 
indeklimaet er ’vigtigt’ eller ’meget vigtigt’, hvis de skulle 
handle bolig i dag. Undersøgelsen viser også, at husejerne 
overvejende synes, at mærket for IndeklimaKvalitet giver 
værdi ved både salg (78%), køb (72%) og ved ønsket om at 
forbedre indeklimaet i deres bolig (52%). Kun 2% svarer, at 
de ikke kan se en fordel med mærket. 
 
 
Erfaringer fra test af mærket 
For at få erfaring med brug af IndeklimaKvalitet i praksis i 
forbindelse med salg af lejeligheder hos 
ejendomsmæglerkæden REALmæglerne er der gennemført 
casestudier i 6 lejligheder. De 6 lejligheder repræsenterer en 
geografisk spredning, byggestil og salgspris. For sælger kan 
mærkningen være med til at øge efterspørgsel og pris, og 
samtidig kan mærkningen gøre køber i stand til at inddrage 
indeklimaets i nogle tilfælde usynlige kvaliteter i 
vurderingen af boligen, og tage højde for eventuelle særlige 
indeklimabehov og -ønsker. 
 
IndeklimaKvaliteten for de 6 lejligheder fordelte sig på 
følgende score: 2 x C, 2 x D og 2 x E. Generelt scorer det 
atmosfæriske og akustiske indeklima forholdsvist lavt i 
lejlighederne. Dette skyldes forskellige ting men bl.a. 
placering i bymæssig bebyggelse med trafikstøj, 
partikelforurening og manglende tøjtørringsmuligheder. 
 
Salg af boliger er et meget konkurrenceudsat marked, 
hvilket betyder, at frivillig dokumentation i forbindelse med 
salg skal give en tydelig værdi for sælger. Udbredelse i 
forbindelse med salg kræver en betydelig markedsføring og 
informationsindsats om mærket IndeklimaKvalitet, så køber 
efterspørger dokumentationen.  
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Hovedresultater 
Formålet med forprojektet ”IndeklimaKvalitet i 
enfamiliehuse – en videreudvikling af IK-kompas” var at 
kortlægge, hvad der kræves for, at IndeklimaKvalitet kan 
udvikles til enfamiliehuse og udbredes til branchen.  
De væsentligste resultater fra screening af 
mærkningsordninger, spørgeskemaundersøgelse, 
interviews, casestudier og analyse af værdikæde 
opsummeres her: 
 
 
 

- Mærket for IndeklimaKvalitet adskiller sig fra 
resten af markedet ved at være en prisvenlig 
indeklima-pendant til energimærket, med gode 
muligheder for kobling til udarbejdelse af 
energimærke og tilstandsrapport. 
 

- Metoden for registrering og dokumentation af en 
bolig muliggør mærkning af eksisterende boliger, i 
modsætning til andre mærkningsordninger med 
indeklimaindhold, der kun kan anvendes til nybyg. 
 

- Ved valg af ny bolig er indeklima gået fra at have 
været blandt de lavest prioriterede boligforhold til 
nu at være den højest prioriterede, ifølge 
spørgeskemaundersøgelse blandt danske 
boligejere. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mærket for IndeklimaKvalitet giver ifølge 
adspurgte boligejere værdi ved både salg (78%), 
køb (72%) og ved et ønske om at forbedre 
indeklimaet i deres bolig (52%). 
 

- Boligejere forventer både højere salgspris (71%) og 
hurtigere salg (72%) med et mærke for 
IndeklimaKvalitet, men så længe der ikke stilles 
krav til dokumentationen, vil det kræve 
markedsføring at få udbredt ordningen. 
 

- Skalaen for mærket og forventningerne til 
god/middel/dårlig performance skal 
kommunikeres tydeligt fremadrettet, da det - især 
i starten - kan være svært at afkode om fx et 
mærke ”C” er godt for et hus fra 1930’erne. 
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Forord 

Denne rapport er en sammenfattende afrapportering af forprojektet ”IndeklimaKvalitet i 
enfamiliehuse – en videreudvikling af IK-kompas”. Projektet skal afdække værdien og 
efterspørgslen efter en mærkningsordning for IndeklimaKvalitet for enfamiliehuse i et marked 
med andre certificeringssystemer. Det ønskes afklaret, om der er behov for at videreudvikle 
det nuværende værktøj IK-kompas til etageboliger (udviklet i REBUS-projektet), til også at 
kunne beregne IndeklimaKvalitet for enfamiliehuse.  
 
Forprojektet gennemføres af AAU BUILD, Teknologisk Institut, Videncentret Bolius, 
Realmæglerne, Velux og DTU. 
Forprojektet er finansieret af Realdania, projektnummer: PRJ-2021-00199. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Denne rapport indeholder 
 
en sammenfatning af delopgaver, hvoraf flere er beskrevet i detaljer i separate notater. Disse 
er markeret med *: 

- Screening af markedet for mærkning af indeklima-performance i boliger* 

- Spørgeskemaundersøgelse blandt husejere vedrørende prioritering af indeklima og 
behovet for et nyt mærke for IndeklimaKvalitet i forbindelse med køb og salg af 
boliger* 

- Casestudier hvor mærket for IndeklimaKvalitet indgår som en del af salgsopstillingen 
i forbindelse med salg af ejerlejligheder 

- Interviews med branchen om det nye mærke ift deres forretning og ydelser 

- Implementering af det nye mærke i markedet, inkl. værdikæder og forretningsmodel 
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1.0 Hvad er IK-kompas og 
IndeklimaKvalitet? 

Øget fokus på indeklima, klar dialog og et redskab til bedre forståelse af indeklimaets kvalitet i 
vores boliger, var nogle af målene da mærkningsordningen IndeklimaKvalitet blev udviklet. 
Værktøjet tilknyttet ordningen hedder IK-kompas og første version blev udviklet til 
etageboliger i samfundspartnerskabet REBUS (2016-2021). Det er ambitionen for værktøjet, og 
den tilhørende A-G-skala, at man fremover vurderer indeklima på en langt mere forståelig og 
brugbar måde, med henblik på at inddrage og forbedre indeklimaet ved både renoveringer og 
nybyg af boliger. 
 
 

1.1 IndeklimaKvalitet 
Mærket IndeklimaKvalitet giver et overblik over 
boligens samlede indeklima på en let aflæselig 
måde. Boligen tildeles et bogstav mellem A og 
G, som vi kender det fra energimærkerne – en 
skala der er kendt og nem at forstå. Bogstavet 
tildeles på baggrund af en samlet score fra 0-
100, på baggrund af boligens score i de fire 
indeklima-kategorier: Lyd, Luft, Temperatur og 
Lys. Hver af disse kategorier tildeles ligeledes 
et bogstav, så man nemt kan sammenligne den 
relative performance mellem boliger på netop 
det indeklimaområde, man prioriterer højt. Et 
eksempel ses i Figur 1.1. 
 
Boligens indeklima vurderes gennem en række 
beregninger og simuleringer integreret i 
værktøjet IK-kompas, der er baseret på 
boligens geometri og komponenter. Der 
udføres således ikke målinger i boligen, hvilket 
har en række fordele – herunder især at 
omkostningerne til mærket holdes nede, men 
samtidig også, at man sikrer, at vurderingen af 
boligens potentiale for et godt indeklima 
foretages uden påvirkning fra de nuværende 
beboeres adfærd. 
 
Metoden kan både benyttes i eksisterende 
byggeri (baseret på tegningsmateriale eller besigtigelse), til planlægning og evaluering af 
renovering, samt til tidligt design i nybyggede boliger, fx et skitseprojekt. Herved kan mærket 
både anvendes som et dokumentationsværktøj til eksisterende boliger, som et designværktøj 
til nye boliger og til at dokumentere forbedringspotentialet ved en forestående renovering. 
 
 
 

Figur 1.1. Eksempel på mærkning af 
IndeklimaKvalitet. 
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1.2 IK-kompas 
IK-kompas er navnet på det værktøj, der benyttes til at beregne mærket for IndeklimaKvalitet. I 
vurderingen indgår 39 forskellige kriterier ligeligt fordelt på hhv. Lyd, Luft, Temperatur og Lys. I 
værktøjet visualiseres resultaterne af de 39 kriteriers score grafisk i et ’indeklima-kompas’. 
Kompassets farvede felter giver et overblik over, hvordan de mange kriterier er vurderet for 
boligen (på en skala 1-10, hvor 10 er den bedste score), samt hvor tungt de vægter ift den 
samlede score (ud fra felternes bredde). Eksemplet i Figur 1.2 indikerer eksempelvis store 
mangler på det akustiske område (lyd), samt på parameteren VIS1 omkring dagslys, som er den 
vigtigste parameter i vurderingen af området visuelt indeklima (lys). 
 
 

 
 
Det hurtige overblik fra kompasset gør værktøjet til en vigtig beslutningsstøtte i 
designprocesser, fx i forbindelse med nybyggeri, hvor man løbende kan vurdere performance 
af det design, der arbejdes på - og evt. sammenligne flere designforslag. I forbindelse med en 
større renovering kan kompasset give input til fokusområder, og man vil kunne vurdere den 
potentielle forbedring af indeklimaet efter renovering ved at sammenholde et ’før’- og ’efter’-
scenarie. 
 
Kompasset kan desuden være et vigtigt redskab i dialogen mellem forskellige aktører i 
branchen, herunder ingeniører, arkitekter og konstruktører, samt bygherrer og 
bygherrerådgivere. Ved at oplyse scoren for enkelt-parametre kan værktøjet også anvendes af 
bygherrer eller målgrupper med særlige behov, fx i forhold til allergi, vintertungsind, 
støjfølsomhed mm. 
 
1.2.1  Fra etageboliger til enfamiliehuse 
Første version af værktøjet IK-kompas og den tilhørende mærkning IndeklimaKvalitet er 
udviklet til etageboliger. I denne rapport afdækkes behov og efterspørgsel for en 
videreudvikling af IK-kompas til enfamiliehuse, så alle boliger i Danmark på længere sigt kan 
mærkes.  

Figur 1.2. Detaljeringsgraden i IK-
kompasset med visning af samtlige 
parametre og kriterier. 
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2.0 Eksisterende ordninger 
til mærkning af indeklima i 
boliger 

I dette kapitel opsummeres resultaterne fra en screening af fem nyere mærkningsordningers 
håndtering af indeklima-performance hhv. HQM, Svanemærket, DGNB Villa, TAIL og IK-
kompas1.  Formålet med screeningen er at skabe et overblik over de forskellige ordningers 
opbygning, indeklimaindhold, vægte og omfanget af en certificering. Ordningerne er udvalgt på 
baggrund af deres relevans for indeklimamærkning af boliger i dansk kontekst. Bemærk, at den 
nye screening bygger ovenpå en tidligere udgivet rapport, der screenede fem brede 
bæredygtighedscertificeringer til etageboliger, herunder analyser af versioner af BREEAM, 
LEED, DGNB, WELL og LBC2. Fokus i denne sammenskrivning er på de fem nyere 
mærkningsordninger, men der trækkes paralleller til den tidligere screening af 
bæredygtighedscertificeringer undervejs. 
 
 

2.1 Sammenligning af fem mærkningsordninger 
til enfamiliehuse 

De fem analyserede mærkningsordninger repræsenterer forskellige tilgange til 
indeklimamærkning, og de forskellige udgangspunkter vanskeliggør en direkte sammenligning. 
Hver ordning er målrettet en bestemt kombination af geografi, bygningstradition, marked og 
kultur. For eksempel er Home Quality Mark blevet udviklet i Storbritannien til at forbedre 
kvaliteten af nye boliger, og give et kvalitetsmærke til forbrugere, bygherrer og boligudbydere. 
Svanemærket til bygninger ligger i forlængelse af den velkendte nordiske produktmærkning 
med fokus på miljø og kemi. Svanemærket til bygninger dækker hele bygningens livscyklus, 
herunder udvinding og produktion af byggematerialer, byggeprocessen, brugsfasen samt 
affalds- og genbrugsfasen. Den er blandt andet udviklet til at fremme en cirkulær økonomi, 
reducere klimapåvirkning, spare ressourcer og bevare biodiversitet. DGNB er en total 
bæredygtighedsvurdering inkl. et stærkt fokus på økonomisk og social bæredygtighed. DGNB 
Villa er en forlængelse af den eksisterende DGNB-certificering for etageejendomme og 
rækkehuse og har blandt andet et øget fokus på indeklima.  
 
Mens de tre ovennævnte ordninger indeholder brede bæredygtighedsbetragtninger, hvor 
indeklima kun udgør en mindre del af den samlede certificering (20-30% vægt), så fokuserer 
TAIL og IK-kompas udelukkende på bygningens indeklima. De to indeklima-
mærkningsordninger er meget forskellige og adskiller sig især ved, at de som de eneste 
ordninger enten udelukkende beror på målinger som TAIL, eller slet ikke anvender målinger 
som IK-kompas. De fleste af de undersøgte ordninger er helt nye og/eller stadig i pilot-stadiet 

 
1 Baseret på rapporten “Screening of IEQ content in five building certifications - An overview of indoor 
environmental quality content and weights in five building certification schemes for dwellings”; Rohde L., 
Bekö, G., Guglietti, A.; BUILD Rapport 2022:30. 
2 “Comparison of Five Leading Sustainable Building Certifications Concerning Indoor Environmental 
Assessment Content”; Rohde, L., Larsen, T. S., Jensen, R. L. & Larsen, O. K., 2019, Aalborg: Department of 
Civil Engineering, Aalborg University. 32 s. (DCE Technical Reports; Nr. 269). 
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(Svanemærket, DGNB Villa, TAIL og IK-kompas), men nogle af dem bygger på en bredere 
portefølje af eksisterende ordninger for andre bygningstyper.  
 
Screening af ordningerne viser, at der er en stor forskel i indholdet af både de inkluderede 
parametre, deres vægte og det relative bidrag fra de fire hovedområder (termisk indeklima, 
akustisk indeklima, visuelt indeklima og luftkvalitet) til den samlede vurdering. Tabel 2.1 viser 
de mærkningsordninger, der er blevet sammenlignet i dette projekt. 
 
Tabel 2.1. Overblik over de fem ordninger, der sammenlignes i analysen. 

Navn  Version Organisation / Oprindelse 

HQM  Issue 0.0, 2018  

BRE Global Ltd. Building Research Establishment, 
United Kingdom. HQM er en del af BREEAM. HQM 
bygger videre på betaversionen af ordningen, som 
har været i drift siden begyndelsen af 2016.   

Svanemærket  Version 3.15  Nordic Swan Ecolabel, Danmark, Sverige, Norge, 
Finland, Island; april 2022  

DGNB Villa  Pilotmanual 2022  

Green Building Council Denmark. DGNB Villa 
certificering og manual bygger på det eksisterende 
DGNB-system, men skaber en forenklet 
certificeringsordning for enfamiliehuse 

TAIL  Som beskrevet i 
Wargocki et al., 2021  

EU Projekt Aldren, ”ALliance for Deep  
RENovation in buildings”, november 2017 – oktober 
2020, https://aldren.eu/; 2021  

IK-kompas  Manual, første 
udgave, januar 2021  Rebus-projektet, Danmark; 2022  

 
 

2.2 Indeklimaindhold i de fem ordninger 
Tabel 2.2 viser en indholdsoversigt over de fem ordninger grupperet i fem kategorier: termisk 
indeklima, luftkvalitet, visuelt indeklima, akustisk indeklima og brugeradfærd. I Tabel 2.2 er de 
viste indeklimaparametre som fx ’Temperatures, Summer’ baseret på det samlede indhold på 
tværs af de fem ordninger for at lette sammenligningen af dem. De specifikke definitioner af 
nogle parametre kan variere lidt mellem ordningerne. Alle ordningerne er udviklet til at 
synliggøre indeklimaperformance i bygninger - eller tildele det en væsentlig rolle som en del af 
den samlede certificering. Fire af de fem ordninger dækker derfor størstedelen af de anførte 
parametre. TAIL adskiller sig dog herfra, da den udelukkende bygger på målinger af udvalgte 
nøgleparametre. 
 
Termisk indeklima behandles i ordningerne som sommer- og vintertemperaturer, 
tilstedeværelsen af mekanisk køling, samt forholdsregler vedrørende træk. Ingen af 
ordningerne dækker alle disse parametre, men HQM dækker alle undtagen træk. IK-kompas 
dækker det meste, inklusive træk, men kræver ikke måling af termiske parametre. DGNB Villa 
er begrænset til sommertemperaturer, forholder sig kun til træk fra mekanisk ventilation og 
kræver ikke målinger. TAIL er udelukkende baseret på fysiske målinger af lufttemperatur og 
relativ luftfugtighed (sidstnævnte betragtes under luftkvalitet). 
 
Under luftkvalitet tager alle ordninger ventilation i betragtning, enten via målt luftskifte eller 
ved at vurdere ventilationsstrategien. Luftfiltrering (standardoverholdelse, idriftsættelse) og 
anvendelse af lavemitterende materialer er inkluderet i alle ordninger undtagen TAIL. Brug af 
forureningskort (partikler og i nogle tilfælde radon) indgår kun i IK-kompas. DGNB Villa og IK-
kompas vurderer kildekontrol, enten i form af luftforurenende stoffer fra anlægsarbejde (fx 
luftkanalhåndtering før afmontering, gennemskylning af nybygget rum osv.) og/eller fra 
forbrændingsprocesser (fx pejs eller brændeovn). Målinger af indendørs luftkvalitet er en 
integreret del i ordningerne HQM, DGNB Villa og TAIL. Der måles især flygtige organiske 
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forbindelser VOC, formaldehyd og radon, men den specifikke liste afhænger af ordningen. IK-
kompas og TAIL behandler forhøjet luftfugtighed som luftforurening. IK-kompas belønner 
kildekontrol og fugtstyret ventilation, mens TAIL kræver målinger af den relative luftfugtighed. 
 
Visuelt indeklima behandles i form af dagslys (mængde, distribution, kvalitet), direkte sollys, 
udsyn (adgang til udsyn, synsvinkel, evt. obstruktioner af udsigt) og indkig (risiko for reduceret 
privathed). IK-kompas er den eneste ordning, der tager højde for alle disse parametre. 
Svanemærket tager kun dagslysmængden i betragtning. HQM vurderer udsyn, samt mængde og 
fordeling af dagslys, men ikke kvalitetsindikatorer såsom farvegengivelse. DGNB Villa tager alle 
tre aspekter af dagslys i betragtning, men af de øvrige parametre. TAIL kræver måling af 
belysningsstyrke og simulering af dagslysfaktoren (begge kvantitative indikatorer for dagslys). 
 
Akustisk indeklima er i stort omfang dækket af de fleste ordninger. Mens TAIL kræver måling 
af lydtrykniveau (luftbåren lyd), vurderer alle andre ordninger både luftbåren lyd (støj fra trafik, 
naboer, andre indendørs kilder) og trinlyd (fra byggeri såsom gulve, trapper). Efterklangstid 
tages kun i betragtning af DGNB Villa og IK-kompas, mens baggrundsstøj (f.eks. fra 
ventilationsanlæg), privathed og zoneinddeling (f.eks. støj gennem indvendige vægge, 
søvnforstyrrelser) og støj fra omgivelser (målt eller bedømt ud fra støjkort) bliver taget i 
betragtning også i HQM. Det skal bemærkes, at IK-kompas kun behandler privatliv og 
zoneinddeling gennem tilgængeligheden af vinduer på den stille side af bygningen. 
Svanemærke er hovedsageligt baseret på nationale standarder og tager kun hensyn til 
luftbåren lyd og trinlyd. 
 
Ordningerne adskiller sig med hensyn til brugerindflydelse på indeklima. IK-kompas er den 
mest omfattende på dette område, idet den vurderer muligheden for forceret ventilation ved 
høje belastninger, betjente vinduer, justerbar temperatur på rumniveau, justerbar 
solafskærmning og køling samt beboernes muligheder for at justere det akustiske indeklima. 
IK-kompas kræver ikke en brugermanual, der informerer brugerne om tekniske systemer 
vedrørende indeklima. DGNB Villa og HQM anbefaler brugermanualer. DGNB Villa vurderer 
tilstedeværelsen af betjente vinduer, justerbare temperatur på rumniveau og justerbar 
solafskærmning, mens HQM kun vurderer justerbar temperatur på rumniveau og 
tilgængeligheden af forceret ventilation. TAIL tager ikke hensyn til brugerindflydelse. 
Svanemærke kræver brugervejledning vedrørende drift og vedligeholdelse af varme- og 
ventilationsanlæg. 
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Tabel 2.2 Indholdsoversigt for de fem ordninger grupperet i fem indeklima kategorier: 
termisk indeklima, luftkvalitet, visuelt indeklima, akustisk indeklima og brugerindflydelse 

Category  Description     HQM   Svane-  
 mærket 

  DGNB      
   Villa    TAIL  IK- 

kompas 

Thermal  
Temperatures, summer  Overheating (based on calculation or simulation)  x     x     x  
Temperatures, winter  Low-temperature threshold, heat source control and/or surface 

temp.  x          x  
Cooling  Cooling/air conditioning (precautions concerning drafts and 

humidity)  x           x  
Draft  Drafts (winter/summer, e.g. downdraft, leaky opening, cold intake 

air)        x     x  
Monitoring  Monitor thermal parameters (e.g. air temperature, relative 

humidity)   x       x     
IAQ  

Ventilation   Ventilation rate (quantity), Intake/exhaust position, Ventilation 
strategies (natural, mechanical)  x  x  x  x  x  

Filtration  Air filtration (standards for installed filters, commissioning)  x     x     x  
Pollution mapping  Particle pollution maps (site), optionally radon concentration maps              x  
Air quality tests / monitoring  Pre-occupancy or post-occupancy measurements (e.g. VOCs, 

Formaldehyde, Radon, CO2, Benzene, PM2.5, relative air humidity)  x     x  x     
Low-emission materials  Materials labelled for low-emission (VOCs, SVOCs, formaldehyde)  x  x  x     x  
Humidity control /inspection  Humidity controlled ventilation (shower), source control: drying 

clothes, bathroom ventilation control   x           x  
Pollution source control  Pollution from construction work (duct sealing, filter replacing, 

flushing) & combustion processes (fireplaces, boilers, heaters etc.)        x     x  
Visual  

Daylight (quantity)  Daylight (quantity)  x  x  x  x  x  
Daylight (distribution)  Daylight (distribution, including penetration and room depth)  x     x     x  
Daylight (quality)  Daylight (colour rendering (Ra), visual balance/brightness 

management)        x     x  
Sunlight exposure  Sunlight exposure (quantity - as a positive contribution)              x  
View out   View out (quantity - access to view, view angle; obstruction from 

solar shading, worst case)  x           x  
View in   View in (risk of reduced privacy from exposure to views from 

outside)              x  
Acoustic 

Airborne sound   Sound insulation levels (noise from traffic, neighbors, other rooms)  x  x  x  x  x  
Impact sound  Impact sound (floors, stairs and balconies)  x  x  x     x  
Reverberation time  Reverberation time (inside dwelling)        x     x  
Background noise  Background noise (HVAC, external noise intrusion)  x     x     x  
Privacy and Zoning  Privacy and zoning (internal walls, bedrooms, loud/quiet/mixed 

zones)  x     x     x  
Noise measurement /mapping  Ambient noise measurements, or the use of existing noise maps  x     x     x  

User influence  
Ventilation boost  Forced ventilation rate in rooms with dynamic people loads (easy 

to use)  x           x  
Operable windows  Operable windows (manual or mechanical with override)        x     x  
Temperature regulation  Adjustable temperatures at room level  x     x     x  
Adjust. shading   Adjustable external solar shading (e.g. window-by-window 

activation, for view out or thermal effects)        x     x  
Cooling system  Adjustable set points, on/off, remote control               x  
IEQ user manual   User manual that informs about technical systems concerning IEQ  x  x  x        
Occupant acoustic adjustments  Possibility to open windows in multiple directions (away from 

noise)              x  
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2.2.1 Sammenligning med ordninger fra tidligere undersøgelse 
Hvis man sammenligner de fem mærkningsordninger gennemgået i dette projekt med den 
tilsvarende undersøgelse af fem bæredygtighedscertificeringer fra 20193 (side 15 og 16) kan 
man finde tendenser på tværs og skabe et samlet overblik over hele markedet. 
 
Indenfor termisk indeklima er der bred enighed om at foretage temperaturvurderinger (dog 
med forskellige metoder), mens under halvdelen kræver hhv. monitorering og vurdering af 
køling. 
Indenfor atmosfærisk indeklima er der enighed om at vurdere mængden af eller strategien for 
ventilation, samt emissioner fra materialer (på forskellige måder). Omkring to tredjedele af 
ordningerne vurderer hhv. filtrering af indblæsningsluft, og en kombination af monitorering 
eller stikprøvemåling af luftkvalitet. Til gengæld er der en håndfuld parametre, som kun 
håndteres i 2-4 af ordningerne. 
For visuelt indeklima er der fuld enighed om at vurdere dagslysmængde, mens kun ca. 
halvdelen vurderer lysfordeling og færre endnu lysets kvalitet. Blot tre ordninger vurderer 
udsyn, og kun IK-kompas har indkigsgener med. 
For akustisk indeklima er luftlyd med i 8 ordninger, mens trinlyd kun er med i 6. Rumakustik 
håndteres i mindre omfang, hvor blot 3 eller 4 ordninger behandler hhv. efterklangstid, 
baggrundsstøj og zoning. Endelig har under halvdelen af ordningerne en vurdering af 
støjniveauet gennem støjkort eller målinger.  
De oftest benyttede parametre i forhold til brugeradfærd er temperaturregulering (7), 
vinduesåbning (5), ventilations-boost (3) og betjent solafskærmning (3).  
 
Det er også interessant at se, hvordan DGNB har prioriteret, når man sammenligner hhv. DGNB 
System – New criteria set (2018) fra den tidligere undersøgelse, med den nye DGNB Villa. Her 
har der været flere fravalg af kriterier for at imødekomme den mindre skala, når man 
sammenligner enfamiliehuse med etageboliger. Her er temperaturvurderinger i 
opvarmningssæsonen udgået (hvilket sjældent er et problem i nybyg), sammen med mekanisk 
køling, forureningskort for luftkvalitet, samt vurdering af udsyn og adgang til direkte sol. 
Omvendt er der tilføjet flere vurderinger af lyd i boligen, herunder efterklangstid, baggrundsstøj 
og zoning. 
 

2.3 Indklimaets rolle i ordningerne 
I HQM ligger indeklima under "My Wellbeing”. Alle indeklima-relaterede parametre i ordningen 
(forurenende stoffer, dagslys, støjkilder, lydisolering, temperatur, ventilation, påvirkning af 
materialer, tørreplads, smart styring og idriftsættelse af HVAC systemer), udgør 30% af "My 
Wellbeing".  
 
I Svanemærket er indeklima omfattet af afsnittet "Indoor Environment". Der er 6 "O" 
(Obligatoriske) spørgsmål vedrørende indeklima. Dette afsnits andel af den samlede vurdering 
er 14%. Efter korrektion af det faktiske indeklimaindhold i hele ordningen, herunder krav om 
kemikalieindhold i materialer og produkter, er det samlede bidrag 24%. 
 
I DGNB Villa er indeklima omfattet af afsnittet "Social Quality". Dette afsnits andel af den 
samlede vurdering er 30 %, men omfatter også emner som arkitektur, funktionalitet og design 
for alle. Ved kun at bruge de indeklima-relaterede emner i dette afsnit, udgør de 18 % af den 
samlede vurdering. Bidragene til de 18% er: Luft 8 % (ventilation, indendørs forurenende 
stoffer, temperatur), Lyd 5 % (støjkilder, lydisolering) og Lys 5 % (dagslys). 
 
Derudover tilføjes 2,5 % point fra en indikator i økonomiafsnittet. "Driftseffektivitet" udgør en 
fjerdedel af pointene for ”Economy 1”. Kriterierne for driftseffektivitet giver point for at levere 
en brugermanual om optimering af indendørs miljøforhold under normal brug. 
 

 
3 “Comparison of Five Leading Sustainable Building Certifications Concerning Indoor Environmental 
Assessment Content”; Rohde, L., Larsen, T. S., Jensen, R. L. & Larsen, O. K., 2019, Aalborg: Department of 
Civil Engineering, Aalborg University. 32 s. (DCE Technical Reports; Nr. 269). 
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Et andet afsnit, der kan påvirke den endelige indeklimavurdering, handler om sunde materialer 
i miljødelen af ordningen. Det fremgår dog af manualen, at disse overvejelser mest er at sikre et 
sundt arbejdsmiljø under byggeriet og at reducere mængden af miljøskadelige stoffer i 
byggematerialerne i forbindelse med genbrug og affaldshåndtering. Emissioner fra materialer 
dækkes i stedet direkte gennem luftkvalitetsmålinger i kategorien ”Air”. 
 
Det totale bidrag fra indeklimaparametre til den samlede vurdering fra hver ordning er vist i 
kolonnen længst til højre i Tabel 2.3. TAIL og IK-kompas dækker kun indeklima og bidraget til 
den samlede vurdering i disse ordninger er således 100%. 
 
Tabel 2.3 viser desuden det relative bidrag fra hvert indeklimaområde (termisk, luftkvalitet 
akustisk og visuelt) til det samlede bidrag fra indeklima inden for hver ordning. De relative 
vægte beregnes ud fra enten underkategorivægte, sum af point der kan tildeles inden for en 
kategori sammenlignet med andre kategorier, eller en simpel optælling af antallet af vurderede 
kriterier inden for områderne. Alle kriterier, der vurderes i de enkelte ordninger, er 
kategoriseret i de fire hovedområder for indeklima, når dette er muligt. 
 
Det er tydeligt fra Tabel 2.3, at luftkvalitet har en højere prioritet end de øvrige områder i de tre 
ordninger med varierende område-vægte. HQM lægger mest vægt på luftkvalitet, og lidt lavere 
vægt på visuelt og akustisk indeklima. DGNB Villa prioriterer termisk indeklima lavest, mens 
resten er næsten lige vigtige. TAIL har et overvejende fokus på luftkvalitet, da to tredjedele af 
de målte indikatorer er luftkvalitet-relaterede. 
 
Tabel 2.3 Oversigt over de enkelte ordningers relative vægte for hver af de fire indeklima-
kategorier - samt summen af alle indeklima-bidrag ift den samlede ordnings indhold. IEQ-
compas 

Ordning  Termisk  Luftkvalitet  Visuel  Akustisk 

 
Indeklima-parametres 
samlede bidrag til hele 

ordningen 

HQM  25  37  19  19  30%  
Svanemærke  N/A  N/A  N/A  N/A  24% 
DGNB Villa  15  29  28  28  20.5% 
TAIL  8  67  17  8  100% 
IK-kompas  25  25  25  25  100% 
Gennemsnit  18,25  39,5  22,25  20  - 
 
2.3.1 Sammenligning med ordninger fra tidligere undersøgelse 
Hvis man sammenligner de fem mærkningsordninger gennemgået i dette projekt, med den 
tilsvarende undersøgelse af fem bæredygtighedscertificeringer fra 20194 (side 20 og 21), er det 
tydeligt, at indeklimakategorierne vægtes forskelligt. I den tidligere undersøgelse af vægte var 
der en separat ’brugerkategori’, som her er fjernet, så procentsatserne i parentes nedenfor kan 
sammenlignes direkte, på tværs af de to screeninger. 
 
LEED, LBC og TAIL har ikke en bred repræsentation af alle kategorier, men er derimod langt 
overvejende rettet mod luftkvalitet. Luftkvalitet prioriteres også højest i flere af de bredere 
dækkende ordninger, herunder WELL (43%), HQM (37%) og DGNB (36%). BREEAM har til 
gengæld luftkvalitet som delt laveste prioritet sammen med termisk (15%). Termisk vægtes 
også lavest i WELL (13%), men er til gengæld middel i både DGNB og HQM.  
 
Visuelt er middel i DGNB, DGNB Villa og WELL, samt højest i BREEAM (38%). Omvendt er visuelt 
delt lavest i HQM sammen med akustisk (19%). Akustisk ligger også lavt i WELL (15%) og lavest i 
DGNB (16%), men er til gengæld blandt de højeste i både DGNB Villa (28%) og BREEAM (31%). 

 
4 “Comparison of Five Leading Sustainable Building Certifications Concerning Indoor Environmental 
Assessment Content”; Rohde, L., Larsen, T. S., Jensen, R. L. & Larsen, O. K., 2019, Aalborg: Department of 
Civil Engineering, Aalborg University. 32 s. (DCE Technical Reports; Nr. 269). 
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Svanemærkeordningen er bred, men arbejder ikke med vægte og kan derfor ikke 
sammenlignes med de øvrige ordninger her. IK-kompas har vægte, men her er alle fire 
kategorier vægtet helt lige (25%). 

2.4 Omfang og omkostninger 
Som det fremgår af ovenstående sammenligning, er de fem præsenterede ordninger meget 
forskellige og der kan således ikke udpeges én ordning, som er de andre overlegen. I et marked 
med forskellige aktører og forskellige interesser opfattes flere af de analyserede ordninger 
ikke som konkurrerende men som komplementære. Valget af én ordning frem for en anden bør 
derfor tage hensyn til selve ordningens mål, anvendeligheden, virkningen, relevansen for 
projektet og omkostningerne forbundet hermed. Det er ikke muligt at give nøjagtige 
omkostningsoverblik (da det vil svinge fra projekt til projekt), men da prisen ofte vil være 
afgørende, se fx kapitel 3, i et enfamiliehus-marked, vil vi i dette afsnit forsøge at give et indblik 
i omfang og forventede omkostninger forbundet med de forskellige certifikater. 
Omkostningerne synliggøres her gennem: metoder der anvendes til at evaluere indeklimaet 
(observationer, målinger, beregninger), de anvendte materialer (tegninger, tekniske data, 
modeller), behovet for bygningsbesøg, den nødvendige dokumentation, certificerings-gebyrer, 
estimeret tidsforbrug og behovet for rådgivning fra forskellige eksperter. Den 
forretningsmodel som en certificeringsordning arbejder med (f.eks. behovet for uddannede 
bedømmere) påvirker også de tilhørende udgifter. Tabel 2.4 giver et hurtigt overblik over 
indhold og omfang af de forskellige ordninger. 
 
Tabel 2.4 Overblik over omkostninger og omfang af certificering 

   HQM 
(BREEAM) 

Svanemærket 
(Ecolabel) DGNB Villa TAIL Indeklima-

Kvalitet 

Påkrævet 
Uddannelse    

 
Ja 
 

(HQM assessor) 

 
Ja 
 

(arkitekt, 
bygningskonstruktør  

eller tilsvarende) 

 
Ja 
 

(DGNB-konsulent) 

 
Nej 

 
Ja 
 

(IK-konsulent 
kursus) 

Evaluerings-
metode 

Tjeklister 
 

Ja 
 

 
Ja 
 

 
Ja 
 

 
Ja 
 

 
Ja 
 

Beregning / 
Simulering 

 
Ja 
 

(dagslys og 
termisk komfort) 

 
Ja 
 

(dagslys, termisk 
komfort, energi efter 

bygningsreglement eller 
dynamisk simulering i 
IDA ICE, VIP+ or BV2) 

 
Ja 
 

 (nogle udført i 
hjælpeværktøjer andre 

beregnes særskilt, simulering 
af sommerkomfort i 

Be20/BSim/IDA-ICE/IESVE) 

 
Ja 
 

 (dagslysfaktor) 

 
Ja 
 

 (udføres 
automatisk i 
værktøjet på 
baggrund af 

registreringer) 

Indeklima-
målinger 

 
Ja 
 

 (VOC, akustik, 
luftkvalitet, 

energi, vand) 

 
Ja 
 

(fugtindhold i beton - 
borehulsmålinger, 

tæthed, energi og vand) 

 
Ja 
 

 (flere typer målinger 
indenfor hhv. luft og lyd) 

 
Ja 
 

 (10 parametre) 

 
Nej 

Bygningsbesøg 
påkrævet   

 
Ja 
 

 
Ja 
 

 
Ja 
 

 
Ja 
 

 
Ja 
 

Gebyr for 
certificering   

 
Ja 
 

 
Ja 
 

 
Ja 
 

 
Nej 

 

 
Ja 
 

Udgifter til 
rådgivning   

 
Ja 
 

 
Ja 

 
Ja 
 

 
Ja 
 

 
Ja 
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De fleste ordninger kræver at den, der udfører mærkningen har gennemgået en kort 
uddannelse i form af 2-4 dages kursus, og oftest kræves også en form for byggeteknisk 
baggrund. Evaluering foregår på baggrund af registreringer på stedet, kombineret med enten 
beregninger, simuleringer eller fysiske målinger af indeklimaet. De fleste 
certificeringsordninger opkræver også et gebyr for udstedelse af mærket, kvalitetssikring mm. 
dog med undtagelse af TAIL, der mere er en metode end en certificeringsordning. Gebyrerne 
svinger fra nogle få tusinde kroner til mange tusinde kroner, og kan være afhængig af alt fra 
bygnings areal til evt. rabat for medlemskab i organisationen.  
 
Som det fremgår af Tabel 2.4 kræver de fleste ordninger fysiske målinger, hvilket stiller krav til 
både tid, udstyr og specialistviden. Desuden kræves der simuleringer af blandt andet dagslys 
og termisk komfort, hvilket kræver særligt software samt specialistviden. IK-kompas adskiller 
sig fra de øvrige ordninger ved ikke at kræve målinger, samt ved at beregne og simulere en lang 
række indeklimaforhold automatisk gennem det tilhørende IK-kompas software. Den 
specialistviden der kræves til opsætning af simulering, samt vurdering af resultaterne er 
således indbygget i værktøjet, hvilket giver både et bedre sammenligningsgrundlag på tværs af 
boliger, samt en stor besparelse i rådgivningstimer. IK-kompas kræver dog at der opbygges en 
model af boligen i et særligt software. 
 
De samlede udgifter til rådgivning afhænger også meget af den dokumentation, der skal 
indsendes for at bygningen kan certificeres. De fleste ordninger kræver tegningsmateriale og 
udvalgte fotos, men andre kræver også langt mere omfattende dokumentation. For at 
eksemplificere de store forskelle kan man sammenligne de øvrige danske mærkers 
dokumentationskrav med mærket for IndeklimaKvalitet, hvor dokumentationen er samlet i ét 
værktøj og automatiseret gennem værktøjet IK-kompas. Når DGNB Villa og Svanemærket 
indeholder den brede bæredygtighedsbetragtning, er de samlede krav for ordningerne 
naturligvis mere omfattende. Men alene på indeklimadelen er omfanget af dokumentationen 
væsentligt større, her eksempler fra DGNB Villa: dokumentation af forskellige beregninger 
(herunder dagslysberegninger vha. 10%-reglen; beregning af støjniveau udvendigt v. facade; 
beregning af indendørs støjniveau m. udgangspunkt i beregnet udvendigt støjniveau 
kombineret med måling eller laboratoriemåling af lydisolation for facaden, samt dynamisk 
simulering af sommerkomfort),  samt en række fysiske målinger (Stikprøvemåling af VOC’er og 
aldehyder; indikationsmåling af radon i 60 dage; stikprøvemåling af efterklangstid / alternativt 
beregning heraf, begge med rapport fra akustiker; kontrolmålinger af støj fra installationer; 
måling af lydtryk v. emhætte; stikprøvemålinger af lydisolering mellem rum). Hertil kommer 
specifikke krav til resten af certificeringen (udenfor indeklima-emnerne), herunder særlige 
beregningsværktøjer for Evalueringsmatrix, LCA-beregning, Vand, Biofaktor, Miljøforhold, og 
Design for nedtagning og genanvendelse, samt detaljerede beskrivelser af tekniske systemer, 
designintentioner, brugergrupper og -behov, organisationsdiagram og entrepriseform, samt 
specifikke konceptbeskrivelser fx for ’energi’, ’Design for alle’, ’forbedring af mikroklima’ mm. 
 
Vores evaluering tyder således på, at HQM, Svanemærket og DGNB Villa er mære omfattende 
og væsentligt dyrere at udføre end de to andre ordninger: IK-kompas og TAIL. TAIL er 
imidlertid foreløbig kun en metode til mærkning, som endnu ikke er anvendt i praksis og kun er 
udviklet til kontorer. IK-kompas er især billigere, da den (som den eneste ordning) ikke kræver 
fysiske målinger, og fordi der spares mange rådgivertimer ved at registrering, simulering, 
vurdering, scoring og mærkning er automatiseret i ét værktøj. IK-kompas er desuden udviklet 
til overvejende at kræve registrering og input svarerende til det, der kræves til den 
obligatoriske energimærkning, så udgifterne kan holdes nede. Den meget konkurrencedygtige 
pris gør således mærket for IndeklimaKvalitet meget attraktiv for bygningsejere og købere, 
sammenlignet med resten af markedet.  
 
IK-kompas er også mere fleksibel end de øvrige mærker på markedet, blandt andet fordi den 
udover mærkning, kan bruges i både design- og renoveringsprocesser. Desuden kan IK-
kompas - som den eneste ordning på markedet - vurdere indeklimaet for eksisterende boliger. 
De nye ordninger som Svanemærket og DNBG Villa er udelukkende udviklet til nybyggeri, som 
stadig er en meget lille andel af boligmassen. 
 



19 

BUILD RAPPORT 2022:39 
 

 

2.5 Afsluttende bemærkninger 
Mærkningsordningen for IndeklimaKvalitet er i ovenstående blevet sammenlignet med en 
række eksisterende ordninger på håndtering af indeklimaparametre. Sammenligningen viser 
blandt andet, at IndeklimaKvalitet er den bredest dækkende ordning målt på antallet 
indeklimakriterier. Det er dog vigtigt at understrege, at flere af de øvrige ordninger indeholder 
en lang række emner, der går udover indeklima-betragtninger, og at disse bevidst ikke er med i 
denne sammenligning. 
 
Mærkningsordningen for IndeklimaKvalitet udmærker sig på flere punkter sammenlignet med 
andre tilgængelige ordninger. De største styrker er større funktionalitet, lavere omkostninger 
og bredere anvendelighed.  
 
Den særlige funktionalitet består i, at værktøjet IK-kompas både simulerer, vurderer, scorer og 
visualiserer performance for alle kriterier i ordningen. Det betyder blandt andet at værktøjet 
kan anvendes som beslutningsstøtte undervejs i en designproces, da der ikke skal en række 
separate simuleringsværktøjer i spil, som kræver forskellig ekspertviden.  
 
Den indbyggede beregningskerne sparer således både tid for designteam og specialister, og er 
billigere i både indkøb af software og simuleringstid, hvilket er med til at reducere de samlede 
omkostninger ved en mærkning. Desuden muliggør strategien om at vurdere det potentielle 
indeklima gennem beregning og simulering at - de ofte omkostningstunge - målinger helt er 
udeladt. 
 
Den bredere anvendelighed kommer netop fra uafhængigheden af målinger der, sammen med 
færre specifikke krav til ny dokumentation, giver muligheden for at mærke eksisterende 
boliger. Der er netop kommet to nye mærkningsordninger til boliger på det danske marked, 
men ingen af dem kan anvendes til eksisterende boliger. Her er potentialet ellers stort, både 
fordi antallet af boliger er stort sammenlignet med nybyg, og fordi mange af boligerne blev 
opført inden Bygningsreglementet stillede krav til indeklimaet. 
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3.0 Husejeres behov for et 
mærke for  
IndeklimaKvalitet 

Formålet med undersøgelsen, beskrevet i dette kapitel, er at vurdere husejeres behov for og 
efterspørgsel efter et mærke, der angiver kvaliteten af en boligs indeklima5.  
 
Undersøgelsen blev gennemført i februar og marts måned 2022 som en 
spørgeskemaundersøgelse blandt modtagere af Bolius’ standard- og indeklimanyhedsbrev, da 
de blev anset for at være potentielle brugere af mærket. Der blev i alt modtaget svar fra 1012 
husejere fordelt over hele landet. 
 
Husejerne blev præsenteret for det nye mærke, der giver et overblik over kvaliteten af en boligs 
indeklima, fordelt på de fire emner: lyd, luft, temperatur og lys. Et eksempel på et mærke blev 
vist, se Figur 3.1, og der blev givet en kort forklaring på mærket, inden husejerne skulle svare på 
seks spørgsmål om det foreløbigt fiktive mærke for enfamiliehuse.  
 

 
 
Husejerne blev bedt om at forholde sig til, om de kan se fordele i at have et mærke for deres 
boligs IndeklimaKvalitet i forskellige situationer. Her angiver flest, at de kan se en fordel i 
forbindelse med salg (78%) henholdsvis køb (72%) af bolig. Der er en tendens til, at der blandt 
husejere, der har oplevet indeklimaproblemer, er flere, der kan se en fordel i mærket ved køb af 
bolig, end blandt husejere, der ikke har oplevet indeklimaproblemer (73% i forhold til 62%). Der 
er ligeledes en tendens til, at flere yngre husejere med hjemmeboende børn ser fordele i at 
have mærket end husejere uden hjemmeboende børn, specielt i forbindelse med 
bestræbelserne på at forbedre indeklimaet i deres bolig. 

 
5 For detaljer se mere i: ”IK-kompas til enfamiliehuse - behov og efterspørgsel blandt husejere”; Knudsen, 
H.N., Rohde, L., Sonne, H.; BUILD Rapport 2022:39. 

Figur 3.1. Eksempel på IK-mærke brugt i 
spørgeskemaet fra Bolius. 
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Der blev stillet to spørgsmål, hvor husejerne skulle forestille sig, at de er i en købssituation. I 
den første situation blev husejerne blot bedt om at forestille sig, at de er ved at KØBE en bolig. I 
den situation svarer 71%, at det i høj grad eller i meget høj grad vil være interessant for dem, at 
en potentiel bolig har et mærke, der viser kvaliteten af indeklimaet (fx i boligannoncen). I den 
anden situation blev husejerne igen bedt om at forestille sig, at de er ved at KØBE en bolig, og 
nu at de skal vælge imellem to ellers lige attraktive boliger, hvor den ene af boligerne har et 
mærke for IndeklimaKvalitet. I den situation svarer 26%, at de i høj grad eller i meget høj grad er 
villige til at betale mere for den mærkede bolig på baggrund af den information, som de får om 
boligens indeklima, mens 44% kun i nogen grad er villige til at betale mere. Kun 8% er slet ikke 
villige til at betale mere. 
 
Husejerne blev også bedt om at forestille sig, at de skal SÆLGE deres bolig, som har et godt 
indeklima. I den situation svarer 57%, at de er villige til at betale for at få mærket boligen for at 
dokumentere det gode indeklima. Som årsag til, at de er villige til at betale for at få mærket 
boligen, nævner 71% forventning om en højere salgspris og 72% forventning om et hurtigere 
salg. 
 

 
 
Alt i alt er husejerne altså positivt stemt i forhold til et mærke for en boligs IndeklimaKvalitet. 
Villigheden til at betale er dog, ikke overraskende, afhængig af prisen på mærket. Ved en pris 
på 10.000 kr. (som er et ”bedste professionelt overslag” på, hvad det kan komme til at koste), 
svarer 22%, at de er villige til at betale for det, mens 41% ikke vil betale så meget for mærket og 
37% svarede ”ved ikke”. Husejere over 50 år er i højere grad villige (24%) til at betale 10.000 kr. 
for mærket end husejere under 50 år (12%). Husejere i dyrere boliger til 5 mio. + er ligeledes 
mere villige (33%) til at betale 10.000 kr. for mærket end husejere i boliger op til 2 mio. (19%). 
 

Figur 3.2. Fordele ved kvalitetsmærke for 
indeklimaet fordelt på alder. 

Figur 3.3. Interesse for indeklimamærke ved 
salg. 
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Husejerne havde mulighed for at afgive fritekstsvar med deres helt egne personlige 
kommentarer. Her kommer de ind på flere relevante holdninger, emner og forslag til mærket 
for IndeklimaKvalitet. Der udtrykkes alt fra begejstring for mærket til, at det er helt overflødigt 
med endnu et mærke. Der er blandt nogle husejere en skepsis til det nye mærke, hvor der fx 
stilles spørgsmål ved om mærket nu også er troværdigt, og om kvaliteten er god nok. Her 
baserer flere deres skepsis på egne erfaringer med energimærket og tilstandsrapport for 
deres eget hus. Når der spørges til mulige bevæggrunde for at ville betale for at få udført et 
mærke, fremhæver flere husejere en øget gennemsigtighed ved bolighandel (ca. halvdelen af 
fritekstsvar til spørgsmålet). Husejerne svarer, at øget gennemsigtighed kan indgå som en 
ekstra salgsinformation om boligen med ord som ’dokumentation’, ’fakta’, ’oplysning’ og 
’varedeklaration’. Svarene viser også en forventning om, at mærket kan komme både sælger og 
køber til gode, i form af et mere sikkert handelsgrundlag (’sikkerhed’, ’tryghed’, ’troværdighed’, 
’forventningsafstemning’ og ’åbenhed’), men også en mere ordentlig handel for begge parter 
(’fair’, ’ordentlighed’, ’god samvittighed’ og ’ærlig’). Prisen på mærket går igen i mange af 
fritekstsvarene. Nogle er villige til at betale de anslåede 10.000 kr., mens de fleste synes, at det 
er for dyrt, og flere fremfører at de ikke ønsker flere (fordyrende) mærkninger eller ordninger 
for deres bolig.  
 
Kommentarerne indeholder en række konstruktive forslag, som det er værd at tage med i det 
videre arbejde med udarbejdelsen af mærket for enfamiliehuse. Det foreslås, at det nye mærke 
for IndeklimaKvalitet sammentænkes med og udarbejdes sammen med eksisterende ordninger 
som fx tilstandsrapport og energimærke. Det kan måske også være med til, at udgiften til 
udarbejdelse kan holdes nede. Det foreslås også, at der med mærket følger konkrete forslag til, 
hvordan indeklimaet kan forbedres. Flere nævner at indeklima kan opfattes forskelligt, og der 
er individuelle forskelle, og at indeklima kan afhænge af beboeradfærd. Nogle efterspørger 
fokus på specifikke indeklimaudfordringer, som fx allergi, skimmel og radon.  
 
Husejerne, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, må siges at tilhøre det ældre 
segment med en gennemsnitsalder på 62 år (husejeres gennemsnitsalder er ifølge Danmarks 
Statistik 52 år), og de fleste i undersøgelsen (82%) er over 50 år. Det betyder også, at de fleste 
(81%) ikke har hjemmeboende børn. Husejernes boliger er for de fleste af ældre dato, da 
størstedelen (74%) er opført før 1980, med en overvægt (44%) opført i 60’erne og 70’erne. 
Husejerne har købt/overtaget deres nuværende bolig rimeligt jævnt over tid, med ca. halvdelen 
(47%) før 2000, herunder 17% før 1980. Husejerne opgiver salgsværdien af deres bolig i 
intervaller fra ’under 1 million’ til ’over 7 millioner kroner’ med ca. halvdelen (49%) i intervallerne 
mellem 1 og 3 millioner kroner. 
 
Betydningen af husejernes alder blev vurderet ved at se på, om der er forskel på svar fra 
personer over eller under 50 år. Der viste sig kun små forskelle, hvorfor dette ikke omhandles i 
denne sammenfatning, se evt. detaljer i resultatafsnittet.  
 
Husejerne blev bedt om at forholde sig til vigtigheden af en række forhold dels, da de i sin tid 
købte deres nuværende bolig og dels, hvis de skulle købe bolig i dag. Her er det især interessant 
at se på udviklingen i husejernes vurdering af, hvor vigtigt indeklima var før og nu. For 
husejerne der overtog/købte deres bolig før år 2000 angiver 40-45%, at husets indeklima var 
vigtigt eller meget vigtig - mens hvis de skulle ud at købe bolig i dag, så angiver 93% at husets 
indeklima er vigtigt eller meget vigtig, se Figur 3.4. 
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Sammenfattende viser spørgeskemaundersøgelsen, at indeklima i dag fylder mere i husejernes 
bevidsthed end det gjorde tidligere. Hvor indeklima var en af de lavest prioriterede af 9 nævnte 
boligforhold sidst husejerne valgte bolig, er indeklima i dag den af de 9 boligforhold flest 
husejere svarer ’meget vigtigt’ til. I alt svarer 93% af husejerne at indeklimaet er ’vigtigt’ eller 
’meget vigtigt’, hvis de skulle handle bolig i dag. Undersøgelsen viser også, at husejerne 
overvejende synes, at mærket for IndeklimaKvalitet giver værdi ved både salg (78%), køb (72%) 
og ved ønsket om at forbedre indeklimaet i deres bolig (52%). Kun 2% svarer, at de ikke kan se 
en fordel med mærket. 

Figur 3.4. Vurdering af hvor vigtigt 
indeklima er ift købsår. 
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4.0 Case-studier (pilottest) 

IK-kompas er et nyt værktøj til dokumentation og vurdering af indeklima i boliger. 
Dokumentationen og vurderingen foretages på baggrund af registreringer af en lang række 
bygningsmæssige forhold med relation til indeklima i boligen. Med afsæt i boligens placering 
(by/land), udformning, konstruktioner og installationer foretager programmet en 
standardiseret beregning og vurdering af i alt 39 parametre inden for fire indeklima-kategorier: 
lys (visuelt indeklima), lyd (akustisk indeklima), luft (atmosfærisk indeklima) og temperatur 
(termisk indeklima). For at gøre vurderingen uafhængig af blandt andet årstid og beboernes 
adfærd indgår der ikke egentlige målinger af indeklimaforhold i registreringerne og 
vurderingen. 

Med IK-kompas fås en samlet vurdering af boligens indeklima. Vurderingen præsenteres som 
et IndeklimaKvalitets-mærke, der dels viser boligens samlede IndeklimaKvalitet i form af et 
bogstav på en skala fra A-G, som det kendes fra fx energimærker, og dels en score for hver af 
de fire indeklima-kategorier. Den samlede score beregnes som et gennemsnit af scoren for de 
fire indeklima-kategorier. Dog kan den samlede score højst være to klasser over den laveste 
individuelle score. Denne begrænsning i den samlede score er indført, fordi en kategori, der 
vurderes væsentligt under de øvrige, naturligt vil få en større vægt i oplevelsen af det samlede 
indeklima.  Derudover vises detaljerede resultater for de 39 parametre, der indgår i 
vurderingen, i et ’kompas’ så det er muligt at identificere de forhold, hvor der eventuelt er 
potentiale for forbedringer. 

Værktøjet IK-kompas er oprindeligt udviklet til almene etageboliger, hvor mærkning af 
IndeklimaKvaliteten i alle boliger i fx en bygningsblok baseres på vurderinger foretaget i et 
antal repræsentative boliger. Gennem nærværende projekt ønsker partnerne bag projektet at 
afprøve værktøjet i sin eksisterende version i individuelle ejerlejligheder, blandt andet med 
henblik på at videreudvikle metoden og værktøjet til brug i enfamiliehuse og rækkehuse.  

Der er foretaget registreringer i 8 lejligheder til salg hos ejendomsmæglerkæden 
REALmæglerne. For sælger kan mærkningen være med til at øge efterspørgsel og pris, og 
samtidig kan mærkningen gøre køber i stand til at inddrage indeklimaets i nogle tilfælde 
usynlige kvaliteter i vurderingen af boligen, og tage højde for eventuelle særlige 
indeklimabehov og -ønsker. 

De 8 lejligheder er udvalgt under hensyntagen til deres geografiske placering, størrelse (antal 
værelser), byggestil samt salgspris. Det blev tilstræbt at opnå så stor variation i disse forhold, 
som muligt. I perioden for registreringerne havde REALmæglerne dog ikke lejligheder til salg 
uden for de store byer. De udvalgte lejligheder er derfor alle beliggende i Storkøbenhavn, Århus 
eller Aalborg. 

På grund af en fejl i to af de opbyggede modeller af lejlighederne (som benyttes i IK-kompas), 
har det kun været muligt at gennemføre beregning af IndeklimaKvalitet for 6 af de 8 udvalgte 
boliger. Det har ikke været muligt at udbedre fejlen(e) indenfor projektperioden. 

I de følgende afsnit er de 6 lejligheder kort beskrevet sammen med samlede resultat af den 
beregnede IndeklimaKvalitet og de tilhørende IK-kompas, der viser vurderingen af 
IndeklimaKvaliteten på de enkelte parametre for det akustiske, det atmosfæriske, det termiske 
og det visuelle indeklima.  
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Tabel 4.1 nedenfor viser et overblik over lejlighederne og deres IndeklimaKvalitet. 
Registreringerne er foretaget i løbet af et par timer under besøg i lejlighederne. 
Registreringerne er foretaget maj 2022.  

 

Tabel 4.1. Overblik over caselejlighederne 

Adresse Areal Opførelsesår / 
reoveret 

Salgspris / 
Udbudspris IndeklimaKvalitet 

Guldagervej, 
Vanløse 

1 værelse, 48m2 1986 1.995.000 E 

Gl. Kongevej, 
Frederksberg C 

2 værelser, 72 m2 1961 / 1996 3.795.000 E 

Blommevangen, 
Smørum 

2 værelser, 80 
m2 

1980 2.245.000 C 

H. C. Andersens 
Vej, Aalborg 

2 værelser, 43 
m2 

1967 710.000 D 

Estlandsgade, 
Aalborg 

2 værelser, 50 
m2 

2005 1.295.000 D 

Kjeld Tolstrups 
Gade, Århus C 

1 værelse, 71 m2 2020 3.895.000 C 
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Guldagervej, 2720 Vanløse 
 

 
Lejligheden er en 1-værelses lejlighed på 48 m2 beliggende på 1. sal i gavlen af en længebygning. 
Bygningen er opført i 1986. Der er en vestvendt stue mod et grønt område og østvendt køkken 
mod en relativt befærdet gade. Der er en lille altan i stuen. 

Den gennemsnitlige score svarer til klasse D (sort pil på figur 4.2), men da den samlede score 
højst kan være 2 klasser over den laveste del-score, er den samlede IndeklimaKvalitet beregnet 
til klasse E (rød pil på figur 4.2). Det er del-scoren for atmosfærisk indeklima, der begrænser 
den samlede IndeklimaKvalitet. Dette skyldes bla. at boligen er naturligt ventileret i et 
byområde med forholdsvis høj udendørs partikelforurening. 

 

 

 

 

 

  

Figur 4.1 Fotos af ejendommen samt af 
boligens stue (Foto: Thomas Witterseh og 
REALmæglerne) 

Figur 4.2 Boligens beregnede 
IndeklimaKvalitet. Bemærk at den samlede 
score er begrænset af del-scoren for 
atmosfærisk indeklima 
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  Figur 4.3 Boligens IK-Kompas, der viser 

vurderingen af indeklimaet på de enkelte 
parametre for hhv. akustisk (AKU), 
atmosfærisk (ATM), termisk (TER) og visuelt 
(VIS) indeklima. 

E 
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Gl. Kongevej, 1850 Frederksberg C 

 
Lejligheden er en 2-værelses lejlighed på 72 m2 beliggende på 5. sal på en tætbefærdet gade i 
København. Ejendommen er opført i 1961 og ombygget/renoveret i 1996. Der er en syd-østvendt 
stue med altan mod gaden og nord-vestvendt køkken og værelse mod gården. 
 
Den gennemsnitlige score svarer til klasse D (sort pil på figur 4.5), men da den samlede score 
højst kan være 2 klasser over den laveste del-score, er den samlede IndeklimaKvalitet beregnet 
til klasse E (rød pil på figur 4.5). Det er del-scoren for atmosfærisk indeklima, der begrænser 
den samlede IndeklimaKvalitet. Dette skyldes bla. at boligen er naturligt ventileret i et 
byområde med høj udendørs partikelforurening. Lejligheden scorer endvidere forholdsvis lavt 
på akustisk indeklima, da der er en del trafikstøj fra den trafikerede gade. 
 

Figur 4.4 Fotos af ejendommen samt af 
boligens stue (Foto: REALmæglerne) 

Figur 4.5 Boligens beregnede 
IndeklimaKvalitet. Bemærk at den samlede 
score er begrænset af del-scoren for 
atmosfærisk indeklima 
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  Figur 4.6 Boligens IK-Kompas, der viser 
vurderingen af indeklimaet på de enkelte 
parametre for hhv. akustisk (AKU), 
atmosfærisk (ATM), termisk (TER) og visuelt 
(VIS) indeklima. 

E 
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Blommevangen, 2765 Smørum 

 
Lejligheden er en 2-værelses lejlighed på 80 m2 beliggende i stuen i Storkøbenhavn. 
Lejligheden ligger i et område med flere tilsvarende boligblokke, som er lidt tilbagetrukket fra 
større veje. Ejendommen er opført i 1980. Der er en syd-østvendt stue mod et smalt grønt 
område og en mindre vej og nord-vestvendt køkken og værelse mod et mindre grønt område 
mellem blokkene. Der er en stor hævet terrasse i forbindelse med stuen og en altan ved 
værelse og køkken. 
 
Den samlede IndeklimaKvalitet er beregnet til klasse C. Lejligheden scorer forholdsvis højt på 
områderne for akustisk, termisk og visuelt indeklima og middel på atmosfærisk indeklima. At 
lejligheden ’kun’ scorer middel på atmosfærisk indeklima, skyldes primært at lejligheden er 
naturligt ventileret. 
 

  Figur 4.8 Boligens beregnede 
IndeklimaKvalitet 

Figur 4.7 Fotos af ejendommen samt af 
boligens stue (Foto: REALmæglerne) 
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  Figur 4.9 Boligens IK-Kompas, der viser 
vurderingen af indeklimaet på de enkelte 
parametre for hhv. akustisk (AKU), 
atmosfærisk (ATM), termisk (TER) og visuelt 
(VIS) indeklima. 
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H.C. Andersens Vej, 9000 Aalborg  

 
Lejligheden er en 2-værelses lejlighed på 43 m2 beliggende i stuen i en boligblok i den østlige 
del af Aalborg, tæt på Nordjyske motorvej. I området ligger med flere tilsvarende boligblokke. 
Ejendommen er opført i 1967. Køkken/alrum og værelse har vinduer mod syd-øst mod et grønt 
område mellem blokkene.  
 
Den samlede IndeklimaKvalitet er beregnet til klasse D. Lejligheden scorer forholdsvis lavt på 
områderne for akustisk og atmosfærisk indeklima (der primært skyldes placering i by tæt på 
trafikeret vej). Lejligheden har mekanisk udsugning, men mangler tøjtørringsmuligheder uden 
for boligen. 
 

 
  

Figur 4.11 Boligens beregnede 
IndeklimaKvalitet 

Figur 4.10 Fotos af ejendommen samt af 
boligens værelse og stue (Foto: 
REALmæglerne) 
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  Figur 4.12 Boligens IK-Kompas, der viser 
vurderingen af indeklimaet på de enkelte 
parametre for hhv. akustisk (AKU), 
atmosfærisk (ATM), termisk (TER) og visuelt 
(VIS) indeklima. 
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Estlandsgade, 9000 Aalborg 

 
Lejligheden er en 2-værelses lejlighed på 50 m2 beliggende i stuen tæt på Aalborg centrum. 
Ejendommen er opført i 2005. Stuen har vestvendt vindue mod en flisebelagt 
gård/fællesområde. Værelset vender mod gaden. 
 
Den samlede IndeklimaKvalitet er beregnet til klasse D. Lejligheden scorer forholdsvis lavt på 
områderne for akustisk og atmosfærisk indeklima. Lejligheden er mekanisk ventileret, men 
mangler tøjtørringsmuligheder uden for boligen. 
 

 
  Figur 4.14 Boligens beregnede 

IndeklimaKvalitet 

Figur 4.13 Fotos af ejendommen samt af 
boligens stue (Foto: REALmæglerne) 
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  Figur 4.15 Boligens IK-Kompas, der viser 
vurderingen af indeklimaet på de enkelte 
parametre for hhv. akustisk (AKU), 
atmosfærisk (ATM), termisk (TER) og visuelt 
(VIS) indeklima. 
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Kjeld Tolstrups Gade, 8000 Århus C 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lejligheden er en 1-værelses 
lejlighed på 71 m2 beliggende på 5. sal. Ejendommen er opført i 2020. Lejligheden har vinduer 
mod en mindre gade samt mod et gårdområde. Lejligheden har altaner mod nordøst (gaden) og 
sydvest (gården). Lejligheden har en loftshøjde på 3,7 m. 
 
Den samlede IndeklimaKvalitet er beregnet til klasse C. Lejligheden scorer meget højt på 
visuelt indeklima, hvilket til dels skyldes de store og høje vinduespartier. Til gengæld medfører 
den store loftshøjde at lejligheden scorer lavt på efterklangstid – samlet set er scoren for 
akustisk indeklima dog middel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 4.17 Boligens beregnede 
IndeklimaKvalitet 

Figur 4.16 Fotos af ejendommen samt af 
boligens værelse og stue (Foto: 
REALmæglerne) 
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  Figur 4.18 Boligens IK-Kompas, der viser 
vurderingen af indeklimaet på de enkelte 
parametre for hhv. akustisk (AKU), 
atmosfærisk (ATM), termisk (TER) og visuelt 
(VIS) indeklima. 
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4.1 Erfaringer med brug af IndeklimaKvalitet-
mærket 

Efter udstedelsen af IndeklimaKvalitet-mærket til de 6 udvalgte boliger er der gennemført 
interview med ejendomsmæglere fra REALmæglerne. Formålet med interviewet var dels at få 
indblik i deres anvendelse og forståelse af IndeklimaKvalitet dels at få indsigt i, om de kunne se 
en fordel i at bruge mærket i deres forretning.  

Forventning til score og IndeklimaKvalitet 

Mæglernes forventning til resultatet af vurderingen af indeklimaet svarer ikke til den score og 
IndeklimaKvalitet, som IK-mærket angiver. Fx forventes et godt indeklima (og dermed et 
mærke A på IK-skalaen) i et nybyggeri, ligesom der forventes et godt energimærke. Men hvor 
en nyopført bolig skal leve op til kravene i det gældende bygningsreglement, og derfor opnår et 
godt energimærke, er en nybygget bolig er ikke nødvendigvis ensbetydende med en god 
IndeklimaKvalitet, fx pga. placering i bymiljø (støj, luftforurening, tæt bebyggelse med dårlige 
dagslysforhold) og brug af store vinduespartier (indflydelse på termisk komfort og 
indkigsgener).  

Formidling af score på IK-skala 

I forbindelse med en fremtidig videreudvikling af IK-kompas bør det ifølge mæglerne overvejes, 
hvordan scoren kan formidles, så evt. uoverensstemmelser mellem forventning og resultat 
forklares nøjere. Det anbefales, at der vedlægges en uddybende rapport om resultatet.  

Ifølge mæglerne bør formidlingen fokusere på de positive elementer. Hvis sælger (og 
ejendomsmægler) skal være interesseret i mærket, skal køber ikke blive bekymret ved at få 
udpeget evt. problematikker.  

Pris 

Salg af bolig er et meget konkurrenceudsat marked. For ejendomsmæglernes vedkommende 
er det begrænset, hvor meget ekstra der kan lægges oveni i salæret. De interviewede 
ejendomsmægleres vurdering er, at kunderne kunne være villige til at betale 1200 kr. for 
mærket.  

Markedsføring 

Hvis mærkningsordningen skal vinde indpas som en frivillig ordning i forbindelse med køb og 
salg af bolig, er der behov for at udbrede kendskabet til indhold - de fire kategorier (akustisk, 
atmosfærisk, termisk og visuelt indeklima) - skalaen for IndeklimaKvalitet, og hvad du som 
boligejer kan bruge den viden til. Markedsføringen bør målrettes potentielle boligkøbere og 
boligejere, der står overfor salg.  
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5.0 Implementering af 
IndeklimaKvalitet 

For at ordningen IndeklimaKvalitet skal blive levedygtig skal der dels være nogen, der 
efterspørger dokumentationen af indeklimaet, dels skal der være virksomheder der er 
interesseret i at udvide deres forretningsområde til også at udføre vurdering af 
IndeklimaKvalitet. På denne baggrund kan sekretariatet for IndeklimaKvalitet udstede 
IndeklimaKvalitet-mærker. I dette kapitel beskrives, hvordan IndeklimaKvalitet kan anvendes i 
forskellige situationer, værdikæden for brug af IndeklimaKvalitet, drift og mulig 
forretningsmodel for implementering af mærkningsordningen.  
 
Efterspørgsel fra bygherrer og beboere er undersøgt gennem spørgeskema i nærværende 
projekt – se kapitel 3. Boligejernes interesse er desuden suppleret med synspunkter fra 
Realmæglerne, der via deres forretning har en betydelig viden om boligejernes interesse og 
betalingsvillighed.   
 
Interessen fra rådgivere og energikonsulenter er undersøgt igennem gruppeinterviews og en-
til-en interviews. Projektgruppen har fået input fra følgende virksomheder: 

- Store rådgivere: Dominia, Cowi, Niras 

- Små rådgivere: OBH-gruppen, Norca ApS, Erasmus og partnere, Energihuset, Bo-tjek, 
Energitjenesten 

- Bygningsadministrator: Newsec, DEAS 

5.1 Brug af IndeklimaKvalitet 
IndeklimaKvalitet og herunder IK-kompas kan anvendes til både renovering, nybyg og 
mærkning af eksisterende forhold, men fælles for alle er, at det overordnede formål er at sætte 
fokus på indeklimaet i boligerne, ofte med henblik på en forbedring af indeklimaet.  
 
Herunder er givet en konkretisering af, hvordan IndeklimaKvalitet kan anvendes i forbindelse 
med et salg, som del af renoveringsprocessen eller i forbindelse med nybyggeri. 
 
5.1.1 Brug af IndeklimaKvalitet og IK-kompas i forbindelse med køb og salg af bolig 
En umiddelbar visning af indeklimaets kvalitet i en konkret bolig, der sættes til salg kan påvirke 
købers interesse og dermed salgsprisen. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen blandt 
husejere viser, at husejere der er villige til at betale for at få mærket boligen, har en forventning 
om en højere salgspris (71%) og et hurtigere salg (72%). Samtidig viser undersøgelsen, at hhv. 
26% og 44% er villige til i meget høj grad eller i nogen grad at betale mere for en bolig mærket 
med IndeklimaKvalitet - se kapitel 3.  
 
Det er principielt relevant for både etagebyggeri og enfamilie/rækkehuse at anvende 
IndeklimaKvalitet som del af et salg.  
 
I figuren herunder er skitseret, hvordan IndeklimaKvalitet og IK-kompas kan skabe værdi for 
både nuværende og kommende boligejere i løbet af salgsprocessen.  
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For at ressourceforbruget til registrering med IK-kompas holdes på et så lavt niveau som 
muligt, bør registreringen gennemføres i forbindelse med andre ydelser på matriklen. Det kan 
fx være i forbindelse med en bygningsgennemgang til udarbejdelse af en energimærke- 
og/eller tilstandsrapport. Denne synergieffekt vil være mest oplagt i forbindelse med salg af 
enfamiliehuse. Dette skyldes, at der her er krav til at få udarbejdet energimærkningsrapport, 
og prisen for et IndeklimaKvalitet-mærke kan holdes nede, hvis det udarbejdes i samme 
ombæring primært idet konsulenten kun skal ud til lejligheden én gang, men også idet flere 
registreringer såsom BBR og arealer går igen i de to mærkninger.  
 
Der skal udarbejdes energimærker på etagebyggeriet, der skal opdateres hvert 5. år. 
Energimærket skal dokumenteres i forbindelse med salg af hver lejlighed. Hvis 
IndeklimaKvalitet kan kobles på den rutine, kan det bruges af de enkelte ejere og dermed skabe 
værdi i salgsprocessen. 
 
5.1.2 Brug af IndeklimaKvalitet og IK-kompas som del af renoveringsprocessen og 

porteføjlestyringen 
Når IndeklimaKvalitet anvendes som del af renoveringsprocessen vil det som udgangspunkt 
være som led i større projekter eller for bygherrer, der har en større bygningsportefølje fx i den 
almene boligsektor eller privat udlejning. Det kan også være i ejer- eller andelsboliger, men 
værktøjet vil oftest give mest værdi, hvis projektet har et vist volumen, eller bygherre har 
behov for at prioritere indsatsen blandt flere byggerier. Dette betyder, at den største relevans 
her er for etagebyggeriet. Denne skelnen fremgår også af indsigter fra interviews med 
branchen.  
 
IndeklimaKvalitet kan dog også give relevant input i forbindelse med en renovering for 
enfamiliehuse. Ordningen kan målrette renoveringen og give konkrete input til forbedring af 
indeklimaet i boligen. Betalingsvilligheden for brug af IndeklimaKvalitet og IK-kompas vil dog 
være størst for bygherrer, der har en større bygningsportefølje, da det indgår som en del af et 
større projekt fremfor renovering af et enkelt enfamiliehus.  
 
Herunder er skitseret, hvordan IndeklimaKvalitet og IK-kompas kan skabe værdi i løbet af 
byggeprocessen ifm. større renoveringsprojekter.   
 

Før salg

• Boligejer/sælger kan bruge IK-kompas som pejlemærke til at iværksætte 
indeklimarenovering

• IndeklimaKvaliteten kan påvirke udbudsprisen

Under salg

• IndeklimaKvalitet giver køber tryghed i forbindelse med køb - mulighed for 
fravalg og tilvalg

• IndeklimaKvaliteten kan påvirke salgsprisen og hvor hurtigt boligen sælges

Efter salg

• Køber har værktøj til at prioritere evt. fremtidig renoveringsindsats
• Køber har mulighed for at sammentænke evt. udbedringer af mangler, 

energirenoveringstiltag, og diverese tilbygning/tilpasninger med 
indeklimaforbedringer

Figur 5.1. Værdiskabelse for køber og 
sælger ved brug af IndeklimaKvalitet i 
forbindelse med salg af både 
enfamiliebolig og lejlighed 
 



41 

BUILD RAPPORT 2022:39 
 

 

 
 
 
Det vil typisk være bygherre eller bygherrerådgiver, der tager initiativ til at anvende 
IndeklimaKvalitet som et værktøj til at prioritere indsatsen i en kommende renovering. 
Resultatet fra en registrering med IK-kompas kan her belyse, hvilke bygninger der ikke 
performer tilfredsstillende og derfor skal prioriteres højere end de øvrige.  
 
Når IndeklimaKvalitet bruges som del af byggeprogrammet eller projekteringen, vil det typisk 
være rådgiveren, der gennemfører renoveringen/projekteringen, der anvender værktøjet IK-
kompas til at vurdere, hvordan ændringer kan påvirke scoren. Her kan IK-kompas anvendes 
som pejlemærke, uden at bygherre er interesseret i at få et IK-mærke i sidste ende.  
 
5.1.3 Brug i forbindelse med nybyggeri 
IndeklimaKvalitet er relevant som værktøj og mærkningsordning i forbindelse med nybyggeriet 
– særligt, når der sidder en professionel bygherre for bordenden. IndeklimaKvalitet og IK-
kompas kan anvendes som led i projekteringen, hvor det dels kan være med til at påpege 
muligheder for forbedring af de fremtidige indeklimaforhold, dels kan være med til at holde 
fokus på indeklimaet.  

Før renovering

• Indeklimavurdering af en bygningsportefølje giver bygherre input 
renoveringsindsatsen fx. hvilke bygninger skal prioriteres først eller fokus på 
indeklima på tværs af porteføljen

• Potentialer for forbedring af indeklimaet i forskellige boliger tydeliggøres
• Bygherrerådgiver eller driftsansvarlige vil typisk være IK-konsulent

Program

• I forbindelse med byggeprogrammet giver resultatet fra IK-kompas en defineret 
baseline for indeklimamæssig stand, hvilket giver et klart beslutningsgrundlag for 
opgradering af indeklima

• IK-kompas anvendes som dialogredskab om indeklima mellem rådgiver, bygherre 
og beboer

• I denne fase af en renovering vil det typisk være den rådgivende ingeniør, der er IK-
konsulent

Projektering

• Tidlig inddragelse af IndeklimaKvalitet sikrer høj kvalitet i de valgte løsninger
• Dialogredskab mellem rådgiver, bygherre og beboer holder fokus på optimering af 

indeklimakvaliteten
• I denne fase af en renovering vil det typisk være den rådgivende ingeniør, der er IK-

konsulent

Udførelse

• Kvalitetssikring af de valgte løsninger

Drift

• IndeklimaKvalitet før og efter sammenholdes 
• Vurdering af, om indeklima efter renoveringen lever op til det forventede

Figur 5.2. Værdiskabelse for bygherre 
ved brug af IndeklimaKvalitet i 
forbindelse med renoveringsprocessen 
– overvejende relevant for 
etagebyggeriet og større bygherrer.  
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Bygherrer/developere for etagebyggeriet vil ofte være professionelle – her vil ordningen skabe 
værdi. De professionelle developere indenfor enfamiliehussegmentet er primært 
typehusfirmaer. Dokumentation af IndeklimaKvalitet i typehuse kan gøres relativt 
omkostningseffektivt, idet det ikke er nødvendigt at dokumentere det enkelte hus, da der kan 
oprettes nogle scenarier for IndeklimaKvaliteten afhængig af specifikke designpakker og 
placeringer. Typehusfirmaerne kan derved anvende IK-mærket som en branding med fokus på 
indeklima. IK-mærket er dog i direkte konkurrence med bl.a. store brands som Svanemærket – 
idet mange forbrugere ikke nødvendigvis skelner mellem forskellige typer af mærker indenfor 
bæredygtigt byggeri. Sammenlignet med de øvrige mærkningsordninger, der er beskrevet i 
kapitel 2, er IK-mærket fokuseret på indeklima og benytter sig ikke af målinger, hvilket gør 
ordningen markant mere omkostningseffektiv.  
 

5.2 Værdikæden 
Værdikæden kan beskrives i følgende kategorier for både etageboliger og enfamilieboliger: 

- Bygherre / boligudvikler 

- Beboere  

- IK-konsulent 

- Ejendomsmægler  

De specifikke aktører og deres roller, når vi taler om implementering af IndeklimaKvalitet og IK-
kompas samt værditilbud ved anvendelse af IndeklimaKvalitet, er dog væsentlig forskellige for 
de to boligkategorier. Derfor opdeles beskrivelsen af værdikæden herunder i hhv. etageboliger 
og enfamilieboliger.  
 
Fælles for IK-konsulenten under begge er dog at denne rolle bliver udfyldt af 
energikonsulentvirksomheder eller rådgivningsvirksomheder. De større 
rådgivningsvirksomheder har i interviews givet udtryk for, at grundlaget for IndeklimaKvalitet i 
deres forretning er begrænset. Projektgruppens vurdering er, at hvis IndeklimaKvalitet er en 
del af et større projekt – fx som krav i udbud, vil også de større rådgivningsvirksomheder være 
interesseret i at inkludere IndeklimaKvalitet som del af deres ydelser.   
 
5.2.1 Enfamilieboliger 
 
Der fokuseres her på ejerboliger, da de udgør den langt største andel af enfamilieboliger.  
 
Tabel 5.1. Rolle og værditilbud for typehusfirma ved anvendelse af IndeklimaKvalitet  

Bygherre / Boligudvikler Rolle Værditilbud 
Typehusfirma - Udvikler nye 

enfamilieboliger 
- Brug af IndeklimaKvalitet 
kan give en virksomheden en 
branding-værdi 
- IK-kompas som input til 
projektering af typehus 
- IK-mærke som 
dialogredskab med kunder 
- IK-kompas gør indeklima 
konkret overfor kunder 
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Tabel 5.2. Rolle og værditilbud for ejer af enfamiliebolig ved anvendelse af IndeklimaKvalitet  
Beboer Rolle Værditilbud 
Ejer - Valg mellem boliger ud fra 

personlige præferencer 
som fx indeklimakvalitet 
- Beboer har i forskellige 
grad indflydelse på evt. 
indeklimarenovering 
 

- IK-mærke gør indeklima 
konkret  
- IK-kompas gør det muligt 
at sammenligne boliger i 
forbindelse med køb 
- Input til prioritering af 
renoveringsindsatsen 
- IK-mærke kan synliggøre 
forbedringer eller 
muligheder for forbedringer 
i forbindelse med køb/salg 
- IK-mærke kan påvirke 
salgspris og salgstid i en 
positiv retning 

 
Tabel 5.3. Rolle og værditilbud for IK-konsulent overfor enfamiliebolig 

IK-konsulent Rolle Værditilbud 
Rådgivervirksomhed - Projektering og 

bygherrerådgivning 
(renovering og nybyggeri) 
 

- IK-kompas som værktøj til 
prioritering og 
synliggørelse af 
IndeklimaKvalitet som del 
af større renovering eller 
nybyggeri 
- IK-kompas som input til 
rådgivning / projektering 
 

Energikonsulentvirksomhed - Gennemgang af 
bygninger som forretning  
- Gennemfører 
bygningssyn 
(energimærker, 
tilstandsrapport, elrapport 
mm.) 
 

- IndeklimaKvalitet kan 
supplere varerne på 
hylderne  
- supplere 
bygningsgennemgangen 
med IK-kompas (større 
fortjeneste)  
- IK-kompas i forbindelse 
med energimærkning 

 
Tabel 5.4. Rolle og værditilbud for ejendomsmægler overfor enfamiliebolig 

Aktør Rolle Værditilbud 
Ejendomsmægler - Sælgerrådgivning 

- Køberrådgivning 
- Markedsføring i forbindelse 
med salg 

- Brug af IndeklimaKvalitet 
kan give en specifik 
mæglerkæde en branding-
værdi 
- IndeklimaKvalitet kan 
udvide forretningen for 
mæglerne 

 
 
  



44 

BUILD RAPPORT 2022:39 
 

 

5.2.2 Etageboliger 
 
Tabel 5.5. Rolle og værditilbud for bygherre ved anvendelse af IndeklimaKvalitet i 
etagebyggeriet 

Bygherre / Boligudvikler Rolle Værditilbud 
Almene boligselskaber - Levere gode, billige boliger 

- Samfundsaktør, via 
langsigtede investeringer 
kan aktøren være med til at 
drive en udvikling 
- Porteføljestyring og  
vedligehold af bygninger  

- Indeklimavurdering af 
bygningsportefølje giver 
bygherre input til en 
prioritering af 
renoveringsindsatsen 
- IndeklimaKvalitet / IK-
kompas kan anvendes i 
forbindelse med udvikling af 
nybyggeri 
- Potentialer for forbedring 
af indeklimaet i forskellige 
boliger tydeliggøres 
- IK-mærke som 
dialogredskab med lejere 
- Reduktion af tomgangstab 
ved godt IK-mærke 
- IK-kompas gør indeklima 
konkret overfor kommende 
beboere  

Private developere / 
udlejere 

- Boligudlejning som 
forretning; investeringer 
skal give mulighed for 
huslejestigninger 
 

- Branding og øget 
indtjening; boligerne kan 
adskille sig fra andre med et 
godt indeklima 
- Indeklimavurdering af 
bygningsportefølje giver 
bygherre input til en 
prioritering af 
renoveringsindsatsen 
- IndeklimaKvalitet / IK-
kompas kan anvendes i 
forbindelse med udvikling af 
nybyggeri 

Pensionsselskaber - Boligudlejning som 
forretning; investeringer 
skal give mulighed for 
huslejestigninger 
- Samfundsaktør, via 
langsigtede investeringer 
kan aktøren være med til at 
drive en udvikling 
- Porteføljestyring og  
vedligehold af bygninger 

- Branding og øget 
indtjening; boligerne kan 
adskille sig fra andre med et 
godt indeklima 
- Indeklimavurdering af 
bygningsportefølje giver 
bygherre input til en 
prioritering af 
renoveringsindsatsen 
- IndeklimaKvalitet / IK-
kompas kan anvendes i 
forbindelse med udvikling af 
nybyggeri 
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Tabel 5.6. Rolle og værditilbud for beboer i etagebolig ved anvendelse af IndeklimaKvalitet  
Beboere Rolle Værditilbud 
Lejere (almene og private) - Forskel på i hvor høj grad 

beboere har boligvalg og 
dermed mulighed for at 
vælge efter godt indeklima 
- Valg mellem boliger ud fra 
personlige præferencer 
som fx indeklimakvalitet 
 

- IK-mærke gør indeklima 
konkret  
- IK-mærke giver beboerne 
mulighed for at stille krav til 
et godt indeklima  
- IK-kompas gør det muligt 
at sammenligne boliger i 
forbindelse med køb eller 
leje 
 

Ejer/andelshaver - Valg mellem boliger ud fra 
personlige præferencer 
som fx indeklimakvalitet. 
- Beboer har i forskellige 
grad indflydelse på evt. 
indeklimarenovering 
 

- IK-mærke gør indeklima 
konkret  
- IK-mærke giver beboerne 
mulighed for at stille krav til 
et godt indeklima  
- IK-kompas gør det muligt 
at sammenligne boliger i 
forbindelse med køb eller 
leje 
- Input til prioritering af 
renoveringsindsatsen 
- IK-mærke kan synliggøre 
forbedringer eller 
muligheder for forbedringer 
i forbindelse med køb/salg 
- IK-mærke kan påvirke 
salgspris og salgstid i en 
positiv retning 

 
Tabel 5.7. Rolle og værditilbud for IK-konsulent ved etageboliger 

IK-konsulent Rolle Værditilbud 
Rådgivervirksomhed - Bygningsgennemgang - 

som ofte som del af større 
vedligehold eller 
porteføljestyring 
- Projektering og 
bygherrerådgivning 
(renovering og nybyggeri) 
 

- IK-kompas som værktøj til 
prioritering og synliggørelse 
af IndeklimaKvalitet som 
del af større renovering 
eller nybyggeri 
- IK-kompas som input til 
rådgivning / projektering 
 

Energikonsulentvirksomhed - Gennemgang af bygninger 
som forretning.  
- Gennemfører bygningssyn 
af (energimærker, 
tilstandsrapport, elrapport 
mm.) 
 

- IndeklimaKvalitet kan 
supplere varerne på 
hylderne  
- supplere 
bygningsgennemgangen 
med IK-kompas (større 
fortjeneste)  
- IK-kompas i forbindelse 
med energimærkning 

 
Tabel 5.8. Rolle og værditilbud for ejendomsmægler ved etageboliger 

Aktør Rolle Værditilbud 
Ejendomsmægler - Sælgerrådgivning 

- Køberrådgivning 
- Markedsføring i forbindelse 
med salg 

- Brug af IndeklimaKvalitet 
kan give en specifik 
mæglerkæde en branding-
værdi 
- IndeklimaKvalitet kan 
supplere varerne på 
hylderne 
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5.3 Drift af IndeklimaKvalitet 
5.3.1 IK-sekretariatet 
Sekretariatets rolle er dels at tilbyde og afholde kurser i  IndeklimaKvalitet og brugen af IK-
kompas dels at udstede IndeklimaKvalitet-mærker. Derudover har sekretariatet ansvar for 
hjemmeside, markedsføring, afholdelse af udvalgsmøde og evt. revidering af ordning.  

Når IK-mærker udstedes skal sekretariatet udføre følgende: 

- Tjek af IK-konsulent (kursusbevis) 

- Dialog og korrespondance med IK-konsulent  

- Kvalitetstjek af registreringer i IK-kompas  

- Udstedelse af IK-mærke 

Det forventes at der afholdes et årligt kursus i IK-kompas i Jylland/på Sjælland. Kurset afvikles, 
når der er 10 deltagere på kurset. Ressourceforbrug til kurser dækkes af indtægter fra 
kursister.  

Ressourceforbrug til administration inkl. kvalitetstjek ved udstedelse af mærker skal dækkes 
af gebyr til det enkelte IK-mærke.  

Der er ikke nogen særskilt dækning af ressourceforbruget til hjemmeside, markedsføring mm.– 
det skal derfor dækkes dels af kursusaktiviteten dels af udstedelse af mærker. 

Kvalitetstjek udføres af IK-sekretariat som en skrivebordskontrol. Her tjekkes der manuelt 
fejltyper gennem overordnet vurdering af resultaterne, hvor score på de fire kategorier i IK-
kompas sammenholdes med typiske parametre. Kvalitetskontrol kan enten udføres for hvert 
IK-mærke inden udsteddelse, eller ved stikprøvekontrol (fx 10 % af alle mærker), afhængig af 
volumen af de udstedte mærker. Ved kvalitetstjek forudsættes at der for hvert udarbejdet IK-
mærke vedlægges følgende, i det omfang det findes: plantegning, snit, energimærke. IK-
konsulenten skal samtidig vedlægge fotos af hvert rum, fotos af udsyn fra hvert vindue samt 
fotos af facaderne. 

5.3.2 Programejer 
Værktøjet IK-kompas er forankret hos BUILD. BUILDs rolle er i den forbindelse at sikre fortsat 
udvikling og vedligeholdelse af værktøjet og det eksisterende modul til etagebyggeri, så det 
fremstår både brugervenligt, funktionelt og professionelt. Det er afgørende for udbredelsen og 
implementeringen af IndeklimaKvalitet, at værktøjet er enkelt at anvende, og at fejl og mangler 
hurtigt udbedres. For at gøre kvalitetstjekket så enkelt som muligt vil det være fordelagtigt, 
hvis værktøjet desuden udvikles til bl.a. at sammenholde data fra energimærket og BBR. 
Derudover indregnes en supportfunktion til brugerne af IK-kompas. Ressourceforbruget til 
denne opgave dækkes af indtægter fra abonnenter.  
 
Det vil være afgørende for udbredelsen af IndeklimaKvalitet, at IK-kompas udvides til andre 
segmenter såsom enfamiliehuse, kontorbyggeri og institutioner. Ressourceforbrug til 
udvidelser skal dækkes fra ny funding / ekstern finansiering.  
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5.4 Forretningsmodel 
5.4.1 Betalingsvillighed 
Sælger af enten lejlighed eller enfamiliehus vil se IndeklimaKvalitet som en analogi til 
Energimærket. Det er derfor en fordel at prisen for IndeklimaKvalitet afstemmes med 
energimærkningsordningen.  
 
Input fra interviews med energikonsulenter viser, at et energimærke typisk sælges for 3.500 – 
5000 kr. inkl. moms for et enfamiliehus. Energistyrelsen har fastlagt en øvre grænse for prisen 
på et energimærke for mindre bygninger – maksimumhonoraret i 2022 er 6.915 kr. inkl. moms 
for et energimærke af en bygning på 100-199 m2. 6 Der er fri prisdannelse for større bygninger. 
Der er stor priskonkurrence for udarbejdelsen af energimærkerne, og erfaringen er, at prisen 
på mærkerne holder sig godt under den øvre grænse sat af Energistyrelsen. De meget lave 
priser, kan dog have en negativ effekt på kvaliteten.  
 
Interviewpersoner (energikonsulenter, samt ejendomsmægler) vurderer, at 
betalingsvilligheden ca. er 1.200 – 2.000 kr. for et IndeklimaKvalitet-mærke for et enfamiliehus. 
Spørgeskemaundersøgelse (se kapitel 3) blandt husejere har vist, at 22% er villige til at betale 
10.000 kr. inkl. moms for et IndeklimaKvalitet-mærke, mens 41% ikke vil betale så meget for 
mærket. Husejere over 50 år er i højere grad villige (24%) til at betale 10.000 kr. for mærket end 
husejere under 50 år (12%). Husejere i dyrere boliger til 5 mio. + er ligeledes mere villige (33%) til 
at betale 10.000 kr. for mærket end husejere i boliger op til 2 mio. (19%). Fra interviews med 
ejendomsmæglere forventes det derimod ikke, at en høj boligpris er ensbetydende med højere 
betalingsvillighed. 
 
Betalingsvilligheden for almene boligselskaber og ejere af større bygningsporteføljer er 
forventelig større. Her skal mærket anvendes som led i porteføljestyring og give input til 
indeklimaforbedringer i forbindelse med større og mindre renoveringer. Samtaler med 
Himmerland boligselskab og Frederikshavn boligselskab7 viste, at der var stor interesse for at 
bruge IndeklimaKvalitet i deres porteføljestyring til at sikre dokumentation og optimering af 
indeklimaet.  
 
For at øge betalingsvilligheden, er der behov for at gøre IndeklimaKvalitet, og hvad det står for, 
mere alment kendt. Kunderne skal være bevidste om, hvilken værdi IndeklimaKvalitet kan give 
dem – om det så er i forbindelse med et salg, nybyg eller en renovering. Boligejere, der skal i 
gang med et salg, får kun lavet et energimærke, fordi det er et lovkrav. Dermed har kvaliteten 
en mindre betydning. De skal opleve, at IndeklimaKvalitet har en værdi i sig selv – og at 
kvaliteten betyder noget. Mange private forbrugere er interesseret i at betale ekstra for fx 
Svanemærket for at forbedre miljøeffekten mens de professionelle forbrugere godt kan 
prioritere en DGNB-certificering. Hvis der sammenlignes med de to ordninger, er udgiften til 
IndeklimaKvalitet lille. Se mere om sammenligning af forskellige mærkningsordninger i kapitel 
2. 
 
5.4.2 Prissætning 
Idet betalingsvilligheden er ganske begrænset, er det afgørende for udbredelsen af 
IndeklimaKvalitet, at prisen for et IK-mærke holdes så lav som muligt. Den lave pris har 
oprindeligt været et af kriterierne for udviklingen af mærkningsordningen. Følgende elementer 
fra hhv. IK-konsulent og IK-sekretariat skal dækkes af prisen på IK-mærket:  

• IK-konsulent: abonnement til IK-kompas, kursusgebyr, registreringer i IK-kompas. 

• IK-sekretariat: administration, kvalitetssikring, og udstedelse af mærke.  

Prisen for et IndeklimaKvalitet-mærke er altså direkte afhængig af IK-konsulentens 
ressourceforbrug, og hvilket omfang kvalitetstjekket skal have. For at udgiften til IK-

 
6 Link: Hvad koster et energimærke? | Energistyrelsen (ens.dk) 
7 Resultater fra REBUS projektet www.rebus.nu   

https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/hvad-koster-et-energimaerke
http://www.rebus.nu/
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konsulenten begrænses mest muligt, bør registreringen i IK-kompas i forbindelse med 
boligsalg udføres samtidig med, at energimærket og tilstandsrapporten mm. udarbejdes.  

Når IndeklimaKvalitet er udbredt svarende til en udgivelse på 200 mærker om året, kan 
kvalitetstjekket udføres som en stikprøvekontrol på 10 % af mærkerne. I en opstartsperiode vil 
der dog være behov for at stikprøverne har en større andel, hvilket også vil afspejle sig i gebyret 
til sekretariatet.  

Den samlede pris for et IndeklimaKvalitet-mærke for et enfamiliehushvor alle mærker 
gennemgår et kvalitetstjek, vil ligge på ca. 6.500-8.000 kr.+ moms.  

Når volumenet når op på 200 mærker om året eller derover, kan prisen for et mærke komme 
ned på ca. 3.500 kr. + moms.8 

Betalingsvilligheden hos de større bygherrer og  boligudviklere forventes at være større, hvis 
de kan se værdien i ordningen. Der var stor interesse for ordningen hos de to almene 
boligselskaber, der var en del af REBUS projektet. Den ene aktør ønskede at stille krav til brug 
af IndeklimaKvalitet i udbudsmaterialet til en helhedsplan af en større almen boligafdeling.  

 
5.4.3 Scenarier for udvikling 
Som beskrevet i forrige afsnit er prissætningen direkte afhængig af udbredelsen. Tilsvarende 
vil udbredelsen være direkte afhængig af prissætningen, idet betalingsvilligheden er 
begrænset. Som tidligere nævnt viste spørgeskemaundersøgelsen, at 22% kunne forestille sig 
at tilkøbe et IndeklimaKvalitet-mærke i forbindelse med et hussalg til en pris på 10.000 kr. inkl. 
moms. Der var ca. 65.000 salg af enfamilieshuse i 2021, så for at få etableret ordningen, så 
prisen kan komme ned på ca. 3.500 kr. + moms, skal der blot være 0,3% af sælgerne (svarende 
til 200 mærker pr. år), der tilkøber mærket.  
 
Strategien for at få etableret ordningen overfor enfamilieshuse bør derfor være at målrette 
markedsføringen overfor den gruppe af sælgere, der omfatter de 0,3%, som kunne være 
interesseret i at tilkøbe IK-kompas i forbindelse med et salg. Herefter kan en bredere 
markedsføring gennemføres.  
 
Overfor de større og professionelle bygherrer skal en intensiveret og målrettet markedsføring 
påvirke udviklingen, så IK-mærker for etageboliger kan udbredes.  
 
Hvis der bliver krav om dokumentation af IndeklimaKvalitet, øges volumen af udstedte Ik-
mærker markant.  
 
 
 

  

 
8 I dette scenarie tillægges alle mærker et gebyr til kvalitetstjek på 200 kr. – til sammenligning tager 
Energistyrelsen et gebyr på hhv. 130 og 265 kr for hhv. enfamilie og etagebyggeri. 
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6.0 Konklusion 

Formålet med forprojektet ”IndeklimaKvalitet i enfamiliehuse – en videreudvikling af IK-
kompas” var at kortlægge, hvad der kræves for at IndeklimaKvalitet kan udvikles til 
enfamiliehuse og udbredes til branchen. Herunder samles op på både styrker og 
opmærksomhedspunkter, der er fremkommet som led i hhv. spørgeskemaundersøgelsen, 
casestudier, interviews af de forskellige aktører, samt analysen af forretningsmodellen for de 
enkelte led i værdikæden. Det anbefales, at følgende styrker og opmærksomhedspunkter hhv. 
fremhæves og håndteres i det videre arbejde.  

 

Styrker ved IndeklimaKvalitet og IK-kompas: 

- IndeklimaKvalitet evaluerer indeklimaforhold på en ensartet måde, der ikke er 
påvirket af adfærd og vejrforhold. Det betyder, at registreringen kan foregå på alle 
tider af døgnet og året og uafhængigt af faktisk brug af boligen.  

- Registrering i IK-kompas kan i praksis kobles med udarbejdelse af energimærke og 
tilstandsrapport, hvilket reducerer omkostningerne for IK-konsulenten. Det har stor 
betydning for prissætning af et IndeklimaKvalitet-mærke.  

- Sammenlignet med andre mærkningsordninger, der medtager evaluering af 
indeklimaforhold, er IndeklimaKvalitet omkostningseffektiv og fokuseret. Øvrige 
mærker indeholder bl.a. elementer af miljømæssig bæredygtighed og fordyrende 
målinger af bl.a. luftkvaliteten. 

- Metoden for registrering og dokumentation af en bolig muliggør mærkning af 
eksisterende boliger (og ikke kun nybyg). 

- Mærket er let forståeligt, da det lægger sig op ad skalaen til 
energimærkningsordningen.  

- Boligejere kan i høj grad se værdien i et mærke for IndeklimaKvalitet – både i 
forbindelse med køb og salg. Ift betalingsvillighed kunne 22% af boligejerne i 
spørgeskemaundersøgelsen forestille sig at betale 10.000 kr. for et mærke. 

 

Opmærksomhedspunkter ved IndeklimaKvalitet og IK-kompas: 

- Betalingsvillighed hos boligejere og bygherrer er relativt begrænset og harmonerer 
ikke umiddelbart med den samlede udgift til et udstedt IndeklimaKvalitet-mærke. Der 
er behov for en branding og markedsføring af, hvilken værdi IndeklimaKvalitet kan 
give boligejere og bygherrer fx i forbindelse med salg eller renovering.  

- Der er ingen officielle krav for dokumentation af indeklimakvalitet som helhed – 
hvilket reducerer incitament og dermed efterspørgsel på IndeklimaKvalitet. Der vil 
være behov for markedsføring for at få udbredt ordningen, så længe kravet udebliver. 

- Der er et meget lille kendskab til IndeklimaKvalitet, og hvad mærket står for. En 
forbruger kan ikke umiddelbart afkode, om et mærke ”C” er godt for et hus fra 
1930’erne. Før IndeklimaKvalitet-mærket er udbredt, vil der ikke være noget 
sammenligningsgrundlag.  

- Forventningen til resultatet af IndeklimaKvalitet-mærke harmonerer ikke 
nødvendigvis med de faktiske forhold. Fx forventes et godt indeklima (og dermed et 
mærke A på skalaen) i nybyggeri, ligesom der forventes et godt energimærke. Men 
hvor en nyopført bolig skal leve op til kravene i det gældende bygningsreglement, og 
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derfor opnår et godt energimærke, er dette er ikke nødvendigvis tilfældet med 
IndeklimaKvalitet-mærket, fx pga. placering i bymiljø (støj, luftforurening) og brug af 
store vinduespartier (indflydelse på termisk komfort). I forbindelse med en udvidelse 
af mærkningsordningens omfang bør kommunikation af dette forhold indgå. 

- Kommende beboere og lejere har en forventning om, at indeklimaet er godt. Behov 
for dokumentation kommer først i spil, når det ikke er som forventet.    

- Formidling af IndeklimaKvalitet er kompleks, idet den indeholder mange parametre, 
hvor forbrugerne kan have forskellige præferencer for fx dagslys eller støj.  

 
Et generelt tema omkring de fleste opmærksomhedspunkter er kommunikation. Så længe 
ordningen er forholdsvis ukendt vil kommunikation og forklaring omkring mærket være 
essentielt ift succes og udbredelse. Et A-mærke vil kræve mere end opfyldelse af kravene i BR, 
hvilket var et meget bevidst valg, da ordningen blev udviklet. Indeklimakravene i BR i dag er 
mere moderate end energikravene (hvor man får A for et nybyggeri), hvorfor opfyldelse af 
indeklimakravene kun giver et 'tilstrækkeligt' indeklima (mærke C). Såfremt man ønsker det 
bedst mulige mærke A, skal man fx sikre bedre dagslysforhold og færre timer med 
overtemperatur end BR's minimumskrav. 
 
Ud fra analyserne gennemført i forprojektet ønsker projektgruppen at fortsætte udviklingen af 
IndeklimaKvalitet til enfamiliehuse. Forprojektet har givet værdifulde bidrag til den fortsatte 
udvikling både ift vurdering af efterspørgsel på et mærke af denne type og kortlægning af 
IndeklimaKvalitet sammenlignet med andre ordninger - men også målrettet et ønske om et 
mere transparent marked, hvor man via mærket kan se, hvad man som boligejer køber og 
sælger. Samtidig skal der i et kommende hovedprojekt være et væsentligt fokus på 
kommunikation omkring ordningen for at sikre en god implementering og udbredelse af 
mærket. 
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IndeklimaKvalitet i 
enfamiliehuse – en 
videreudvikling af 
IK-kompas 

Denne rapport er en afrapportering af for-projektet ”IndeklimaKvalitet i enfamiliehuse – en 
videreudvikling af IK-kompas”. Projektet skal afdække værdien og efterspørgslen af IK-kompas 
i et marked med andre certificeringssystemer med henblik på at videreudvikle det nuværende 
IK-kompas til etageboliger (udviklet i REBUS-projektet). Den nye version af IK-kompas skal 
også kunne beregne IndeklimaKvalitet for enfamiliehuse.   
Forprojektet gennemføres af AAU BUILD, Teknologisk Institut, Videncentret Bolius, 
Realmæglerne, Velux og DTU. 
Forprojektet er finansieret af Realdania, projektnummer: PRJ-2021-00199. 

Denne rapport indeholder 

- Screening af markedet for mærkning af indeklima-performance i boliger

- Spørgeskemaundersøgelse blandt husejere vedrørende prioritering af indeklima og 
behovet for et nyt mærke for IndeklimaKvalitet i forbindelse med køb og salg af 
boliger

- Casestudier hvor mærket for IndeklimaKvalitet indgår som en del af salgsopstillingen 
i forbindelse med salg af ejerlejligheder

- Interviews med branchen om det nye mærke ift deres forretning og ydelser

- Implementering af det nye mærke i markedet, inkl. værdikæder og forretningsmodel

Projektet er støttet af Realdania. 
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