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oorganiska gaser som kväveoxider (NO och NO2), ozon (O3), samt

flyktiga och halvflyktiga organiska ämnen (VOC och SVOC). Därtill

kommer partiklar och aerosoler: oorganiska i form av oxider, salter,

silikater; organiska i form av vätskedroppar av svårflyktiga organiska

ämnen; och biologiska i form av pollen, sporer och bakterier.

Vanliga föroreningar i inomhusluft Socialstyrelsens rapport 2006 

 föreningar i utomhusluften

 byggnadsmaterial, inredning och hushållsprodukter

 aktiviteter som matlagning, städning, underhåll, hobbyverksamhet

 utandningsluft, husrester och svett m.m. från människor 

Källor till kemiska föroreningar



Upplevelsen av luftkvaliteten kan påverkas av den relativa 

luftfuktigheten, mängden partiklar och damm, luftrörelser, 

inomhustemperaturen och temperaturgradienter. 

Luftkvalitet kan bedömas utifrån enligt Socialstyrelsens rapport 2006 

 luftens innehåll av kemiska föroreningar & av fysikaliska faktorer som går att 

mäta och bedöma ur hälsoskyddssynpunkt

 människors upplevelse av luften, där framförallt all lukt och sensorisk irritation 
spelar en viktig roll

 hur effektivt luftutbytet är



Luftkvalitet , Socialstyrelsens rapport 2006 

Av praktiska skäl måste man därför utgå från hur människor upplever

luftkvalitet som vägledning för åtgärder. Man får bedöma varje enskilt

fall för sig till exempel hur många personer som upplever besvärande

lukt, hälsoeffekter, aktivitetsstörningar eller andra effekter.

 Det finns inte tillräckligt underlag ännu för att fastställa någon rekommendation
för när man ska vidta åtgärder då människor upplever besvär av dålig 

luftkvalitet i bostäder eller allmänna lokaler

 För arbetsmiljön finns hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrift  ! ?



Luftkvalitet , Socialstyrelsens rapport 2006 

Tillämpa dagens kunskap: 

 se till att ventilationen är normenlig

 välj deklarerade material med goda egenskaper ur 

miljö- och hälsosynpunkt

 välj konstruktioner med låg risk för fuktproblem och 

kemiska reaktioner

Mycket återstår att utforska när

det gäller hur kemiska ämnen i

inomhusmiljön påverkar

människors hälsa



Krav och riktvärden

 Lagar (Riksdagen)

 Plan- och bygglag

 Arbetsmiljölagen

 Miljöbalken

 Förordningar (Regeringen)

 Föreskrifter (Myndigheter)



Krav och riktvärden

 Myndigheter

• Boverkets byggregler (BBR)

• Arbetsplatsens utformning (AFS, Arbetsmiljöverket)

• Allmänna råd om ventilation(FoHMFS,Folkhälsomyndigheten)

 Direktiv

 Standarder och rekommendationer



OBS! Håller på att revideras





prEN 16798-1



Luftflöden/omsättning Riktvärden

0,5 oms/h bostäder FoHMFS

lägsta uteluftsflöde

0,35 l/s m2

0,10 l/s m2        (ingen vistas där) bostäder Styras

separat

BBR

lägsta uteluftsflöde

7 l/s person + 0,35 l/s m2

3,5 l/s m2

………….….......

Kontor, 

skolor m.m.

Sliperi

………..

Överklagning-

ärende

och AFS

uteluftsflöde

7 l/s person

prEN 16798-1

Kategori II

uteluftsflöde

0,35 l/s m2

0,7 l/s m2

1,4 l/s m2

Kat. II prEN 16798-1
Very low polluting building

Low polluting building



Luftflöden Riktvärden

> 8 l/s person

> 9 l/s person

Home

Office
(< 20% utbredning 
av SBS symptom)

HealthVent 2013

Guidelines

SBS symtom

> 12 l/s person Office
Årlig minskning av 
sjuk-frånvaro(1.2-1.9 
dagar per person 
och år)

HealthVent

Guidelines

Årlig sjukdom

≥ 15 l/s person Office
minskar troligen 
potentiellt negativa 
effekter på 
prestation

HealthVent

Guidelines

Produktivitet

uteluftsflöde på minst 

25 l/s person

kontor minskar risken för

byggnads-

relaterade  

symtom (SBS)

och för spridning 

av  smitta till 

exempel 

förkylningsvirus

IVL:s rapport

2014

Åtgärder för att 

förbättra tilluftens

kvalitet på kontor



Kemiska ämnen

(medianvärden)

Riktvärden

Koldioxid

1000 ppm

700 ppm

550 ppm above 

outdoors

Skolor m.m.

Bostäder

Sovrum 

AFS

Ashrae

prEN 16798-1

Kategori II

Kvävedioxid

40μg/m3

(årsgenomsnitt)

Bostäder Naturvårds-

verket, 

utomhusluft

Formaldehyd

100μg/m3

WHO:s
rekommendation 
(30 min. medelvärde)

TVOC

300μg/m3

Flyktiga

organiska

ämnen

Tyska 
Umweltbundesamt



Temperatur m.m. Riktvärden

Temperatur

20 – 24 °C 

minst 20°C (operativ, vintertid)

högst 26°C (operativ, sommartid)

Det finns inget specifikt 

gränsvärde för temperaturer. 

Om lufttemperaturen vid lätt 

och stillasittande arbete 

varaktigt avviker från 20–24 °C 

vintertid och 20–26 °C 

sommartid bör det termiska 

klimatet undersökas närmare

FoHMFS

AFS

prEN 16798-1

prEN 16798-1

Relativ fuktighet

30-60%

Ashrae

Radon

200 Bq/m3

100 Bq/m3

BBR

WHO:s rekommendation 



Vilka krav ska/kan man ställa?

 Man ska följa lagar och regler  OBS! ofta min. värden

 Riktvärden, standarder, rekommendationer

 Åtkomst för service och underhåll

 LCC livscykelkostnad



 Certifierade ventilationsprodukter

 Använda upphandlingsverktyg (ex. för filter)

eller branschrekommendationer

 Kompetens:

Tex. Certifierade ventilationsmontörer (steg 1,2, 3)



Om vi i Sverige ska kunna hävda oss i den 

globala konkurrensen är det självklart att vi ska 

andas den bästa luften på våra arbetsplatser 

och i våra skolor.

Avslutningsvis


