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I brist på tydlig och 
praktiskt användbar 
definition har ofta 
krav på luftväxling 
blivit kriteriet på 
luftkvalitet. 
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F 
risk luft har ett mångtusenårigt anseende som 
hälsokur. Föreställningar om hotfull miasma är 
nästan lika gamla. Fortfarande 1910 fanns en etab
lerad skräck för giftig luft. Decennierna därefter 
ansågs detta vara pinsam vidskepelse. Med olje

kriser på 1970talet sänktes krav på luftväxling. Detta skapade 
en reaktion på 1980 och 1990talen då starka krafter verkade 
för en återgång till högre luftväxling. Sedan år 2000 har energi
tänkandet återkommit – en diskussion förs åter om sänkta krav 
på luftväxling.

I myndigheternas regler om ventilation finns två grundbe
grepp, ”luftväxling” och ”luftkvalitet”. Luftväxling vet alla vad 
det är. Men vad är luftkvalitet?

I brist på en tydlig och praktiskt användbar 
definition, har man ofta låtit krav på luft
växling vara kriteriet på luftkvalitet. Det har 
funnits en tendens att låta det vara samma 
sak. Har branschen gjort ett misstag när den 
förknippar luftväxling med luftkvalitet?

Statiskt kontra dynamiskt
Det finns nu tecken på att ett ”gammalt tän
kande” håller på att ersättas av något nytt. Det 
som hänt inom ”termisk komfort” kan illustrera skillnaden. Ett 
”statiskt” tänkande kompletteras med ett ”dynamiskt”.

Det välkända PMV/PPDsystemet har sin grund i Povl Ole 
Fan gers tester på 1960talet. Försökspersoner instängda i en 
klimatbur med varierande temperatur, fick bedöma komfort. Re
sultaten blev grund för ASHRAE Standard 55, som var bra och an
vändbar. Men det finns en välkänd svaghet i detta slag av studier 
– de saknar ”ekologisk validitet”. Resultaten berättar visserligen 
mycket om försökspersoner, tillfälligt instängda i en laborato
riebur. Men de är otillräckliga för att förstå hur människor som 
lever ute i den vanliga verkligheten känner.

Under 1990talet insåg man att ASHRAE:s standard behövde 
kompletteras. År 2004 kom en ”adaptiv komfortmodell” som 
uppmärksammar människors anpassningsförmåga. En indi
vids upplevelse av komfort i en miljö påverkas av minnen och 
anpassas (adapteras) genom psykologiska faktorer. Upprepade 

erfarenheter ger habituering. Förväntningar, känslan av kon
troll över miljön och påverkansmöjligheternas begriplighet 
styr upplevelsen.

Kroppen har omedvetna fysiologiska system för temperatur
reglering i kalla och varma miljöer. Människor agerar, i äldre 
enkla byggnader vidtas spontant åtgärder för att undvika dis
komfort. Man öppnar fönster eller vädringsluckor, justerar per
sienner och markiser, tar av sig kavajen, sätter på sig en tröja 
och placerar sig där det känns bra.

Detta nya synsätt är nu en etablerad självklarhet inom ter
misk komfort. Frågan är: Behöver vi förstå upplevelser av luft 
på ett liknade ”dynamiskt” sätt?

Tobaksrökens era
Från 1940 till 1990 var flertalet innemiljöer verkligen osunda. 
Den amerikanska rapporten Smoking and Health 1964 hade 
uppmärksammats stort i massmedia. Därefter var ingen ove
tande om tobaksrökning som reell fara. Men uppmärksamhet 
på passiv rökning och krav på rökförbud inomhus från 1980ta
let oroade tobaksindustrin. Samtidigt riktades forskningens 
fokus mot föroreningar från människor och material. En för
klaring kom 2002. Då offentliggjordes en mängd dokument 
och historien om ”tobacco industry’s influence over national 
ventilation standards” kunde skrivas.

Från tidigt 1980tal hade tobaksindustrin starkt engagerat sig 
i ventilationsnormer: Passiv rökning ansågs ofarlig. Tobaksrök 
skulle inte stigmatiseras: “to ‘single out’ tobacco smoke as a 
source of indoor air pollution is inaccurate, unfair and not 

Luftväxling  
som luftkvalitet
Utbyte av luft betyder inte automatiskt att luftkvaliteten blir högre. 
VVS-konsulten Göran Stålbom ger en bakgrund och översikt 
av resonemang som kan ha lett branschen in på villovägar.

”Kroppen har omedvetna fysiologiska 
system för temperaturreglering 
i kalla och varma miljöer.”

»
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scientifically sound”. I Sverige var to
baksrök vanlig i innemiljöer fram till år 
1993, då den första svenska tobakslagen 
förbjöd rökning i arbetslokaler. Först 
2005 tog ASHRAE tydlig ställning till att 
tobaksrökning inte ska ske inomhus.

Numera är innemiljöer i Sverige mer 
sunda. Många rum med ”ren verksam
het” förorenas i praktiken bara av män
niskorna i rummet. Koldioxidhalten 
kan då användas för överslagsmässiga 
bedömningar av ”människolukt”, 1 000 
ppm är ett välkänt tumvärde. Tråkigt 
nog finns inte andra enkelt mätbara kri
terier för det man kallat ”luftkvalitet”. 
Branschen har därför kommit att över
driva betydelsen av CO2 – som just är ett 
mått på luftväxling.

Siffrornas makt
Ett grundläggande kriterium för bra 
innemiljö är att de som använder lokalen 
är nöjda. Men projekterande ingenjörer, 
funktionskontrollanter och tillsynsmyn
digheter vill ha mätbara kriterier som 
grund för sitt arbete. Därför finns efter
frågan på tumvärden.

Siffror för luftväxling har hämtats 
från olika myndigheters allmänna råd 
och publicerats som listor i handboks
form, vilket varit bra. Men då siffror tas 
ut från sin kontext – och inte längre om
ges av alla förklarande kommentarer 
– kan de bli vilseledande. De riskerar 
också att bli uppfattade som absoluta 
gränsvärden, vilket alltför ofta sker.

Siffrornas makt skapar lätt para
grafrytteri och sifferexercis, särskilt 
om bransch och myndigheter inte 
har full koll på vad siffrorna egentli
gen grundas på och hur de är avsedda att användas. Detta är ett 
stort problem.

Bakgrunden till vanliga tumregler för ventilation kan ge per
spektiv och bidra till mer nyanserad användning av branschens 
tumregler.

Generell tumregel för ”rena lokaler”
En numera mycket använd svensk tumregel för luftväxling 
säger: 7 l/s, person plus 0,35 l/s, m². Förr utnyttjades antingen en 
”personsiffra” eller en ”areasiffra”. Men i Sverige summerar 
man sedan 1990talet dessa två siffror.

Den första ska späda ut ämnen från personer (förr kallade 
”bioeffluenter”), den andra emissioner från byggmaterial och 
inredning. Tumregeln används för exempelvis kontor och sko
lor där lokal och verksamhet är ”ren”, och där luften i prakti
ken inte förorenas av annat än människorna i rummet.

Tumregeln uppfattas ofta rimlig för ”bra ventilation”, men 
den är förstås en grov förenkling. För ett mötesrum utan öpp
ningsbara fönster i en modern byggnad kan det (med hänsyn 
till värmen) behövas 15 l/s och person. För en äldre otät tegel

byggnad med fyra meters rumshöjd, 
stora, normalt öppna innerdörrar och 
vädringsanpassade fönster bör man 
tänka i helt andra banor. Optimal 
luftväxling kräver klok avvägning 
mellan bland annat byggnadens och 
rummets egenskaper, den avsedda 
verksamhetens art, utemiljön, årstid 

samt aktuella krav på hygien, komfort och energianvändning.

Viktiga frågor 
Är den ovan angivna tumregeln bara en tumregel som ska an
vändas med omdöme från fall till fall? Eller bör den uppfattas 
som ett generellt strikt takgränsvärde under vilket hälsorisker 
kan befaras?

Gör OVKbesiktningsmän och myndigheter fel när tumre
geln används som ett gränsvärde för ”god luftkvalitet” och när 
de bedömer att lokaler med lägre luftväxling utgör ”olägenhet 
för människors hälsa”. 

Artikelns avsikt är att besvara dessa frågor. Den första frågan 
är: vad ligger bakom valet av dessa siffror? Något som alla som 
jobbar med ventilation borde veta.

Grunden till 0,35 l/s, m² 
Tilluftflödet 0,35 l/s, m² är identiskt med en gammal tumregel: 
”en halv omsättning”. Helt enkelt omräknad för en rumshöjd 
på 2,5 m, vanlig i bostäder under 1970talet, då denna ”nya” 
kvadratmetersiffra etablerades i byggnormerna.

Laboratoriemätningar av Fanger och medarbetare sammanställdes på 1980-talet som ett 
samband mellan luftväxling/koldioxidhalt och förväntad upplevelse av luktnivå (”percent 
visito rs dissatisfied with bioeffluents odor”). I diagrammet anges CO2-halt som skillnad mellan 
inne och ute. Luftväxlingen 7 l/s, person ger cirka 700 ppm som på 1980-talet motsvarade 
1 000 ppm i rummet. I dag motsvarar det cirka 1 100 ppm på landsbygd och kanske 1 200 ppm 
i storstäder. 700 ppm i diagrammet motsvarar 80 procent nöjda.  DIAGRAM FRÅN EMMERICH & PERSILY, 2001
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”Siffrornas makt skapar 
lätt paragraf rytteri och 
siffer exercis.”



KTHprofessorn John Rydberg hade på 1940talet fått fram 
”en halv omsättning per timme” som medelvärde vid mätning
ar av luftväxling i ett stort antal bostäder. Enligt uppgift från 
en senare KTHprofessor är det främsta källan till normernas 
siffra. Den etablerades som ett rimligt grundflöde vid fläkt
ventilation, först för bostäder, senare även för lokaler. Värdet 
är förstås mycket grovt och överslagsmässigt. Klassrum har 
omkring fem omsättningar, äldre självdragsbostäder 0,5 och en 
vanlig kyrka ofta nedåt 0,05.

Grunden till 7 l/s, p
I ett stängt rum uppkommer en karaktäristisk ”människo
lukt” från de ämnen som människor avger. Hygienprofessorn 
Max von Pettenkofer kunde år 1858 visa att CO2halten var 
proportionell mot människolukten i ett rum. Koldioxidmät
ningar var redan då vanliga och enkla att utföra och han 
bedömde 1 000 ppm som en rimlig komfortgräns för lukt i 
befolkade rum.

På 1800talet fanns en utbredd föreställning om ”crowd 
poison”. Man trodde människor utsöndrade ett gift som an
sågs förklara de känslor av trötthet och obehag man upplever 
i dåligt ventilerade och trångt befolkade rum. Redan 1862 vis
ste man att syrehaltens minimala variation saknade betydel
se, och att även koldioxiden i sig var harmlös. Men den kunde 
användas som indikator på lukt. Och på ”crowd poison”.

”Miasma” var ett annat dåtida gift i luften. Det ansågs 
komma från naturen, främst från förruttnelse och fuktig 
mark. Miasma troddes orsaka sjukdomar som malaria och 

kolera. Föreställningarna om ”crowd poison” och ”miasma” 
var grunden till att luftväxling under sent 1800tal ansågs 
vara ett bra medel för hälsoskydd. Men föreställningarna 
krossades genom bakteriologen Robert Kochs nobelpris 1904. 
Miasmateorin blev vidskepelse – hälsoskyddsarbete riktades 
i stället mot bakterier. Dessutom kunde systematiska expe
riment med människor instängda i slutna rum på 1910talet 
även avfärda existensen av ”crowd poison”. Det var en illu
sion.

Från 1910talet fick kraven på luftväxling därför ny karak
tär. Från att ha varit ett hälsokriterium i ickeindustriella 
miljöer, blev det bara en fråga om komfort. 1000 ppm blev 
som ett mått på förväntad ”människolukt”. Hygienprofessorn 
Constantin P. Yaglou kunde efter omfattande mätningar på 
1930talet etablera tumvärdet 7,5 l/s, p som ett ”luktkrite
rium”, ett synsätt som dominerade fram till 1970talet.

I svenska regler om ventilation infördes specifika siffror 
först på 1950talet, då fläktventilation blivit vanligare. Då var 
det inte längre hälsoskydd som styrde, snarare folkhems
byggets krav på god komfort.

Reglerna förordade cirka 5–10 l/s, p. Före 1988 gav bygg
regler sällan fasta värden, det skulle anpassas till lokalvolym 
och förväntad vädring. Om volymen i en samlingssal var 
mindre än 4 m³/person krävdes på 1960talet fläktventila
tion och cirka 7 l/s, p. Om volymen var större godtogs mindre 
luftväxling per person (alternativt självdrag). Öppningsbara 
fönster var viktigt. Det skulle finnas i alla boningsrum, och 
i kontor med mindre volym än 15 m³/person.
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Förr trodde man att människor utsöndra de ett gift till luften. Det har kallats ”crowd poison” (trängselgift) i USA och ”antropotoxin” (människo-
gift) i Europa och har under 1800-tal och 1900-tal skapat oro. Man trodde att gifterna ansamlades i befolkade utrymmen och kunde skapa obehag, 
trötthet, skador och rentav död. Luftväxling var en strategi mot detta. FOTO: ISTOCK

»
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Den moderna grunden  
till 1 000 ppm
På 1980talet ville Fanger med 
forskarkollegor säkerställa krite
rierna för ”body odor” (männis
kolukt) för ”termiskt neutrala” 
rum. Det ska betonas att män
niskors bedömning av ”männis
kolukt” numera uppfattas som 
mycket individuell, varierande 
och därmed osäker. Men Fangers 
mätningar med många försöks
personer i klimatkammare kom 
att illustreras som en tydlig 
kurva. På ena axeln luftväxling 
(l/s, p eller CO2, vilket i praktiken 
är detsamma). På andra axeln 
andel missnöjda. Alla i ett rum 
kunde inte bli nöjda, men vid det 
traditionella tumvärdet, 7 l/s, p 
visade mätningarna att cirka 
80 procent var nöjda. Det blev 
betraktat som ett acceptabelt 
komfortkriterium.

Luftväxlingen 7 l/s, p mot
svarade på 1980talet cirka 
1 000 ppm (mätt i rummet). Nu, 
med ökad halt i uteluften, mot
svarar det omkring 1 100 ppm på 
landsbygd och kanske 1 200 ppm 
i storstäder.

Nu fick koldioxid åter stor upp
märksamhet som indikator på 
”luftkvalitet” och några år efter 
forskarnas mätningar återkom 
ett intresse för äldre tankar om 
”crowd poison”. Detta var delvis 
påverkat av två faksimiler av 
1800talslitteratur som KTH gav 
ut 1978 och 1985. Luftväxling 
motiverades åter med hälsos
kydd.

Socialstyrelsen införde tum
värdet 1 000 ppm år 1989 i sina 
allmänna råd om ventilation, som omnämnde ”sjuka byggna
der”. Arbetarskyddsstyrelsen föreslog år 1993 koldioxid som in
dikator och skrev om ”ett direkt samband mellan uteluftsflöde 
och förekomst av sjukahussymtom”.

Föreställningen att koldioxid verkligen var ett mått på det 
som förr hade kallats ”crowd poison” var då utbredd i bran
schen och på myndigheter. På arkitektutbildningens ventila
tionskurs på KTH fick arkitekter på 1990talet veta att höga 
koldioxidhalter i svenska skolor innebar stora hälsorisker och 
att ”det är inte konstigt att barn blir sjuka och inte kan koncen
trera sig, när det ofta blir över 1 000 ppm i klassrummen.” Jag 
minns själv en ventilationsprofessor som uppfattade 1 000 ppm 
på just detta sätt. I de allmänna råden till Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om 1 000 ppm används fortfarande ordet ”sjukt 
hus” för att beteckna vad exempelvis låg luftväxling kan ge 
upphov till.

Det ska betonas att många tveklöst kan uppleva trötthet och 
obehag efter att ha suttit i ett överbefolkat rum en timme eller 
två. Vad detta exakt beror på är fortfarande oklart. Med säker
het har det inte med syre eller koldioxid att göra. Vanliga för
klaringar är ökad temperatur och fukt, eller ett behov av paus, 
rörelse och omväxling. Någon säker förklaring till fenomenet 
finns ännu inte. 

Internationella  
jämförelser
Både tumvärdet för luftväxling (0,35 l/s, m² + 7 l/s, p) och mät
värdet (1 000 ppm) är kompromisser som accep terats i Sverige 
eftersom de fungerat hyfsat bra och dessutom varit enkla att 
använda. Men siffrorna är förhållandevis godtyckligt valda. 
Självklart fungerar många andra värden bra. Internationella 
jämförelser ger tydlig bekräftelse.

»

År 1904 fick Robert Koch nobelpriset. Han hade grundat den vetenskapliga bakteriologin och påvisat att 
det var mikroorganismer som orsakade infektionssjukdomar. Tidigare hade orsaken ansett vara ”mias-
ma”. Det var luftburna gifter som kom från naturen, kanske från skyn eller världsrymden. Men framför 
allt från våtmarker, högt grundvatten, föroreningar och förruttnelse. Bilden visar malaria, smittkoppor 
och lepra som tre spöken som väller upp från mark och vatten. Illustration som visar hur epidemier 
i Kalifornien alstras av dåliga sanitära förhållanden (George Frederick Keller, 1882).
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Kraven för lärosalar i Storbritannien är ett intressant exempel. 
Deras krav, baserat på CO2halt i rummet, kan kort beskrivas:
1)  Högsta värde 5 000 ppm.
2)  Högsta medelvärde under en skoldags lektionstid 1 500 ppm.
3)  När som helst ska brukarna kunna sänka nivån till 

1 000 ppm (vilket rimligen syftar på möjlighet till effektiv 
fönstervädring).
Många äldre skolbyggnader i Storbritannien har höga kultur

värden och man anar att riktlinjerna är styrda av önskemålet 
att bevara skolmiljöerna som de är.

Den amerikanska teknikindustrins riktlinjer, ASHRAE Stan-
dard 62 Ventilation for acceptable indoor air quality har stort inter
nationellt inflytande. År 1914 angavs 15 l/s, p i en föregångare 
till standarden. Detta sänktes efter Yaglous resultat år 1936 till 
7,5 l/s, p, vilket gällde fram till 1975 års standard. Efter 1970ta
lets oljekriser, och krav på energisparande, sänktes värdet i 
standarden år 1981 till 5 l/s, p. Men år 1989 ändrades det till
baka till 7,5 l/s, p.

År 2004 infördes en helt ny princip. Två värden, baserade på 
personantal respektive rumsarea, skulle summeras. Man ansåg 
att tätt befolkade lokaler kom att överventileras i det gamla 
systemet.
Det svenska systemet har som bekant fasta värden som gäller 
alla slag av lokaler och verksamheter. Den amerikanska stan
darden ger i stället exempel på mer än 80 olika slag av lokaler/
verksamheter, med individuellt anpassade värden, exempelvis:
Occupancy Category People Outdoor Air Rate Area Outdoor Air Rate

l/s, person l/s, m²

Telephone closets 0 0

Corridors 0 0,3

Office space 2,5 0,3

Libraries 2,5 0,6

Lecture classroom 3,8 0,3

Restaurant dining rooms 3,8 0,9

Warehouses 5 0,3

Classrooms (ages 5–8) 5 0,6

Disco/dance floors 10 0,3

Gym, sports arena 10 0,9

ASHRAE betonar att dessa siffror inte ska uppfattas ”bokstav
ligt”, siffrorna bör anpassas från fall till fall. Ur vårt perspektiv 
kan detta system tyckas överdrivet detaljerat. Särskilt om man 
känner till de enorma osäkerheter standardens siffror vilar på. 
Det är förstås tumvärden.

ASHRAE gör självfallet inte gällande att siffrorna är annat än 
komfortkriterier för människolukt. Och det finns inget som an
tyder en tro på ”crowd poison”. Tvärtom, de framhåller: “Note: 
These values are based on adapted occupants.”

Adaptation
Den som befinner sig i ett rum med många människor känner 
vanligen inte hur ”människolukten” ökar. De som kommer in 
i rummet utifrån kan däremot lättare känna lukten. Men efter 
cirka 5–15 minuter känns lukten inte längre. Luktsinnet adap-
teras.

Att man bör kunna kompensera luftväxlingen för adaptation 
har förts fram sedan länge. Ett rum som är avsett att alltid an
vändas av flera personer samtidigt, exempelvis en biograf eller 
lärosal, skulle kunna dimensioneras för adapterade personer. 
Ett rum där personer normalt kommer in vid olika tidpunkter, 
exempelvis bibliotek eller kontor, bör däremot dimensioneras 

för oadapterade. Professor Bjarne W. Olesen föreslog 2012 att 
man för adapterade bör kunna dimensionera med 2,5 l/s, p 
i stället för 7 l/s, p (som behövs för oadapterade).

Att ett sådant förslag lyfts fram antyder att 1980 och 1990ta
lets forskning, som starkt hade hävdat nyttan med hög luft
växling i sig, inte längre har samma självklara stöd, kanske 
särskilt i en tid då energieffektivisering prioriteras allt högre. 
Samtidigt har den forskning som tyckt sig se olika positiva ef
fekter av ökad luftväxling, mötts av viss kritik på metodologisk 
grund, exempelvis framförd 2008 av Magnus Svartengren och 
Lars Ekberg. Även Boverkets år 2014 ändrade formuleringar 
i BBR (avsnitt 6:25 Ventilation) tycks vara uttryck för samma 
förändrade synsätt. Ytterligare sanktion för detta nya tänkande 
kom 2015 i ett förslag till ny europeisk standard.

Upplevd ”människo-
lukt” i en lokal beror 
dels på luftväxlingen, 
dels på hur lång tid 
man exponerats för 
lukten. Figuren illus-
trerar att personer 
som kommer in i ett 
rum (oadapterade) 
kan uppfatta en lukt, 
som de som befinner 
sig i rummet (adapte-
rade) inte känner i 
samma utsträckning. 
Skalan l/s,p, utelufts-
flöde, motsvarar kol-
dioxidhalt. Diagram 
från BFR D2:1993.

Förslag till europeisk standard
Ett förslag till ny standard, prEN 167981 kom 2015, men har 
ännu inte fastställts. Den omfattar termisk komfort, luftkvali
tet, luftfuktighet, belysning och buller (men är egentligen ett 
underlag för energiberäkningar). Förslaget är av intresse för att 
se hur experter i branschen har resonerat. Nedan ges en princi
piell och förenklad översikt.

Standarden skiljer mellan dels strategier för att kontrollera 
luftkvaliteten, dels metoder för att bestämma lämplig luftväx
ling/luftkvalitet.

Exempel på strategier, fritt översatt:
•  Stoppa föroreningarna vid källan.
•  Ventilation/luftrening bör behovsstyras.
•  Öppningsbara fönster/luckor.
•  Hänsyn till infiltration, särskilt i äldre byggnader.
•  Notera skillnaden mellan adapterade/oadapterade personer. 

Exempel på metoder som nämns:
•  Bedömning av byggnadens emission av föroreningar.
•  Personareabaserad luftväxling (upplevd luftkvalitet).
•  Föroreningsbaserad luftväxling (luftkvalitet).
•  Andra fasta fördefinierade metoder för luftväxling (luft

kvalitet).
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En grund i systemet är att fyra kategorier av förväntad luft
kvalitet definieras:
Kategori Förväntan 

på luftkvalitet
Kommentar

I Hög nivå Främst för mycket känsliga och svaga 
personer

II Normal nivå

III Acceptabel nivå Godtagen ur hälsosynpunkt

IV Låg nivå Acceptabel för begränsad tid

Förslaget säger: ”Category IV is intended for the evaluation of 
IAQ in existing buildings where the space for installations are 
limited.” (IAQ är “indoor air quality”).

Det är svårt att utläsa hur kategorierna exakt ska användas. 
Kanske ska kategori II normalt användas för nybyggnad, kate
gori III för befintliga byggnader och kategori IV för exempelvis 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Standardförslaget ger en gemensam mall i vilken EU:s länder 
kan införa sina respektive nationella krav på ett enhetligt sätt. 
Men man ger dessutom ett exempel med samma mall ifylld 
med siffror, som rekommenderas för länder som ännu inte har 
egna regler. Delar av detta återges nedan.  

Behov av luftväxling för upplevd luftkvalitet (luktkriteriet) 
anges på följande sätt: 

Ej adapterade personer

Kategori Areabaserad luftväxling Personbaserad 
luftväxling

Mycket ren 
byggnad

Ren 
byggnad

Andra 
byggnader

 Förväntad 
andel 
missnöjda

l/s, m² l/s, m² l/s, m² l/s, p

I 0,5 1,0 2,0 10 15 %

II 0,35 0,7 1,4 7 20 %

III 0,2 0,4 0,8 4 30 %

IV 0,15 0,3 0,6 2,5 40 %

För adapterade personer anger standardförslagets exempel 
ingen generell vägledning. Men ett exempel i standardförslaget 
räknar för adapterade med en tredjedel av flödet på både area 
och personbaserad luftväxling. 

För metoden ”föroreningsbaserad luftväxling” för upplevd luft
kvalitet (luktkriteriet) väljs exemplet CO2 med nedanstående 
siffror (standarden anger bara luftväxling och koldioxidhalt 
över uteluftens, de övriga är beräknade för artikeln).
Kategori Koldioxidhalt 

över uteluften
Motsvarande 
luftväxling

Mätvärde 
inomhus 
landsbygd

Mätvärde 
inomhus 
storstad

ppm l/s, p ppm ppm

I 550 10 950 1 000-1 050

II 800 7 1 200 1 250–1 300

III 1 350 4 1 750 1 800–1 850

IV 1 350 4 1 750 1 800–1 850

Standardförslaget är främst inriktat på upplevd luftkvalitet 
(luktkriteriet), alltså komfort. Men minsta luftväxling ur häl
sosynpunkt anges till 0,4 l/s, p utan areabaserat tillägg. Detta 
gäller om inte en större luftväxling krävs för att säkerställa att 
WHO:s gränsvärden, som bifogas i lista. Men som alternativ 
till luftväxling godtas att luftrening eller andra åtgärder an
vändas.

Ingen konsensus
Det ovanstående har förhoppningsvis klargjort att det saknas 
dels historisk, dels internationell samstämmighet i föreskrif
ter, standarder och riktlinjer. Trots att allt huvudsakligen byg
ger på samma dataunderlag. Angivna krav på luftflöde varierar 
mellan 0 och 10 l/s, p respektive mellan 0 och 2 l/s, m². Värden 
för godtagna CO2halter varierar mellan 950 och 5 000 ppm. 
Även om det finns ytliga likheter i strukturen är systemen 
i grunden helt olika uppbyggda och svårjämförbara.

Svenska regler är påfallande enkla, men de missuppfattas 
eftersom siffrorna tas ur sitt sammanhang. Bransch och myn
digheter har sällan intresserat sig sällan för att studera hur 
regler och riktlinjer rimligen är tänkta att användas och ännu 
mindre för vad de grundas på och syftar till. 

Det finns ett mycket bekymmersamt juridiskt problem. 
Allmänna råd används som om de vore föreskrifter. Riktvär
den hanteras som absoluta takgränsvärden. Detta är förstås 
orimligt, men har utvecklats till praxis. Och i nuläget har ingen 
kraft att stå emot siffrornas makt som drivs av okunnighet.

Två spöken från 1800talet, ”crowd poison” och ”miasma”, 
skapar fortfarande osäkerhet och bär upp de föreställningar 
om ”luftkvalitet” som driver kraven. Ofta stöter man på aktö
rer från bransch och myndigheter – och även forskare – som 
uppfattar ”crowd poison” som en realitet. Andra vet att detta är 
folklore, men låter det vara.

Vår tids föreställningar om innemiljö och hälsa är del av en 
sägenartad tanketradition med rötter i 1800ta
lets tänkande, som ur vetenskaplig synpunkt 
falsifierades redan på 1920talet. Kanske är 
det dags att formulera nya, mer välgrundade 
riktlinjer.

Göran Stålbom
VVS-konsult
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Vad är termisk komfort? Är det mätbart? 
Eller är det något subjektivt och situations-
bundet? ASHRAE har uppmärksammat be-
hovet av bredare perspektiv. Men behöver 
även ”luftkvalitet” förstås på ett bredare 
och mer nyanserat sätt? 
 (MÅLNING AV JOHANNES VERMEER)


