
Kort	informativ	sammenfatning	af	projektets	resultater	og	konklusioner	
 
Indledning 
Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange 
beboere i etageboliger. Ingen ønsker at blive udsat for lugt og skadelige partikler fra andres tobaksrygning. Der 
er (byggetekniske) grunde til at antage, at problemet med naborøg især gælder ældre etageboliger. Luft kan 
blive overført fra én lejlighed til en anden gennem revner i vægge og gulve eller gennem kabelrør, stikkontakter, 
rør-gennemføringer for vand og varme etc. Desuden kan luft blive overført via trappeopgangen.  
 Det, som folk generes af og som opfattes som lugt i forbindelse med tobaksrøg, er en kombination af 
gasformige forureninger og partikler. Dette projekt har fokuseret på partikler, og projektets konklusioner vedrører 
alene partikelforurening. Gasformige forureninger undersøges i igangværende projekter, og når projekterne er 
gennemført, vil der foreligge grundlag for yderligere information om tætning af etageadskillelser. 
 
Resumé 
Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, har gennemført et projekt om naborøg og overførsel af partikelforurening 
mellem lejligheder. Projektet er gennemført med støtte fra Indenrigs- og Socialministeriet (nu Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter), Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden, og det havde til formål at 
undersøge forskellige metoder til at reducere overførslen af luft mellem lejligheder, så risikoen for at blive udsat 
for passiv rygning nedbringes, og så boligernes luftkvalitet forbedres. 
 Gennem målinger og beregninger er såvel overførelsesluften mellem lejligheder som risikoen for overførsel af 
partikelforurening kvantificeret. Desuden er det identificeret, hvordan røg overføres fra én lejlighed til en anden. 
Endvidere er tre tekniske løsninger til forebyggelse eller reduktion af overførslen af ultrafine partikler fra en 
kildelejlighed til en eksponeringslejlighed undersøgt. Kildelejligheden var lejligheden, hvori partiklerne 
genereredes, mens eksponeringslejligheden var lejligheden, hvortil partiklerne fra kildelejligheden overførtes. To 
af de løsninger blev undersøgt i et antal udvalgte lejligheder, og én af løsningerne blev undersøgt i laboratoriet. 
 
Målsætning 
Projektets idé var at undersøge luftoverføring i renoverede og ikke-renoverede lejligheder for at afklare, om der 
var typiske problemstillinger vedrørende ventilation og lufttæthed, herunder at bekræfte at en del af 
ventilationsluften overføres fra andre lejligheder, trapper og lignende. På baggrund af undersøgelserne blev 
udvalgte tekniske løsninger afprøvet i nogle lejligheder, hvor denne type af problemer har vist sig. 
 
Projektet havde til formål at undersøge, om der i etageboligbebyggelser er typiske problemstillinger vedrørende 
ventilation og lufttæthed, som kan have indflydelse på luftoverføring mellem lejligheder. Desuden blev det i 
projektet undersøgt, om en del ventilationsluften i en lejlighed er overført fra andre lejligheder eller fra trappen. 
Endelig blev udvalgte tekniske løsninger til modvirkning af naborøg afprøvet i nogle lejligheder. 
 
Metoder 
Projektet blev udført i samarbejde mellem SBi som projektleder og fire boligforeninger i Københavns Kommune. 
Desuden har Københavns Universitet, Center for atmosfæreforskning og Chlamers tekniska högskolan, 
Installationsteknik, Göteborg været involveret i dele projektets forskellige faser.  
 Ved undersøgelserne i ikke-renoverede bygninger indgik fire lejligheder, som vist i princip i figur 1. Lejlighed 1 
var en kildelejlighed og øvrige lejligheder var eksponeringslejligheder. Ved undersøgelserne i øvrige bygninger 
anvendtes kun to lejligheder; lejlighed 1 som kildelejlighed og lejlighed 2 som eksponeringslejlighed, jf. figur 1.  
 



Figur 1. Skitse af en komplet unit. 
 
Projektet var opdelt i to faser: 
Den første fase bestod i at udvælge lejligheder i bygninger, som er bygget mellem 1850-1940. Der blev udvalgt 
20 etageboliger i 7 bygninger. I dette dokument præsenteres resultaterne af målinger i 5 bygninger. De udvalgte 
lejligheder var beliggende i to ikke-renoverede og tre renoverede bygninger. Der gennemførtes løbende 
målinger af ultrafine partikler, temperatur, luftfugtighed og CO2 over en uge. Luftoverførsel og overførsel af 
partikler fra cigaretrøg blev målt i perioder i hver bolig.  
 Projektets anden fase bestod i at undersøge tre tekniske løsninger til modvirkning af naborøg. Én type 
luftrenser blev afprøvet i fire bygninger; to ikke-renoverede og to renoverede. I en renoveret bygning blev en 
forseglingsmetode afprøvet, og endelig blev en teknisk løsning med et særligt luftrensende kanalsystem afprøvet 
i København Universitets laboratorium.. 
 
Resultater 
Tabel 1 til 3 viser målte og beregnede parametre af cigaretrøg i eksponeringslejlighederne. Første kolonne i 
tabel 1 og 3 viser eksponeringen, dvs. den procentvise andel af de ultrafine partikler, der blev genereret i 
kildelejligheden, og som blev overført til eksponeringslejligheden.  
 Eksponeringen, som vises i første kolonne i tabel 2, omfatter overførsel inklusive den reduktion, som skyldes 
drift af luftrensere (AC = Air Cleaners = luftrensere). 
 Resultaterne viser, at i de mest kritiske tilfælde var overførslen af ultrafine partikler cirka 9 %, når 
eksponeringslejligheden lå over kildelejligheden. Overførslen af ultrafine partikler var 1-2 %, når kildelejligheden 
var på samme etage som, eller over, eksponeringslejligheden. Desuden viser resultaterne, at med en aktiv 
luftrenser i kildelejligheden, blev overførslen af ultrafine partikler reduceret fra ca. 9 % (uden luftrensere) til ca. 
5 % (med luftrenser). Resultaterne viser også, at i eksponeringslejligheden er effekten af luftrenseren uafhængig 
af, om den anbringes i eksponeringslejligheden eller i kildelejligheden. 
 Tabel 4 viser resultaterne af tæthedsmålingerne i eksponeringslejligheden med og uden tætning. 
Resultaterne viser, at tætningen reducerer luftstrømmen med 16 %. 
 Koncentrationen af ultrafine partikler blev målt i kildelejligheden, i eksponeringslejligheden og udendørs, før 
gulvet i eksponeringslejligheden blev forseglet. Beregninger viser, at overførslen af ultrafine partikler fra 
kildelejlighed til eksponeringslejlighed var omkring 1 %. Resultatet af undersøgelserne viser, at efter tætningen 
var koncentrationen af partikler i eksponeringslejligheden uafhængig af genereringen af partikler i 
kildelejligheden. 
 
Tabel 4. Tæthedsmålinger i eksponeringslejligheden med og uden tætning. 
 
Afprøvningerne af et særligt luftrensende kanalsystem blev gennemført ved seks forskellige driftssituationer, 
betegnet S1 – S6. Den første kolonne i tabel 5 er en kort beskrivelse af de forskellige scenarier/driftsituationer. 
Den anden kolonne i tabel 5 viser beregnede tilbageholdelsesgrader af ultrafine partikler. I alle driftssituationer 
var en cigaret placeret ved indgangen af systemet. Cigaretten blev efterladt brændende i cirka 10 minutter.  
 Resultaterne af driftssituation S1 til S4, som havde samme betingelser de første 10 minutter viste, at 
tilbageholdelsesgraden af ultrafine partikler varierede mellem ca. 30 % og 60 % efter cirka10 minutter, dvs. når 
cigaretten var brændt ud.  
 I driftssituation S5, hvor det elektrostatiske filter var slukket fra begyndelsen, var tilbageholdelsesgraden ca. 
30 %, og i driftssituation S6, hvor både det elektrostatiske filter og ozongeneratoren var slukket fra begyndelsen, 
var tilbageholdelsesgraden ca. 60 %. 
 
Tabel 5. Beregning af tilbageholdelse af ultrafine partikler. 
 



 
Konklusion 
Resultaterne viser, at ved denne undersøgelse var placering af en luftrenser i eksponeringslejligheden lige så 
effektiv, som hvis luftrenseren havde været placeret i kildelejligheden. Anvendelse af to luftrensere i 
eksponeringslejligheden, medførte en fordobling af fjernelsen af ultrafine partikler. 
 Isolering af et kilderum i kildelejligheden har stor betydning for spredning af cigaretrøg til andre rum. 
Isoleringen antages at have tilsvarende betydning for rensning af luft i eksponeringslejligheden. 
 Tætningsundersøgelsen viste, at der var mange utætheder i eksponeringslejligheden. De fleste utætheder 
forekom i overgangen mellem væg og gulv, men også selve etageadskillelsen rummer utætheder. Resultaterne 
af tæthedsmålingerne med og uden tætning af gulvet viste, at i dette tilfælde blev overførslen reduceret med 16 
%. Metoden skal videreudvikles og afprøves yderligere, før det er muligt at anbefale metoden, men der er efter 
alt at dømme vigtige udviklingspotentialer i metoden. 
 Resultaterne fra det luftrensende kanalsystem viste, at tilbageholdelsesgraden af ultrafine partikler varierede 
mellem ca. 30 % og 60 %. Luftrenserteknologien er under stadig udvikling for at forbedre systemets ydeevne og 
den praktiske anvendelse i indeklimaet. Det vil være nødvendigt at foretag detaljerede undersøgelser af 
teknologier baseret på anvendelse af UV-lamper, ozongenerator, elektrostatisk filter og ozonfilter for at sikre 
systemets funktionssikkerhed. 
 
Hvordan imødegås eksponeringen   
 
Utætheder i etageadskillelser medfører risiko for at tobaksrøg spredes mellem lejligheder. Afhængig af 
vindforholdende og indregulering af det mekaniske udsugningssystem forekommer der ofte trykforskelle mellem 
lejligheder, som medfører luftbevægelse og spredning af tobaksrøg. En anden almindelig spredningsvej er via 
entrédøre til trappeopgangen, hvor der på grund af de termiske drivkræfter opstår en lufttransport fra lejlighed til 
trappeopgang i de nedre etager, og fra trappeopgang til lejligheder i de øvre etager. 

 
- Den almindelige løsning, når der forekommer forureninger i indeluften, er at fjerne forureningskilden.  
 
- I etageboliger bør der ikke forekomme spredning af forurening mellem lejligheder. 

 
- Risikoen for spredning af tobaksrøg kan mindskes, ved at rygning sker i køkkenet med lukket dør og 

tændt udsugningsventilator/emhætte. 
 
- Ved brug af luftrensere i kildelejligheder skal renseren placeres nær kilden for at opnå den største 

effekt.  
 
- Effekten af at anvende luftrensere afhænger af forholdet mellem luftmængden, som luftrenseren 

behandler, og ventilationen i lejligheden eller i rummet, hvor luftrenseren anbringes. 
 
- De fleste luftrensere reducerer koncentrationen af partikler, mens koncentrationen af gasser kun 

reduceres i særlige luftrensere, fx udrustet med kulfilter.  
 
- Kortvarig og kraftig ventilation giver mere effektiv luftudskiftning end at have et vindue permanent på 

klem.  
 
- Hvis der i lejligheden er mekanisk udsugning, kan funktionen kontrolleres ved at holde et stykke papir 

op foran udsugningen i bad og køkken. Suges papiret fast, fungerer ventilationen. 



 
- Hold så vidt muligt udeluftventilerne åbne. 

 
- Luftoverføring mellem lejligheder afhænger af over- og undertryk i lejlighederne og af utætheder i 

ventilationskanaler samt i huset. Tætningsmetoder kan anvendes, men det er vigtigt at alle lækager 
tætnes.   

 
 

  



Figur 1. Skitse af en komplet unit. Lejl.=Lejlighed 
 

 
Tabel 1. Beregnet eksponering og målt luftskift i eksponeringslejligheden i bygning A. Bygning A var ikke 
renoveret. 
 
 

 

 

 

 

 

Eksponering 

(Infiltration)  

i lejl.2 

(%) 

Luftskifte i 

lejl. 2 

 

(1/h) 

Fra lejl.1 til lejl.2 

 

8,6 0,41 

Fra lejl.4 til lejl.2 

 

1,8 0,41 

Fra lejl.3 til lejl.2 

 

1,1 0,41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 2. Beregnet eksponering og målt luftskift i eksponeringslejligheden i bygning A. Bygning A var ikke 
renoveret. Med luftrensere. 
 
 

 

 

 

 

 

Eksponering 

(Infiltration inkl. 

reduktion ved drift 

af AC) 

(%) 

Luftskifte i 

lejl. 2 

 

(1/h) 

Fra lejl.1 til lejl.2 

1 AC i lejl.1 

 

5,0 0,41 

Fra lejl.1 til lejl.2 

1 AC i lejl.2 

 

4,2 0,41 

Fra lejl.1 til lejl.2 

2 AC i lejl.2 

 

2,6 0,41 

1) Infiltration fra lejlighed 1 til lejlighed 2 uden anvendelse af AC er 8,6 %, jf. tabel 1. 
 
 
Tabel 3. Beregnet eksponering og målt luftskift i eksponeringslejlighed i bygning B, D og E. Bygning B var ikke 
renoveret, bygning D almindelig renoveret og bygning E total-renoveret. 
 
 

 

 

 

 

 

Eksponering 

(Infiltration)  

i lejl.2 

(%) 

Luftskifte i 

lejl. 2 

 

(1/h) 

Fra lgh.1 til lejl.2 

Bygning B 

 

2,6 0,74 

Fra lgh.1 til lejl.2 

Bygning D 

 

0,3 

  

0,92 

Fra lgh.1 til lejl.2 

Bygning E 

0,7 0,36 

 
 
 

 

 

 



Tabel 4. Tæthedsmålinger i eksponeringslejligheden med og uden tætning. 

Luftstrøm gennem utætheder 

  (Med tætn.)  (Med tætn.)  (Uden tætn.) (Uden tætn.) 

Enheder l/s  

ved 50 Pa 

l/(s, m2 ) 

ved 50 Pa 

l/s  

ved 50 Pa 

l/(s, m2 )  

ved 50 Pa 

Overtryk  342 (± 0.5%) 5.34 405 (± 0.5%) 6.32 

Undertryk  319 (± 0.5%) 4.99 361 (± 0.5%) 5.65 

Middelværder  330.5 5.17 383 5.99 

 
 
 
Tabel 5. Beregning af tilbageholdelse af ultrafine partikler. 
Scenario Beregnet 

tilbageholdelse af 

ultrafine partikler (%) 

S1: Alle dele arbejder kontinuerligt 40 

S2: Slukket ozongenerator efter afbrænding af en cigaret 45 

S3: Slukket UV-lys efter afbrænding af en cigaret 59 

S4: Slukket elektrostatisk filter efter afbrænding af en cigaret  47 

S5: Slukket elektrostatisk filter fra begyndelsen af målingen 30 

S6: Slukket UV-lys og ozongenerator fra begyndelsen af målingen 60 
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Forord  

Passive røgning eller naborøg er en vigtig sag for beboerne. Ingen ønsker at 
blive udsat for lugt og skadelige partikler fra andres tobaksrygning. Der er 
(byggetekniske) grunde til at antage, at problemet med naborøg især gælder 
ældre etageboliger.  
 Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, har gennemført et projekt om na-
borøg og overførsel af partikelforurening mellem lejligheder. Projektet er 
gennemført med støtte fra Indenrigs- og Socialministeriet (nu Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter), Grundejernes Investeringsfond og Landsbygge-
fonden, og det havde til formål at undersøge forskellige metoder til at redu-
cere overførslen af luft mellem lejligheder, så risikoen for at blive udsat for 
passiv rygning nedbringes, og så boligernes luftkvalitet forbedres. 
 
 
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 
Afdelingen for Energi og Miljø 
Januar 2012 
 
Søren Aggerholm 
Forskningschef 
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Sammenfatning og konklusioner 

Sammenfatning 

Ikke-rygende personer, som bor i etageboliger, er bekymrede, når uønskede 
gasser og partikler trænger ind i deres lejlighed fx fra tobaksrygende naboer. 
I de senere år har undersøgelser peget på en mulig sammenhæng mellem 
udsættelse for ultrafine partikler (UFP) og menneskers sundhed. Der er for-
skellige måder, hvorpå luft overføres fra én lejlighed til en anden. Det kan fx 
være gennem kabler, el- og telefonstik, rørgennemføringer og revner i væg-
ge og gulve.  
 Det er vigtigt at reducere overførelsen af luft mellem etageboliger, så risi-
koen for at blive udsat for passiv rygning nedbringes, og så boligernes luft-
kvalitet forbedres. I denne undersøgelse kvantificeres overførelsesluften og 
risikoen for overførelse af partikelforurening fra én lejlighed til en anden, 
måder, hvorpå røg overføres, identificeres, og der præsenteres tekniske løs-
ninger, som kan forebygge eller mindske overførelsen af ultrafine partikler 
fra en kildelejlighed til en eksponeringslejlighed. 

Konklusioner 

 I de mest kritiske tilfælde var overførelsen af ultrafine partikler fra 
kildelejligheder til eksponeringslejligheder ca. 9 %. 

 Anbringes en luftrenser i en kildelejlighed, reduceres overførelsen af 
ultrafine partikler fra ca. 9 % (uden luftrenser) til ca. 5 % (med luft-
renser). 

 Effekten af en luftrenser på fjernelsen af ultrafine partikler er uaf-
hængig af, om renseren anbringes i eksponeringslejligheden eller i 
kildelejligheden.  

 Anvendes to luftrensere i eksponeringslejligheden, fordobles fjernel-
sen af ultrafine partikler. 

 Isolation af et kilderum i kildelejligheden har stor betydning for 
spredning af cigaretrøg til andre rum. Isolationen må antages at ha-
ve tilsvarende betydning for rensning af luft i eksponeringslejlighe-
den. 

 De fleste utætheder i den undersøgte eksponeringslejlighed forekom 
i overgangen mellem væg og gulv. Der forekom også optrængning 
gennem gulvet. 

 Det undersøgte luftrensende kanalsystem med luftrenser viste, at 
tilbageholdelsesgraden af ultrafine partikler varierede mellem ca. 30 
% og 60 %. 
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Introduktion 

Det er ikke ualmindeligt at beboere i etageejendomme oplever generende 
lugte knyttet til naboens aktiviteter, fx madlavning. Problemet er særlig alvor-
ligt, når det også drejer sig om sundhedsskadelige stoffer, så som partikler 
fra tobaksrygning. Det kaldes passiv rygning, når man ufrivilligt udsættes for 
luft forurenet med andres tobaksrøg. 
 Passiv rygning på grund af overførelse af luft mellem lejligheder, såkaldt 
naborøg, er et vigtigt spørgsmål for beboere. Ingen ønsker at blive udsat for 
lugt og skadelige partikler fra andres tobaksrygning.  
 Studier har vist, at rygning kan give høje koncentrationer af ultrafine par-
tikler (UFP). Miljømedicinske undersøgelser tyder på, at eksponering for to-
baksrøg er en betydelig kilde til sygelighed og dødelighed i EU og i Dan-
mark. Dette medfører store udgifter for samfundet som helhed. 
 Statens Byggeforskningsinstitut oplever et stigende antal henvendelser 
fra bekymrede borgere, som føler sig utrygge, fordi der siver tobaksrøg ind i 
deres lejlighed enten fra aftrækskanalen, trappeopgangen eller de tilstøden-
de lejligheder. Nogle er så bekymrede, at de overvejer at flytte på grund af 
naborøg.  
 Mange eksisterende danske etageboliger er opført i perioden 1880-1950 
med træbjælkelag, trappeopgange, skorstene, kanaler for naturligt aftræk og 
lignende. Typisk er de senere moderniseret med for eksempel central-
varmeanlæg og bad, og de ældste med vand og afløbsinstallationer, gas og 
el. Disse tilføjede installationer har ofte gennembrudt de oprindelige etage-
adskillelser med utætheder mellem lejlighederne til følge. Oprindeligt har fa-
caden og taget været mere utætte, der har derfor været en omfattende na-
turlig ventilation. 
 I forbindelse med byfornyelse eller energibesparende foranstaltninger har 
disse boliger typisk fået renoveret facader og isat nye vinduer. Derved er fa-
caden typisk blevet mere tæt, end den var oprindeligt. Resultatet er større ri-
siko for overførelse af luft mellem lejlighederne og reduceret udeluftskifte. 
Beboerne i en opgang får dermed mod deres vilje et delt ansvar for udluft-
ningen. En beboer, som er storryger, kan således være årsag til, at der fore-
kommer høje koncentrationer af røgpartikler ikke alene i den aktuelle bebo-
ers lejlighed, men også i nabolejlighederne.  
 I et tidligere forskningsprojekt har SBi målt, at 82-86 % af den luft, som 
blev tilført en lejlighed, ikke var ’frisk’ udeluft, men derimod ’brugt’ luft fra an-
dre lejligheder, trappeopgange osv. Luften kom ind i lejligheden gennem 
utætheder ved installationsgennemføringer, trappeopgange osv. ’Brugt’ luft 
har ikke samme evne som udeluft til at fjerne forureninger og fugt, hvorefter 
der er risiko for dårlig luftkvalitet. Fænomenet forekommer ikke alene i ældre 
etageboliger, men kan også opleves i nye etagebygninger. 
 Det vides ikke, hvor mange der er berørt af naborøg, og samtidig er der 
ikke tilstrækkelig viden på området til, at man på sikker grund kan anbefale 
tekniske løsninger, som kan afværge problemet. Derfor er det vigtigt at foku-
sere på at reducere overførelsen af luft mellem etageboliger, dels for at ned-
bringe risikoen for at blive udsat for passiv rygning, dels af hensyn til luftkva-
liteten i boligerne. 
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Formål 

Formålet med denne undersøgelse er: 
 

 at kvantificere overførelse af luft og risiko for partikelforurening 
 at identificere måder, hvorpå røg overføres fra én lejlighed til en an-

den samt at undersøge tekniske løsninger, som kan forebygge eller 
mindske overførelsen af ultrafine partikler fra en kildelejlighed til en 
eksponeringslejlighed  

 at imødegå eksponeringen gennem reduktion af overførelse af luft 
mellem lejligheder. 

Rapportens disposition 

Den foreliggende rapport er en sammenfatning af undersøgelsernes om-
fang, resultater, konklusioner og diskussioner samt en vejledning til valg af 
tekniske løsninger. Rapporten er baseret på følende artikler:  

 
Tre nationale artikler: 
I. HVAC nr. 1, årgang 46, 2010:  
 Naborøg og overførsel af partikelforurening 
 
II. HVAC nr. 11, årgang 47, 2011:  

Tekniske løsninger til reduktion af naborøg 
 

III. SBi Internrapport, 2010.  
Tæthedsundersøgelse af en etageadskillelse mellem to lejemål i 
en ældre etagebolig i København. Projekt Naborøg, Statens 
Byggeforskningsinstitut og Bygge- og Miljøteknik A/S.  

 
 
Tre internationale artikler: 
 

IV. Bingbing Shi, Lars E. Ekberg, Alireza Afshari, Niels C. Bergsøe, 
2010. The effectiveness of portable air cleaner against tobacco 
smoke in multizone residential environments. 2010, Clima2010, 
Turkey, 2010 

 
V. Alireza Afshari, Bingbing Shi, Niels C. Bergsøe, Lars Ekberg, 

Tord Larsson, 2010. Quantification of ultrafine particles from se-
cond-hand tobacco smoke infiltration in flats. 2010, Clima2010, 
Turkey, 2010. 

 
VI. Afshari, Alireza ; Ardkapan, Siamak Rahimi ; Bergsøe, Niels C.; 

Johnson, Matthew S. Technical solutions for reducing indoor 
residential exposures to ultrafine particles from second-hand 
cigarette smoke infiltration. 2011. Paper presented at Indoor Air 
2011, Austin, TX, USA. 
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Undersøgelsernes omfang og resultater 

Undersøgelser i etageboliger 

Formålet med denne del af undersøgelsen er at kvantificere overførelsesluf-
ten og risikoen for overførelse af partikelforurening, og at identificere måder, 
hvorpå røg overføres fra én lejlighed til en anden samt at undersøge tekni-
ske løsninger for at forebygge eller mindske overføring af ultrafine partikler 
fra en kildelejlighed til en eksponeringslejlighed. Kildelejligheden er lejlighe-
den, hvor partiklerne genereres, mens eksponeringslejligheden er lejlighe-
den, hvortil partiklerne fra kildelejligheden overføres [1, 3]. 

Kvantificering af overførelsesluften 

Metoder 
Det blev udvalgt 19 etageboliger i 7 opgange i 6 bygninger (A til F) opført 
mellem 1860 og 1934. De udvalgte lejligheder var i ikke-renoverede og re-
noverede bygninger (se artikler I; II, IV og V). Kilder til generering af partikler 
bestod af cigaretter og stearinlys. Målingerne med cigaretter blev foretaget i 
ubeboede lejligheder i en ikke-renoveret bygning (bygning A). Målingerne 
med stearinlys blev foretaget i såvel renoverede som ikke-renoverede lejlig-
heder (bygning B, D og E). Koncentration af ultrafine partikler blev målt i kil-
delejligheder, eksponeringslejligheder og udendørs. 
 For at kunne beregne eksponeringskoncentrationen er det nødvendigt at 
beskrive måleresultaterne matematisk vha. en model, se artikel I.  

Resultater 
Tabel 1 til 2 viser målte og beregnede parametre af cigaretrøg i ekspone-
ringslejlighederne i bygning A, B, D og E. 
 Anden kolonne i tabellerne viser eksponeringen, som er den procentvise 
andel af de ultrafine partikler, der genereres i kildelejligheden, som infiltrerer 
eksponeringslejligheden. Tredje kolonne viser summen af deponering, venti-
lationens borttransport og andre mekanismer, som reducerer luftens indhold 
af ultrafine partikler. Fjerde kolonne viser luftskiftet i eksponeringslejlighe-
derne, og sidste kolonne viser luftoverførelser forårsaget af lækage fra kilde-
lejlighederne til eksponeringslejlighederne. Luftskifte og luftoverførelser er 
uge-middelværdier. 
 Rækkerne 2 til 4 i tabel 1 og 2 viser kildelejlighederne i successive under-
søgelser. Kilderne var placeret i lejlighed 1, 4 og 3. 

 
Figur 1. Skitse af en komplet unit. Lejl.=Lejlighed.  
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Tabel 1. Målte og beregnede parametre af cigaretrøg i eksponeringslejlighe-
den i bygning A. 
 Eksponering 

(Infiltration) i lejl.2 

(%) 

Fjernelse af  

UFP i lejl. 2  

(1/h) 

Luftskifte i 

lejl. 2 

(1/h) 

Lækage  

 

(m3/h) 

Fra lejl.1 til lejl.2 8,6 0,9 0,41 14 

Fra lejl.4 til lejl.2 1,8 1,5 0,41 5 

Fra lejl.3 til lejl.2 1,1 1,4 0,41 5 

 
Tabel 2. Målte og beregnede parametre af cigaretrøg i eksponeringslejlighed 
i bygning B, D og E. Bygning B var ikke renoveret, bygning D almindelig re-
noveret og bygning E total-renoveret. 
 Eksponering 

(Infiltration) i lejl.2 

(%) 

Fjernelse af 

UFP i lejl. 2  

(1/h) 

Luftskifte i 

lejl. 2 

(1/h) 

Lækage  

 

(m3/h) 

Fra lejl.1 til lejl.2 

Bygning B 
2,6 2,7 0,74 10 

Fra lejl.1 til lejl.2 

Bygning D 
0,3 4,4 0,92 2,3 

Fra lejl.1 til lejl.2 

Bygning E 
0,7 1,5 0,36 5 

 

Luftrenseres betydning for eksponering 

Metoder 
Luftrensere kan reducere koncentrationen af ultrafine partikler i rumluften. 
Det er undersøgt, hvordan placeringen af luftrensere i forskellige rum og lej-
ligheder kan indvirke på koncentrationen af ultrafine partikler i eksponerings-
lejligheden.  
 Undersøgelsen består af forskellige situationer [1, 5], hvor cigaretrøg og 
luftrenser enten var i samme rum eller i forskellige rum, åbne eller lukkede 
rum og med brug af én eller to luftrensere. Derudover er effekten af antal 
luftrensere og placering af luftrensere undersøgt ved at luftrenserne placeres 
i kildelejligheden og eksponeringslejligheden. 
 Der bruges to luftrensere, som begge har en clean air delivery rate 
(CADR) på 240 m3/h (fabrikantdata).  

Resultater 
Tabel 3 viser målte og beregnede parametre af cigaretrøg i eksponeringslej-
ligheden i bygning A. Kolonne 1 viser antal luftrensere (AC; Air Cleaner) an-
bragt i kildelejligheden eller i eksponeringslejligheden; kolonnerne 2-5 er 
som beskrevet ovenfor for tabel 1 og 2. 
 Værdierne i efterfølgende tabeller 4 og 5 er baserede på en beregning af 
partikeleksponeringen, mens der var tobaksrøg i lejligheden. Partikelkoncen-
trationen var forhøjet i ca. tre timer, efter at cigaretten blev tændt. Ekspone-
ringen bestemmes derfor som den totale mængde partikler, der findes i luf-
ten, fra det tidspunkt cigaretten blev tændt og tre timer frem.   
 Tabel 4 sammenfatter resultaterne fra en serie forsøg med generering af 
cigaretrøg i køkkenet, mens tabel 5 sammenfatter resultaterne fra en serie 
forsøg med generering af cigaretrøg i dagligstuen. 
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Tabel 3. Målte og beregnede parametre af cigaretrøg i eksponeringslejlighe-
den i bygning A. Med luftrensere. 
 Eksponering 

(Infiltration inkl. reduk-

tion ved drift af AC) 

(%) 

Fjernelse af 

UFP i lejl. 2  

 

(1/h) 

Luftskifte i 

lejl. 2 

 

(1/h) 

Lækage  

 

 

(m3/h) 

Fra lejl.1 til lejl.2 

1 AC i lejl.1 
5,0 1,0 0,41 15 

Fra lejl.1 til lejl.2 

1 AC i lejl.2 
4,2 1,9 0,41 15 

Fra lejl.1 til lejl.2 

2 AC i lejl.2 
2,6 3,9 0,41 16 

1) Infiltration fra lejlighed 1 til lejlighed 2 uden anvendelse af AC er 8,6 %, jf. tabel 1. 

 
Tabel 4. Eksponering af UFP i køkken og soveværelse. Resultaterne er ud-
trykt i % af den eksponering i køkkenet uden luftrenser og med åben dør. 
Cigaretrøgen blev genereret i køkkenet.  

Dørposition Driftsituation AC 

Eksponering i forhold til eksponering i køkken uden luft-

renser 

Eksponering  

i køkken 

Eksponering  

i soveværelse 

Dør til køkken åben 
Ingen AC 100% 102% 

1 AC i køkken 88% 78% 

Dør til køkken lukket 
Ingen AC 163% 5% 

1 AC i køkken 40% 4% 

 
 
Tabel 5. Eksponering af UFP i dagligstue og soveværelse. Resultaterne er 
udtrykt i % af den eksponering i dagligstuen uden luftrenser. Cigaretrøgen 
blev genereret i dagligstuen. 

Dørposition 

 

Driftsituation AC 

 

Eksponering i forhold til eksponering i dagligstue uden 

luftrenser 

Eksponering  

i dagligstue 

Eksponering  

i soveværelse 

Dør mellem daglig-

stue og soveværelse 

lukket 

Ingen AC 100 % 85 % 

1 AC i dagligstue  37 % 31 % 

2 AC i dagligstue  29 % 25 % 

2 AC i soveværelse  45 % 10 % 

 

Identifikation af spredningsveje og tætningsløsninger 

Metoder 
Undersøgelsen blev gennemført i en karrébygning i fem etager fra ca. 1930. 
Kildelejligheden var beboet, mens eksponeringslejligheden var ubeboet. Ek-
sponeringslejligheden lå umiddelbart over kildelejligheden. Undersøgelsen 
blev gennemført i vinteren 2010, hvor ingen indendørs aktiviteter fandt sted i 
lejlighederne i løbet af målingerne [2, 4, 6]. 
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 Identifikation af spredningsveje blev udført ved hjælp af tæthedsmåling i 
eksponeringslejligheden før og efter tætning af etageadskillelse. Tætheds-
målingen blev udført i henhold til DS/EN 13829, dvs. ved såvel over- som 
undertryk skabt af en ventilator midlertidigt anbragt i det fuldt åbne køkken-
vindue. Inde- og udetemperatur samt vindhastighed blev målt.  
 Foruden tæthedsmåling blev der foretaget en termografisk undersøgelse i 
henhold til DS/EN 13187, dvs. ved 50 Pa undertryk. 
 Kilder til generering af partikler bestod af to cigaretter, som blev placeret i 
kildelejligheden. Koncentrationer af ultrafine partikler blev målt simultant i tre 
forskellige positioner - i kildelejligheden, i eksponeringslejligheden og uden-
dørs. 

Resultater 
Tabel 6 viser resultaterne af tæthedsmålingerne i eksponeringslejligheden 
med og uden tætning. Resultaterne viser, at tætningen reducerer luftstrøm-
men med 16 %.  
 
Tabel 6. Tæthedsmålinger i eksponeringslejligheden med og uden tætning. 

 Luftstrøm gennem utætheder 

 (Med tætn.) (Med tætn.) (Uden tætn.) (Uden tætn.) 

Enheder 
l/s  

ved 50 Pa 

l/(s, m2 ) 

ved 50 Pa 

l/s  

ved 50 Pa 

l/(s, m2 )  

ved 50 Pa 

Overtryk  342 (± 0.5%) 5.34 405 (± 0.5%) 6.32 

Undertryk  319 (± 0.5%) 4.99 361 (± 0.5%) 5.65 

Middelværder 330.5 5.17 383 5.99 

 
Koncentration af ultrafine partikler blev målt i kildelejligheden, i ekspone-
ringslejligheden og udendørs før gulvet i eksponeringslejligheden blev for-
seglet. Resultatet af beregningerne viser, at overførelsen af ultrafine partikler 
fra kildelejlighed til eksponeringslejlighed ikke var signifikant, mens cigaret-
ten (kilden) brændte i kildelejligheden. 
 Termograferingen i eksponeringslejligheden med og uden tætning viser, 
at der generelt er mange utætheder, særligt ved bjælkelagets anlæg i faca-
den, men også langs fodpaneler og i gulvets fer/not-samlinger, se figur 1. 
Især ved fodpanelerne er der mange utætte føringslister for kontakter og 
bøsninger for rørgennemføringer. Ligeledes ses utætheder ved gennemfø-
ringer, ved skorstene og ved loftsroset (se SBi internrapport, publikation III) 
[6]. 
 

 
 
Figur 1. Termograferingen i eksponeringslejlighed. 
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Undersøgelser i laboratoriet  

Ydeevnemålinger af luftrensende kanalsystem 

Metoder 
En anden potentiel løsning til reduktion af koncentrationen af ultrafine partik-
ler fra cigaretrøg er et luftrensende kanalsystem. Systemet blev undersøgt i 
laboratoriet under kontrollerede forhold. Systemet omfatter en luftrenseren-
hed, som består af 8 UV-lamper, en ozongenerator, et elektrostatisk filter og 
et ozonfilter. For at undersøge virkningen af de forskellige dele i enheden, 
blev der gennemført seks scenarier. Scenarierne er beskrevet i den nationa-
le rapport, II [2]. 
 Koncentrationer af ultrafine partikler og TVOC blev målt ved det luftren-
sende kanalsystems indblæsning og udsugning. En tændt cigaret blev an-
vendt som partikel- og TVOC-kilde. 

Resultater 
Figur 2 illustrerer forløbet af målte koncentrationer af ultrafine partikler ved 
kanalsystemets indblæsning og udsugning. C1 angiver kalibrering af alle in-
strumenter i indblæsningsluften ved kanalsystemet. Instrumenterne omfatte-
de blandt andet to kondensationspartikeltællere og to TVOC instrumenter. 
C2 angiver kalibrering af alle instrumenter i udsugningsluften af luftrens-
ningsenheden. Kalibreringerne blev brugt til at beregne koncentrationerne af 
ultrafine partikler og TVOC. S1 - S6 står for Scenario 1 til Scenario 6, som 
beskrevet i tabel 7. Resultaterne af målingerne af TVOC-koncentrationerne 
havde et mønster, der svarede til resultaterne af målingerne af partikelkon-
centrationerne. 

 
Figur 2. Målte partikelkoncentrationer i luftrensningsenheden indblæsning og 
udsugning. 
 
Tilbageholdelsesgraden af ultrafine partikler (i %) i tabel 7 er beregnet ved at 
subtrahere det beregnede areal under kurven i figur 4 for indblæsningskon-
centration fra det beregnede areal under kurven for udsugningskoncentrati-
on og derefter dividere med det beregnede areal under kurven for indblæs-
ningskoncentration, ganget med 100.  
 Resultaterne fra scenario 1 til scenario 4, som havde samme betingelser, 
de første 10 minutter, viste, at tilbageholdelsesgraden af ultrafine partikler 
varierede mellem ca. 30 % og 60 % efter 10 minutter, dvs. når cigaretten var 
brændt ud.  
 I scenario 5, hvor det elektrostatiske filter var slukket fra begyndelsen, var 
tilbageholdelsesgraden ca. 30 %, og i scenario 6, hvor både det elektrostati-
ske filter og ozongeneratoren var slukket fra begyndelsen, ca. 60 %.  
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Tabel 7. Beregning af tilbageholdelse af ultrafine partikler. 

Scenario 
Beregnet tilbageholdelse af ultra-

fine partikler (%) 

S1: Alle dele arbejder kontinuerligt 40 

S2: Slukket ozongenerator efter afbrænding af en cigaret 45 

S3: Slukket UV-lys efter afbrænding af en cigaret 59 

S4: Slukket elektrostatisk filter efter afbrænding af en cigaret  47 

S5: Slukket elektrostatisk filter fra begyndelsen af målingen 30 

S6: Slukket UV-lys og ozongenerator fra begyndelsen af målingen 60 

  



 

14 

Konklusioner og diskussioner 

Undersøgelser i etageboliger 

Passiv rygning på grund af overførelse af luft mellem lejligheder, såkaldt na-
borøg, er et vigtigt spørgsmål for beboere. Ingen ønsker at blive udsat for 
lugt og skadelige partikler fra andres tobaksrygning. Der er grunde til at an-
tage, at problemet med naborøg især gælder ældre etageboliger. 
 Overførelse af røg fra én lejlighed til en anden afhænger af bygningens 
ventilationssystem, konstruktion, tæthed og alder. Resultater viser, at i de 
mest kritiske tilfælde var overføringen af ultrafine partikler ca. 9 %. I det til-
fælde lå eksponeringslejligheden over kildelejligheden. Kildelejligheden er 
lejligheden, hvori partiklerne genereres, mens eksponeringslejligheden er 
lejligheden, hvortil partiklerne fra kildelejligheden overføres.  
 Infiltrationen fra kildelejligheden til eksponeringslejligheden var mindre i 
de renoverede bygninger end i en bygning, der ikke var renoveret. 
 Et virksomt middel til at reducere tobaksrøg i bygninger er lokal rensning 
af luften enten i kildelejligheden eller i eksponeringslejligheden. Det forud-
sætter, at der vælges en luftrenser med tilstrækkelig stor kapacitet i forhold 
til rummets eller lejlighedens ventilation. Teknikken giver også mulighed for 
at reducere partikelniveauer i bygninger, hvor filtrering af tilluften mangler, 
dvs. bygninger med naturlig ventilation eller mekanisk udsugning. Sideeffek-
ter som eksempelvis støj bør iagttages. 
 Resultaterne viser, at ved placering af en luftrenser i kildelejlighed, redu-
ceres overførslen af UFP fra 8,6 % (uden luftrensere) til 5 % (med lufrense-
re). Resultatet viser også, at placering af en luftrenser i eksponeringslejlig-
heden er lige så effektiv, som hvis luftrenseren havde været placeret i kilde-
lejligheden. Ved brug af to luftrensere i eksponeringslejligheden, fordobles 
fjernelsen af UFP. 
 Resultaterne viser endvidere, at den luftrenser, der blev brugt i denne un-
dersøgelse, var effektiv nok til at kunne reducere eksponeringen fra cigaret-
røg i kildelejligheden (volumen 110 m3) med 60-70 %. Ved brug af to luftren-
sere blev eksponeringen reduceret med 70-80 %. Effektiviteten øges yderli-
gere, når luftrenseren placeres i det rum, hvor cigaretrøg genereres. Isolati-
on af et kilderum i kildelejligheden har stor betydning for spredning af ciga-
retrøg til andre rum.  
 Tætningsundersøgelsen viste, at der var mange utætheder i ekspone-
ringslejligheden. De fleste utætheder forekom i overgangen mellem væg og 
gulv, men der forekom også utætheder i gulvet. Resultaterne af tæthedsmå-
lingerne med og uden tætning af gulvet viste, at tætning reducerer overførel-
sen af luft med 16 %. Der er stort potentiale i metoden, men den skal udvik-
les og afprøves yderligere, før det er muligt at anbefale metoden. 

Undersøgelser i laboratoriet  

Resultater af afprøvninger at et nyt luftrensende kanalsystem viste, at tilba-
geholdelsesgraden af ultrafine partikler varierede mellem ca. 30 % og 60 %. 
Luftrenserteknologien er stadig under udvikling med henblik på at forbedre 
systemets ydeevne og den praktiske anvendelse i indeklimaet. Det er nød-
vendigt at foretage detaljerede undersøgelser af teknologier baseret på an-
vendelse af UV-lamper, ozongenerator, elektrostatisk filter og ozonfilter for 
at sikre systemets funktionssikkerhed. 
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Hvorfor opstår problemet? 

- Udelufttilførsel  
Udeluftventiler bør altid være åbne. Hvis udeluftventiler og vinduer 
er lukkede, skabes et undertryk i lejligheden i forhold til resten af hu-
set. Cigaretrøg og andre forureninger kan derved blive suget ind i 
lejligheden fra de andre lejligheder. 

 
- Ventilationskanaler af murværk 

I etageboliger, opført før 1950’erne, anvendes murværk som ventila-
tionskanaler. Sådanne kanaler kan være utætte, og dette kan føre til 
lugtgener og dårligt indeklima i boliger. 

 
- Aftrækskanaler 

I naturligt ventilerede etageboliger, hvor der installeres emhætter i 
de enkelte lejligheder, og emhætterne tilsluttes de oprindelige af-
trækskanaler, kan der opstå kortslutning. I sådanne tilfælde er det 
nødvendigt med central mekanisk udsugning, det vil sige med an-
lægget anbragt øverst i bygningen, fx i loftsrummet. Det samme 
gælder installation af fælles udsugning i badeværelset. 
 

- Utætheder mellem lejligheder 
I ikke-renoverede ældre huse er der mange ukontrollerede utæthe-
der i etageadskillelsen mellem de enkelte lejligheder. Tobaksrøg og 
andre forureninger kan trænge igennem revner eller overgange mel-
lem væg og gulv. 

 
- Trappeopgang 

Lugt af tobaksrøg i trappeopgangen til lejlighederne er almindeligt. 
Årsagen kan være, at der i forureningslejligheden er et vindue åbent, 
hvorved der under visse forhold skabes et overtryk i lejligheden i 
forhold til resten af huset, som medfører en luftstrøm fra lejligheden 
ud i trappeopgangen.  
 

- Cigaretrøg udefra 
Tobaksrøg kan komme ind i lejligheden gennem åbne vinduer, gen-
nem udeluftventiler i vinduesrammen eller gennem andre ventilati-
onsventiler. 
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Hvordan imødegås eksponeringen   

 

Utætheder i etageadskillelser medfører risiko for at tobaksrøg spre-
des mellem lejligheder. Afhængig af vindforholdende og indregule-
ring af det mekaniske udsugningssystem forekommer der ofte tryk-
forskelle mellem lejligheder, som medfører luftbevægelse og spred-
ning af tobaksrøg. En anden almindelig spredningsvej er via entré-
døre til trappeopgangen, hvor der på grund af de termiske drivkræf-
ter opstår en lufttransport fra lejlighed til trappeopgang i de nedre 
etager, og fra trappeopgang til lejligheder i de øvre etager. 
 
- Den almindelige løsning, når der forekommer forureninger i indeluf-
ten, er at fjerne forureningskilden.  
 
- I etageboliger bør der ikke forekomme spredning af forurening mel-
lem lejligheder. 

 
- Risikoen for spredning af tobaksrøg kan mindskes ved at rygning 
sker i køkkenet med lukket dør og tændt udsugningsventila-
tor/emhætte. 
 
 - Ved brug af luftrensere i kildelejligheder skal renseren placeres 
nær kilden for at opnå den største effekt.  
 
- Luftrensernes effekt afhænger af forholdet mellem luftmængden, 
som luftrenseren behandler, og ventilationen i lejligheden eller i 
rummet, hvor luftrenseren anbringes. 
 
- De fleste luftrensere reducerer koncentrationen af partikler, mens 
koncentrationen af gasser kun reduceres i særlige luftrensere, fx ud-
rustet med kulfilter.  
 
- Kortvarig og kraftig ventilation giver mere effektiv luftudskiftning 
end at have et vindue permanent på klem.  
 
- Hvis der i lejligheden er mekanisk udsugning, kan funktionen kon-
trolleres ved at holde et stykke papir op foran udsugningen i bad og 
køkken. Suges papiret fast, fungerer ventilationen. 
 
- Hold så vidt muligt udeluftventilerne åbne. 

 
- Luftoverføring mellem lejligheder afhænger af over- og undertryk i 
lejlighederne og af utætheder i ventilationskanaler samt i huset. 
Tætningsmetoder kan anvendes, men det er vigtigt at alle lækager 
tætnes.   
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