
BRANCHEVEJLEDNING 

OM METODER TIL NEDBRINGELSE 

AF BELASTNINGER VED



FORORD

Branchevejledningen indeholder ingen bin-
dende anvisninger, men tjener alene til
inspiration for hotel- og restaurationsbran-
chens arbejdsgivere, ledere og ansatte. 

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til
gennemsyn og finder, at den er i overens-
stemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Arbejdstilsynet har alene vurderet branche-
vejledningen, som den foreligger og har
ikke taget stilling til, om den dækker samt-
lige relevante emner inden for det pågæl-
dende område.

Branchevejledningen kan hentes på hjem-
mesiden www.bar-service.dk
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BAGGRUND

Passiv rygning er forbundet med alvorlig
fare for sundheden og på kort sigt irritati-
on af øjne, slimhindeirritationer i de øvre
luftveje, hovedpine og lugtgener. Statiske
undersøgelser, kilde 1 og 2, viser, at der
som følge af passiv rygning er en øget risi-
ko for kroniske sygdomme, såsom lunge-
kræft, hjertekarsygdomme og luftvejslidel-
ser blandt de ansatte i hotel- og restaura-

tionsbranchen.

Det betyder, at der i hotel- og restaura-
tionsbranchen er behov for at øge op-
mærksomheden omkring, hvordan passiv
rygning kan imødegås. I denne branchevej-
ledning er der forskellige forslag til, hvor-
dan det kan gøres.

UDSÆTTELSE FOR PASSIV RYGNING

Det kan ikke præcist angives, hvornår
belastningen ved passiv rygning bør ned-
bringes. Der findes ganske vist grænsevær-
dier for nikotin og kulilte, men de gælder
kun for arbejdsprocesser, hvilket rygning
ikke er. Arbejdstilsynets praksis på området,
som kan bruges til at belyse, hvilket niveau
af passiv rygning, som myndigheden anser
for sundhedsmæssigt forsvarligt, fremgår af
At-vejledning A.1.2 om indeklima, afsnit
2.2.3 om passiv rygning samt At-instruks nr.
5/2006 om passiv rygning.

Belastningen ved passiv rygning i et lokale
afhænger af tre faktorer: Hvor meget der
ryges, hvor stort lokalet er og hvor effektivt
luftskiftet er. I nye bygninger er det naturli-
ge luftskifte typisk maksimalt op til en halv
gang i timen, mens det i ældre bygninger
kan være væsentligt højere. Luftskiftet kan
let øges betragteligt ved at åbne vinduer
og døre. Arbejdsmiljømæssigt afhænger de
ansattes belastning især af, hvor længe de
opholder sig i det rum, hvor der ryges.
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INDSATS MOD PASSIV RYGNING

Udgangspunktet for bekæmpelse af passiv
rygning i lokaler har to yderpunkter. På den
ene side kan problemet løses ved at forby-
de rygning i samtlige lokaler, og på den
anden side kan det løses ved at etablere
mekanisk ventilation i samtlige lokaler med
så høj en effektivitet, at rygning er upro-
blematisk dog undtaget de fleste person-

serveringssituationer.

I de fleste virksomheder vil problemet med
passiv rygning kunne løses ved at fastlægge
aftaler og retningslinier for rygning, kilde
4, og ved at etablere tiltag i forhold til de
fastlagte aftaler.

Lovgivningskrav

Politik

Kortlægning og APV

I tilrettelæggelsen af løsninger til bekæm-
pelse af passiv rygning i hotel- og restaura-
tionsbranchen skal der i dette afsnit næv-
nes de lovgivningskrav, som er gældende i
Danmark, udover de nævnte krav i forbin-
delse med skadelige stoffer i luften.

Den generelle lovgivning om røgfri miljøer
i Danmark i 2006 gælder kun for offentlige
arbejdspladser. 

For fødevarehygiejne er der en lovgivning,
som regulerer rygning i hotel- og restaura-
tionsbranchen, og som forbyder rygning i
lokaler, hvor fødevarer tilvirkes, behandles
og håndteres. Der er dog en undtagelse fra
denne lovgivning. Den gælder ikke for
håndtering af fødevarer i serveringslokaler
i hoteller og restaurationer.

Arbejdsmiljølovgivningen kræver, at ansat-
te i deres spisepauser skal have mulighed
for at spise uden påvirkning af rygning.

Der kan gives påbud efter Bekendtgørelsen
om faste arbejdssteders indretning
§ 34 alene på grund af dårlig luftkvalitet.
Under visse betingelser, som er nævnt i § 9 i
problempåbudsbekendtgørelsen, kan der
tillige gives påbud efter § 9.

Der kan ikke gives påbud efter problem-
påbudsbekendtgørelsen, uden at der også
foreligger et materielt påbud, f.eks. ved-
rørende den nævnte § 34.

HANDLEMULIGHEDER

En rygepolitik på restaurationsvirksomhe-
der består af to elementer

• Kundernes rygning i serveringslokalerne
• Rygepolitikken overfor personalet.

Rygepolitikken overfor forretningens kun-
der består i en orientering om, i hvilket
omfang der tillades rygning i restaurations-
lokalerne, eller om restaurationsvirksomhe-
den har opdelt restauranten i ryger og ikke
ryger områder. Dette skal der skiltes med
på indgangsdøren. 

Rygepolitikken overfor personalet udvikles
som en del af den samlede personalepolitik
og indeholder virksomhedens regler for,
hvor og hvornår personalet må ryge.

En rygepolitik bør derfor almindeligvis ikke
indføres ved diktat uanset, at rygning på
arbejdspladsen i sidste instans er ledelsens
ansvar. Det er vigtigt, at politikken opleves
som ”fælleseje”, og det er vigtigt, at den
bliver til i en stemning af enighed og vilje
til at yde saglige bidrag. Se yderligere
afsnit om ”Forebyggelse af passiv rygning”. 

Virksomheder i hotel- og restaurationsbran-
chen skal inddrage problemet passiv ryg-
ning i deres arbejdspladsvurderinger
(APV'er). Ledelsen er ansvarlig for, at fast-
lagte regler, bestemmelser og at rygepoli-
tikker efterleves, så passiv rygning minime-
res eller helt undgås.

Det kan anbefales at bruge BAR’ens materi-
ale om APV for Hotel- og

Restauranterhvervet, som kan hentes på
hjemmesiden www.bar-service.dk og samti-
dig benytte checklisten, bilag 1, bag i vej-
ledningen, der indeholder uddybende
spørgsmål vedrørende passiv rygning. Når
dette materiale benyttes, vil virksomheden
derigennem skriftligt kunne vurdere, om
passiv rygning er et problem på arbejds-
pladsen. 
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PRAKTISKE RÅD 

Der er en lang række praktiske tiltag, der
uden de store omkostninger kan reducere
problemerne med rygning i hotel- og
restaurationsbranchen.

Rygende askebægre

Pauserum

• Rygende askebægre bør ikke stilles i tje-
nergange, buffeter og lignende steder, 
hvor mange færdes, men skal stilles, hvor 
de færreste færdes, eller hvor der er 
etableret rygebokse eller en form for 
effektiv ventilation for undgå passiv ryg-
ning.

• Gløderne i tobakken i askebægre bør 
slukkes efter endt rygning, uanset hvor 
meget der er røget af eventuelle cigaret-
ter, cigarer og anden tobak, inden ryger-
ne forlader askebægrene. 

Det ses ofte, at der i et hjørne af et lokale
er opstillet et par stole og et bord med
papirer, glas, kaffekopper og meget andet
sammen med et rygende askebæger.
Løsningen på dette problem er at fjerne

askebægret og måske stille det et sted i
nærheden, hvor der allerede er en form for
ventilation, så fællesskabet kan bibeholdes
i pausen.

Frokoststuer

I de virksomheder, hvor sådanne lokaler fin-
des og bruges, kan der etableres enten
rygebokse, rygekabiner eller decentrale

eller generelle ventilationsanlæg, så passiv
rygning undgås.

Toiletter

Askebægre bør fjernes og hvis rygning for-
bydes i disse rum, undgås passiv rygning for
de efterfølgende, som benytter toilettet.

Restaurationslokaler

I de forskellige lokaler, hvor der arbejdes
med borddækning, servering, afrydning og
andre aktiviteter, bør rygning ikke finde
sted. Såfremt personalet og kunderne må

ryge, skal det finde sted andre steder, hvor
passiv rygning kan undgås ved, at der er
etableret effektive ventilationsanlæg. 

Rygestop

I forbindelse med fastlæggelse af rygead-
færd i lokaliteterne kan man supplere reg-
ler og bestemmelser med støtte til rygestop

i form af selvhjælpsmaterialer, temamøder,
nikotinerstatninger og kurser.

Rygeforbud

I virksomheder med rygeforbud kan ryg-
ning foregå forsvarligt i særlige rygerum,
hvor der er etableret effektiv ventilation,

som kan sikre, at røgen ventileres ud af
bygningen og at røgen ikke spredes til
røgfri områder.
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FOREBYGGELSE AF PASSIV RYGNING

Forebyggelse af passiv rygning gennem-
føres ved, at de enkelte virksomheder kort-
lægger og forholder sig til de problemer,
der er forbundet med rygning.

På grundlag af de kortlagte problemer
træffes der beslutning om, hvor og hvornår
der må ryges eller ikke ryges i de forskelli-
ge lokaler. Såvel personale som kunder
informeres om de fastlagte bestemmelser.

Inden begrænsning af passiv rygning kan
realiseres, vil nogle virksomheder have

behov for, at der bliver gennemført loka-
leændringer og indretning med tekniske
tiltag. F.eks. kan der udpeges og/eller ind-
rettes lokaler, hvor rygning er tilladt. 

En vellykket forebyggelse af passiv rygning
kræver planlægning af forløbet frem til det
tidspunkt, hvor bestemmelserne om ryg-
ning indføres. I det følgende beskrives for-
skellige faser, som det kan anbefales at
følge i forløbet med forebyggelsen. 

Planlægning

Hvor passiv rygning er et arbejdsmiljøpro-
blem, skal dette registreres i virksomhedens
APV, som skal drøftes i sikkerhedsorganisa-
tionen, eller hvor der ikke er krav om sik-
kerhedsorganisation, mellem ledelse og
ansatte. Jf. APV-skemaet for servering i
restaurant og bar (bilag 1).

Både de ansatte og gæsterne påvirkes af
passiv rygning. Dette indebærer, at enhver
rygepolitik bør være opmærksom på begge
de to grupper.

Kortlægning

I samarbejdet om beslutninger om rygning
i virksomheden bør udgangspunktet være
en kortlægning (se afsnittet ”Kortlægning
og vurdering af rygning”) af stedets hold-
ninger til rygning, rygeadfærd, rygeproble-

mer, behov for tiltag til bekæmpelse af pas-
siv rygning, forventninger til beslutninger
om rygning (rygepolitik) og forslag til, hvil-
ke retningslinier og indretninger, der måtte
være behov for.    

Beslutning

På grundlag af kortlægningen, inddragelse
af gældende lovgivningskrav i forhold til
rygning og kundernes forventninger kan
sikkerhedsorganisationen udarbejde et
beslutningsudkast om indførelse af en ryge-
politik, der fastlægger bestemmelser for,
hvornår og i hvilke lokaler eller områder,

rygning er tilladt, og hvor rygning ikke er
tilladt.

Der fastlægges en tidsplan for indførelse af
rygepolitik og det besluttes, om der er
behov for lokaleændringer eller tekniske
tiltag.

Information

Kortlægningsresultaterne og beslutnings-
udkastet fremlægges for samtlige personer
i virksomheden med henblik på at få en
dialog om indførelse af en rygepolitik for
at sikre, at alle får indflydelse på de endeli-
ge bestemmelser. Dermed sikres forhåbent-
lig også en bred opbakning til en kommen-
de rygepolitik. 

Denne fase bør forløbe over en længere
periode, for at alle får mulighed for at
fremkomme med synspunkter og forslag til
de endelige beslutninger om, hvordan pas-
siv rygning skal imødegås.

Indførelse

Før indførelsen bør virksomheden have
fastlagt, hvordan rygepolitikken gøres syn-
lig for såvel personale som kunder med
informationsmateriale, skiltning på vægge
og borde, præcisering om rygeadfærd, og
hvordan overtrædelser af rygepolitikken
håndteres.

Indførelse af rygepolitik kan finde sted ved,
at der fastsættes en startdato, som f.eks.
kunne være efter en kort ferielukning eller
lignende. For at motivere personalet kan
virksomheden samtidig med indførelse af
rygepolitik eventuelt indføre et personale-
gode.      

Opfølgning

Efter indførelsen af en rygepolitik er det
vigtigt at følge op på, om den virker til-
fredsstillende og bliver overholdt, eller om
der er behov for ændringer eller sanktio-
ner. 

Specielt for nyansatte og kunder kan der
være behov for, at man er opmærksom på,
om information og præcisering om rygning
er tilstrækkelig til at sikre, at rygepolitik-
ken bliver respekteret.



NATURLIG VENTILATION

Bekæmpelse af tobaksrøg i lokaler kan til
en vis grad finde sted ved den naturlige
ventilation, som forekommer i bygninger,
og som restaurationsvirksomheder har
mulighed for at fremme med forholdsvise
mindre indsatser.

Naturlig ventilation finder sted i bygninger
som følge af varmeopdriften og vindens
påvirkning på bygningen. Interessen for at
udnytte disse naturkræfter er de seneste år
øget meget især i forbindelse med luftskif-
tet i store rum som foyerer, hall, trappeop-
gange og lignende steder. Men også i min-
dre rum kan disse naturkræfter udnyttes og
være med til at sikre et øget luftskifte og
dermed mindske luftforureninger herunder
tobaksrøg. 

Principperne for naturlig ventilation er, at
den opstigende luft i bygningerne føres ud
via oplukkelige loftslemme eller vinduer og
via ventiler etableret ved loftsniveau eller i
højt siddende vinduer.

Specielt kan eksisterende skorstene til pejse
eller tidligere brændesteder også bruges til
udledning af rumluften ved blot at lade de
indbyggede spjæld stå i åben position og
sikre, at luften kan føres ind i skorstenene.

Erstatningsluften for den udledte luft kan
finde sted ved at etablere åbninger ved
gulvniveau. Placeringen af disse åbninger i
rum bør finde sted, således at erstatnings-
luften tvinges til skulle passere igennem
hele rummet for at sikre en luftfornyelse
overalt.

Åbningerne kan f. eks. være smalle spræk-
ker i den nederste del af døre eller etable-
rede friskluftsventiler. Det skal understre-
ges, at erstatningsluft ikke må fremkalde
trækgener for de beskæftigede i henhold
til arbejdsmiljølovgivningen, og det bety-
der, at etablering af åbninger skal udføres
med omtanke for, hvor placeringer er hen-
sigtsmæssige.    
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KORTLÆGNING OG VURDERING AF 
RYGNING

Som nævnt under afsnittet ”Forebyggelse
af passiv rygning” er der behov for at kort-
lægge rygeadfærd og de problemer, der er
forbundet med passiv rygning. 

Denne kortlægning kan gennemføres ved
hjælp af et kortlægningsskema/checkliste,
som fremgår af bilag 1, hvor besvarelserne
kan afdække, hvor stort et problem ryg-
ning er, hvor der ryges, hvor meget der
ryges, hvor mange der føler sig generet af
rygning, hvor mange der ønsker et regel-
sæt om rygning, og hvor mange der ønsker
støtte til rygestop.    

Rygere kan bidrage til at mindske passiv
rygning med gode vaner f.eks. ved ,at ryg-
ning kun finder sted på steder, hvor de
færreste personer opholder sig eller færdes
og ved, at gløderne i tobakken slukkes i
askebægeret efter endt rygning og ved
pauser mellem rygningsperioder.

Endvidere vil det være god vane, hvis aske-
bægre på en hurtig og god måde indkap-
sler asken, og de tømmes hyppigt og for-
svarligt, f.eks. ved at indholdet fra aske-
bægre, straks de tømmes, indkapsles i
stålbeholder for at mindske lugtgener og
brandfare mv.  

I virksomheder, der har indført rygepolitik-
ker og etableret nye tiltag, kan man med
fordel sætte både politikker og info om
disse tiltag op på personaleopslagstavlen. 
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MEKANISK VENTILATION 
(TEKNISKE LØSNINGER)

Anvendelse af tekniske tiltag til bekæmpel-
se af passiv rygning er velegnet i lokaler,
hvor rygning er tilladt, og hvor både rygere
og ikke rygere arbejder eller færdes.
Forudsætningen for at denne adfærd er
acceptabel i forhold til passiv rygning er, at
tobaksrøg bliver fjernet på en effektiv
måde, så rygning er uproblematisk for ikke-
rygere. 

På baggrund af gennemgangen af luftren-
sere kan det fastslås, at rensning af luften
for tobaksrøg på en tilstrækkeligt effektiv
måde ikke er mulig med disse apparater.

Det betyder, at en effektiv bekæmpelse af
tobaksrøg i lokaler, hvor rygning er tilladt,
og passiv rygning ønskes undgået, kun kan
finde sted ved at udlede de skadelige gas-
ser og partikler til det fri.

Den mest effektive måde, hvorpå tobaks-
røg kan udledes til det fri, er at indfange
tobaksrøgen, inden den breder sig i loka-
lerne, hvor den dannes. Jo mere tobaks-

røgen når at brede sig i lokalerne, jo min-
dre effektive bliver tekniske tiltag til at ind-
fange og udlede den.

Der gælder også et andet forhold, som er
vigtigt at være opmærksom på ved indret-
ning af tekniske tiltag nemlig, at varmeop-
driften i et lokale medfører, at luften stiger
opad. Jo varmere luft – jo hurtigere opstig-
ning. 

Dette forhold skal også tages i betragtning,
når lokaler og områder i bygninger med
flere etager udvælges til henholdsvis ryg-
nings- og røgfri zoner. Her skal de røgfri
zoner ligge under zoner med rygning til-
ladt.   

I den nedenstående tabel 1 fremgår det i
prioriteret rækkefølge efter udsugnings-
effektivitet, hvilke tekniske løsninger, der
er bedst egnede til at indfange og fjerne
en given mængde af skadelige gasser og
partikler fra røg i lokaler.

Tabel 1: Tekniske løsninger og udsugningseffektiviteten i for-
hold til fjernelse af røg fra kilden eller fra hele rummet

Teknisk løsning Udsugningseffektivitet

Rygeboks Højeste effekt på grund af 
udsugning ved kilden

Rygekabine Næsthøjeste effekt

Lokalventilation Tredje højeste effekt

Decentrale ventilationsanlæg Fjerde højeste effekt

Generelle ventilationsanlæg Femte højeste effekt på grund 
af udsugning fra diffuse kilder  

Note: Den tekniske løsning er mest effektiv, når den er tæt på forureningskilden.   

I det følgende vil hver af nævnte løsnings-
muligheder blive kommenteret med vægt
på lokaleforhold, hvor løsningerne er vel-

egnede. Detaljer for udformning og bud på
nødvendig luftmængde til indfangning af
tobaksrøg fremgår af bilag 2.  

Rygebokse

Opsætning kan finde sted, hvor der er få
rygere, som periodisk har behov for at
ryge. Det kan typisk være på gangarealer, i
hall’er, i nærheden af mindre mødelokaler
og lignende steder.

En rygeboks kan anvendes til rygning for
en enkelt person, hvor blot en mindre
afskærmning med udsugning (se stregteg-
ning 1) er tilstrækkelig til at indfange tob-
aksrøgen. I bagvæggens nederste del
opsættes et smalt rygebord. 

Rygekabine/rygerum

Rygekabiner kan typisk sættes op, hvor et
større antal personer ønsker at ryge samti-
dig. Det kan være i foyerer ved større kon-
ferencelokaler, i forgange ved større spise-
lokaler, større hall’er og lignende steder,
hvor det skal være muligt at ryge.   

Rygekabiner kan opbygges med plads til
flere rygere samtidig (se stregtegning 2).
Kabinestørrelsen indrettes efter det behov,
der skønnes at være brug for. Ved bag-
væggen opsættes et smalt rygebord i ca.
1,2 meter over gulvniveau.
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Lokalventilation

Lokaludsugning kan anvendes ved bardi-
ske, hvor der etableres en luftvæg over bar-
disken (se stregtegning 3) med indb-
læsningsluft i bardisken og en udsugning
ovenover, således at tobaksrøg ikke kan
trænge igennem luftvæggen mellem bar-
kunder og serveringspersonale.

Lokalventilation er også velegnet andre ste-
der, hvor der ønskes en barriere etableret
mellem røgfri- og røgfyldte zoner, således
at det røgfri område kan forblive røgfrit.   

Generelle ventilationsanlæg

Generelle ventilationsanlæg kan anvendes
både i store og små lokaler, konferencelo-
kaler, receptioner og hall'er og for så vidt i
enhver lokalitet. Ventilationsaggregaterne
opstilles et centralt sted, hvorfra
kanalføringer finder sted ud til de lokaler,
som ønskes ventileret.

Generelle ventilationsanlæg er anlæg, som
består af både en indblæsningsdel og en
udsugningsdel. Anlæggene kan også have
indbygget varmegenvinding. Opbygningen
kan finde sted efter to forskellige princip-
per, der betegnes henholdsvis ”opblan-
dingsprincippet” og ”fortrængningsprincip-
pet”, kilde 6.    

”Opblandingsprincippet” kan i hovedtræk
beskrives ved, at både indblæsning og ud-
sugning finder sted ved f.eks. loftsniveau;
”Ventilationsprincippet bygger på indblæs-
ning ved hjælp af en eller flere stråler uden
for opholdszonen”. Den indblæste luft
føres frem via armaturer, som har til formål
at fordele luftmængderne jævnt i hele
lokalet.

Det betyder, at såfremt anlæggene virker
effektivt, bliver luftforureninger og varme
jævnt fordelt i lokalerne. Belastningen af
tobaksrøg bliver altså lige stor overalt i
lokalerne. Dette er absolut ikke hensigts-
mæssigt, når passiv rygning ønskes und-
gået.

”Fortrængningsprincippet” kan i hovedt-
ræk beskrives ved, at indblæsningen finder
sted ved gulvniveau og udsugningen ved
loftsniveau. Den indblæste luft føres frem
via lavimpulsarmaturer med trækfrie luft-
hastigheder og med temperaturer under
rumtemperaturen, se stregtegning 6.

Trækfrie lufthastigheder opnås, når
anlæggene er dimensioneret og projekte-
ret korrekt, fordi den indblæste luftmæng-
de har en undertemperatur, som er mindre
end 1 oC under rumtemperaturen og en
lufthastighed på mindre end 0,2 meter pr.
sekund i armaturåbningen.   

Denne form for indblæsning medfører, at
luften fordeler sig overalt ved gulvniveau,
indtil den stiger opad som følge af varme-
opdriften i lokalerne.

Det betyder, at fordelingen af luften i loka-
lerne er meget effektiv, såfremt lavimpuls-
armaturerne ikke placeres i nærheden af
varmekilder.

Det skal nævnes, at armaturer, som placeres
på vægge, godt kan virke efter fortræng-
ningsprincippet, hvis indblæsningstempera-
turen er lavere end rumtemperaturen, og
at der ikke under armaturerne er varmekil-
der, som kan hindre luften i at trænge ned
til gulvniveau.

Decentrale ventilationsanlæg

Decentrale ventilationsanlæg kan typisk
anvendes i mindre arbejdslokaler, mødelo-
kaler, mindre receptionsområder og lignen-
de. Ventilationsaggregaterne kan opstilles
eller opsættes i lokalerne, hvor rygning er
tilladt. Etableringen finder sted uden
kanalføringer - bortset fra kanalføringer
gennem vægge til luftindtag og luftafkast. 

Disse ventilationsanlæg kan både omfatte
enheder, der kan opstilles på gulvniveau og
opsættes på vægge. Ventilationsanlæggene
har både en indblæsnings- og en udsug-
ningsdel og kan også have indbygget en
varmegenvindingsdel.

Decentrale ventilationsanlæg virker efter
”fortrængningsprincippet” for ventilations-
anlæg, som er nærmere beskrevet under
afsnittet ”Generelle ventilationsanlæg”, se
stregtegningerne 4 og 5.
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Vægarmaturer indebærer dog en vis risiko
for, at den kolde luft samler sig i en stråle,
der kan give trækproblemer. Desuden er
der risiko for, at den friske luft opblandes,
før den når gulvet, hvorved fortrængnin-
gen af den forurenede luft bliver mindre
effektiv.

Et ventilationsanlæg, der er etableret efter
fortrængningsprincippet, og som virker
effektivt, kan sikre, at tobaksrøg vil blive
ledt opad, således at den kun i ringe grad
når at brede sig i opholdszonen i lokalerne.   

BRUGEN AF TEKNISKE LØSNINGER

På baggrund af virksomhedens beslutning
om, i hvilke lokaler rygning er tilladt, og
hvor passiv rygning samtidig ønskes und-
gået, vælges tekniske løsninger afhængig
af, i hvilket omfang rygning er tilladt.

Såfremt der kun er behov for, at enkelte
personer må ryge lejlighedsvis, vil en eller
flere rygebokse være velegnede. Når ryg-
ning er tilladt, og flere personer ønsker at
ryge samtidig, vil en eller flere rygekabiner
være velegnede.

Forudsætningen for at passiv rygning kan
undgås i de lokaler, hvor rygebokse og
rygekabiner er opstillet, er, at rygere er og
bliver informeret via skiltning og præcise-
ring af, at der kun må ryges i bokse og
kabiner.

Ved bardiske og lignende områder, hvor
passiv rygning ønskes undgået for det per-
sonale, der arbejder i områderne, vil
lokalventilation være velegnet, uanset om
der er etableret decentrale- eller generelle
ventilationsanlæg til bekæmpelse af tob-
aksrøg, fordi rygningen foregår meget tæt
på personalet.       

I såvel små som store lokaler, hvor rygning
er tilladt, vil decentrale- og generelle venti-
lationsanlæg være velegnede til bekæm-
pelse af tobaksrøg under forudsætning af,
at anlæggene er indrettet med tilstrække-
lig luftskiftekapacitet i forhold til det antal
personer, der samtidig opholder sig i loka-
lerne.   

STYRINGSAUTOMATIK

Styringsautomatik til tekniske løsninger vil
kunne sikre, at driften finder sted, når
behovet for bekæmpelse af tobaksrøg er til
stede. Desuden vil styringsautomatik også
kunne reducere omfanget af den tid, de
etablerede ventilationsanlæg er i drift.

Anvendelige former for styringsautomatik
er bevægelsessensorer, styring via program-
mering af driftstider og forureningsdetek-
torer, som kan sikre, at driften af anlægge-
ne er rettidig og efterkommer varierende
behov for bekæmpelse af passiv rygning.  

Endvidere er det en fordel, at udsugnings-
anlæg forsynes med en kontrolanordning,
som giver signal, såfremt udsugningsluften
er faldet i forhold til den oprindeligt
dimensionerede luftmængde.

Med andre ord, kontrolanordninger er ikke
lovkrav, når vi ikke har at gøre med en pro-
ces (procesventilation).
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VEDLIGEHOLDELSE AF TEKNISKE 
LØSNINGER

Ventilationsanlæg skal med fastlagte mel-
lemrum efterses og vedligeholdes af sag-
kyndige på området for at kontrollere, om
luftmængderne fortsat er tilfredsstillende
og for at undgå driftsforstyrrelser af
anlæggene.   

Det kan anbefales, at der indgås aftaler
med leverandøren om servicering af venti-
lationsanlæggene ved etableringen, således
at kontrol og vedligeholdelse af anlæggene
er fastlagt. 

INFORMATION OM LUFTRENSERE

På markedet for luftrensere findes et stort
antal apparater. I salgsmaterialet fremføres
det, at disse apparater er i stand til at rense
luften for tobaksrøg på en effektiv måde.

En gennemgang af oplysningerne om appa-
raterne viser, at de anvendte principper for
rensningsfunktionerne omfatter fire karak-
teristiske metoder, som bruges enkeltvis
eller i kombination med hinanden.

Disse fire metoder til rensning af luften er
følgende:

• Mikrofiltre (HEPA = højt effektive 
partikelfiltre)

• Kulfiltre
• Elektrostatiske filtre
• Ionisering.

I det følgende gennemgås de fire forskelli-
ge metoder med kommentarer om de for-
dele og ulemper, der knytter sig til de
enkelte rensningsfunktioner.       

Mikrofiltre (HEPA)

Mikrofiltre er meget effektive til at opfange støvpartik-
ler ned til en vis størrelse, når luften føres igennem fil-
termaterialet. Ulempen er, at når filtret bliver fyldt op
med støvpartikler, øges luftmodstanden i filtermaterialet
i en grad, så luftgennemstrømningen i filtret nedsættes,
og dermed bliver en mindre luftmængde renset.

Et andet forhold, som skal fremhæves, er, at mikrofiltre
ikke kan opfange skadelige gasser fra tobaksrygning, og
derfor passerer gasserne igennem filtrene. Det skal
understreges, at gasserne udgør den overvejende del
(mere end 70 %), kilde 5, af den samlede mængde af
skadelige stoffer fra tobaksrygning, hvoraf mere end
halvdelen er kulilte og kuldioxid. 

Kulfiltre

Kulfiltre kan opfange en række forskellige organiske
gasser. Men kun en meget ringe del af de skadelige gas-
ser, der dannes ved tobaksrygning, kan opfanges på kul-
filtre. Derfor passerer stort set alle de skadelige gasser
fra tobaksrygning igennem kulfiltrene.

Det skal tilføjes, at de skadelige gasser fra tobaksryg-
ning, som måtte være blevet opfanget på kulfiltrene,
gradvist bliver frigivet igen, når den luft, der ønskes ren-
set, føres igennem kulfiltrene.  

Elektrostatiske filtre

Elektrostatiske filtre består af en ioniseringsdel og en
fældningsdel, som begge oplades elektrisk, således at
ioniseringsdelen gør støvpartikler positivt ladede, og
fældningsdelen opfanger støvpartiklerne på grund af en
negativ opladning.

Ulempen ved filtrene er, at luftens indhold af ilt og
kvælstof også bliver opladet og kan i visse tilfælde, f.eks.
ved udladninger og dårlig rengøring, danne skadelige
gasser som ozon og nitrøse forbindelser. Ved korrekt
brug af elektrostatiske filtre er udladninger ikke sand-
synlig. Derudover nedbrydes også andre dele af tobaks-
røgen, og disse komponenter kan bestå af forskellige
skadelige gasser.
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Ionisering

Ionisering består af en ioniseringsdel, som
virker tilsvarende som et elektrostatisk fil-
ter. Støvpartiklerne afsættes i området nær
ioniseringsdelen. Ulempen er præcis som
ved elektrostatiske filtre, at der kan dannes
forskellige skadelige gasser (f.eks. ozon og
nitrøse forbindelser).

Rensningseffektivitet

Uanset om luftrensningsapparaterne er
opbygget med en rensningsfunktion, som
består af en eller flere af ovennævnte rens-
ningsmåder, kan det konkluderes, at appa-
raterne kun i et begrænset omfang er
effektive, når det drejer sig om at opfange

skadelig tobaksrøg. Endvidere gælder det
for apparater, hvor ionisering indgår, at der
er en risiko for dannelse af skadelige gas-
ser.  

Konklusion

Ioniseringsdelene i apparaterne kan i visse
tilfælde danne store mængder af sund-
hedsskadelige stoffer både fra luftens ind-
hold af ilt og kvælstof og fra nedbrydning
af tobaksrøg. 

Anvendelse af luftrensningsapparater til
bekæmpelse af tobaksrøg kan ikke anbefa-
les som alternativ til ventilation, fordi
apparaterne stort set ikke har nogen effekt
over for de skadelige gasser, som udgør
den overvejende del af indholdet i tobaks-
røg.
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Bilag 1

KORTLÆGNINGSSKEMA OM RYGNING

Checkliste. Tobak i restaurationer Ja Nej Kommentar Beslutning

Serveringslokaler

Er rygning tilladt i restaurationslokalerne

Er der mekanisk ventilation i lokalerne

Kan lokalerne virke tilrøgede

Oplever personalet gener af røgen

Andet

Personalets rygning

Er rygning tilladt i pauserum

Er rygning tilladt i spiselokale

Ryges i tjenergang/ buffet eller lignende

Er der et rygende askebæger

Er der ventilation i lokaler, hvor der ryges

Oplever personalet gener af røgen

Er der indrettet særligt rygerum til personalet

Andet

Rygepolitik

Er der er formuleret politik for rygning i 
serveringslokalerne

Er der en formuleret rygepolitik for personalet

Andet

Bilag 2 

INDRETNING OG DIMENSIONERING AF
VENTILATION
Rygebokse

Rygebokse (se skitse 1) kan placeres i et
højdeniveau med rygebordet i ca. 1,2 meter
over gulvniveau, og udsugningskanalen
monteres på sidestudsen. Den nødvendige
udsugningsluft ligger i størrelsesordenen
på ca. 500 kubikmeter luft pr. time (m3/h).
Udsugning kan etableres ved at indsætte
en kanalventilator i udsugningskanalen. 

Rygebokse er på nuværende tidspunkt ikke
designede og markedsførte til hotel- og
restaurationsbranchen, men i de seneste
årtier har princippet for opbygningen
været anvendt i industrien til forskellige
formål, hvor der er behov for en effektiv
udsugning. 
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Rygekabiner/rygerum

En rygekabine er blot i princippet flere
sammenbyggede rygebokse, hvis sider og
loft er blevet forlænget med en større
dybde, og hvor siderne strækker sig helt
ned til gulvniveau. Derfor opbygges udsug-
ningsprincippet næsten efter beskrivelsen
under rygebokse.

Forskellen i opbygningen af udsugningsde-
len er blot den, at udsugningen opbygges
med et omvendt T-formet rør i de kassefor-
mede sektioner i den øverste del af kabi-
nen i stedet for med en sidestuds. Se skitse
2.

Det omvendte T-formede rør placeres med
de to åbninger i et niveau svarende til stud-
sens placering i en rygeboks, men midt i
det kasseformede område og med udsug-
ningskanalen sluttet til i kabineloftet.   

Såfremt kabiner skal opbygges med bred-
der større end 1,5 meter, skal kabinen sekti-
onsdeles i den kasseformede del med
omvendte T-formede rør i hver sektion. Se
skitse 2. Den nødvendige udsugningsluft
ligger i størrelsesordenen ca. 850 m3/h pr.
løbende meter i bredden på kabinen. 

Det gælder også for rygekabiner, at de på
nuværende tidspunkt ikke er designede og
markedsførte til hotel- og restaurations-
branchen med det ovenstående udsug-
ningsprincip, men der markedsføres rygeka-
biner, der er opbygget med et mindre
effektivt udsugningsprincip og med indbyg-
gede filtre. Disse kabiner er ikke effektive
over for tobaksrøg.

Lokalventilation

Lokalventilation ved bardiske i form af en
luftvæg kan etableres med en spalte på ca.
0,01 meter i bardiskens ene side ind imod
serveringspersonalet og med en indblæs-
ningsluft på ca. 100 m3/h pr. løbende
meter. 

Den indblæste luftmængde indfanges med
udsugningsarmaturer oven over bardisken.
Udsugningsluften skal mindst være lige så
stor, som den indblæste luftmængde. Se
stregtegning 7 og 8 (billederne 1 og 2). 

(Stregtegning 7 og 8 (billede 1 + 2) viser en
bardisk med en indblæsningsspalte placeret
i bardiskens side ind imod serveringsområ-
det - udsugningsarmaturer placeret oven
over bardisken)

Decentrale ventilationsanlæg

Decentrale ventilationsanlæg er typisk
opbygget med luftskiftekapaciteter varie-
rende med luftmængder mellem 200 - 1000
m3/h. Er der behov for endnu større anlæg,
kan der etableres flere i samme lokale.     

De nødvendige luftmængder til luftskiftet i
lokaler kan fastlægges efter beskrivelsen
under afsnittet ”Retningslinier for luft-
mængder” afhængig af personbelastnin-
ger, som kan forekomme i lokalerne.

Decentrale ventilationsanlæg markedsføres
som standardmodeller med varierende
luftskiftekapaciteter. Se stregtegningerne 9,
10 og 11 (billederne 3, 4 og 5). 

(Stregtegning 9, 10 og 11 (billede 3 + 4 + 5)
viser et decentralt ventilationsanlæg place-
ret på gulvniveau viser et decentralt venti-
lationsanlæg med indbygget bevægelses-
sensor placeret ved loftsniveau og luftind-
tag og luftafkast fra et decentralt ventilati-
onsanlæg)(én tegning).

Generelle ventilationsanlæg

Generelle ventilationsanlæg kan opbygges
med luftskiftekapaciteter, som kan bekæm-
pe tobaksrøg på en effektiv måde, når
etableringen finder sted efter fortræng-
ningsprincippet. Se stregtegningerne 12,
13, 14 og 15 (billederne 6, 7, 8 og 9).

I afsnittet ”Retningslinier for luftmængder”
vil der blive anvist, hvordan nødvendige
luftmængder fastlægges til at bekæmpe
tobaksrøg i forhold til personbelastningen i
lokalerne. 

(Stregtegning 12 og 14 (billede 6 + 8) viser
et lavimpulsarmatur placeret ved gulvni-
veau i et restaurationslokale og udsug-
ningsriste placeret ved loftsniveau i
væggen)(én tegning).
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Retningslinier for luftmængder

I dette afsnit kan lufteskiftebehovet fast-
lægges med de luftmængder, der er nød-
vendige til decentrale og generelle ventila-
tionsanlæg, som anvendes til at bekæmpe
tobaksrøg i lokaler, hvor passiv rygning
ønskes undgået. Luftmængderne er fast-
lagt efter den forudsætning, at det er ven-
tilationsanlæg, som virker efter fortræng-
ningsprincippet.

Fastlæggelsen af luftmængder i et lokale
finder sted på grundlag af, hvor mange
personer, der samtidig opholder sig i loka-

let - uanset antallet af rygere blandt disse,
blot nogle er rygere – og kan gennemføres
i nedenstående formel til beregning af luft-
mængder.

Luftmængderne til bekæmpelse af tobaks-
rygning i lokaler er nemlig afhængig af
størrelsen af de opadstigende luftstrømme,
som igen er afhængige af omfanget af var-
mekilder, der i restaurations- og selskabslo-
kaler i overvejende grad består af varme
fra mennesker.

Fortrængningsventilation, skitse 3

Generelle indretnings- og dimensioneringsforhold

Grænselinien mellem den rene zone og det
forurenede område ovenover kan både
hæves og sænkes ved at hæve eller sænke
tal-konstanten. En sænkning kan f.eks.
være aktuel, hvis der kun er siddende per-
soner i et lokale.

Ved siddende personer ser beregningen
således ud qv = A x 125. Beregningen gæl-
der for en grænselinie mellem ren zone og
forurenet område i en højde på ca. 1,4
meter over gulvniveau. 

Ved udregning af nødvendige luftmængder
med de ovennævnte tal-konstanter er der
stort set ikke medregnet andre varmekilder
end fra mennesker, og det betyder, at
såfremt der også er andre væsentlige var-
mekilder i lokalet, skal luftmængderne
hæves i forhold til disse varmekilder.

Formel til beregning af luftmængder:

Dimensionering og projektering af ventila-
tionstiltag skal finde sted efter de norm-
sæt, der er gældende for ventilationsind-
retninger, således at krav til luftindtag,
luftafkast, anvendte filtre, lydforhold,
kanaler, aggregater mm. er efterkommet,
kilde 7 og 8.       

Det betyder, at forudsætningen for at ven-
tilationsanlæggene kan fungere 
tilfredsstillende er, at anlæggene dimensio-
neres og projekteres af kyndige på ventila-
tionsområdet.  

qv    =   A  x 155 

qv = Kubikmeter luft pr. time (m3/h)

A = Antal personer i lokalet

155 = Tal-konstant

Tallet 155 er en konstant, som fremkommer
for at sikre, at der i et lokale skabes en for-
holdsmæssigt ren zone fra gulvniveau og
op til ca. 1,80 meter over gulvet. 
Se skitse 3.



28

ADRESSER

Fællessekretariat
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Tlf.:  77 33 47 11
Fax.: 77 33 46 11
www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Arbejdsgiversekretariat
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Tlf.:  77 33 47 11
Fax.: 77 33 46 11

Ledersekretariat
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf.: 32 83 32 83
Fax.: 32 83 32 84

Arbejdstagersekretariat
H. C. Andersens Boulevard 38, 2. sal
1553 København V
Tlf.: 33 23 80 11
Fax.: 33 23 84 79

Øvrige adresser

Arbejdstilsynet
Postboks 1228
0900 København C
Tlf.: 70 12 12 88
www.at.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø
Lersø Parkallé 105
2100 København Ø
Tlf.: 39 16 52 30
www.arbejdsmiljobutikken.dk

National Center for Sundhedsfremme på arbejdspladsen
Tlf.: 35 30 35 71
www.ncsa.dk


