
Følgerne af eksponering for indendørs kuldioxid på 

velbefindende, helbred og præstationsevne 

 

Nylige forsøg i USA viser, at koncentrationer af kuldioxid (CO2) på 2,500 ppm 

kan influere negativt på vores kognitive præstationsevne, specielt hvad angår 

vores evne til at tage beslutninger. Forsøgene tyder på, at CO₂ skal betragtes 

som en uønsket forurenende stof i de koncentrationer, som kan forekomme 

indendørs. CO₂ er et menneskeligt stofskifteprodukt, og den væsentligste 

indendørs kilde er derfor mennesker. De indendørs CO2–koncentrationer 

varierer fra 400 ppm, som er den typiske koncentration udendørs, til 5.000 

ppm, som er den arbejdshygiejniske grænseværdi (OEL). CO2 anvendes 

normalt som en indikator for, hvor dårlig luftkvaliteten er, og om der er 

tilstrækkelig ventilation i de rum, som mennesker opholder sig i. 

Koncentrationer under 1.000 ppm er hidtil blevet anset for at være udtryk for en 

acceptabel indeluftkvalitet. 

Hovedformålet med undersøgelsen, som delvist støttes af COWIfonden, er at 

undersøge, hvorvidt CO2 skal betragtes som et forurenende stof i de 

koncentrationer, hvori det optræder i offentlige bygninger og boliger. Dette 

gøres ved ikke kun at undersøge påvirkningen af vores kognitive 

præsentationsevne, men også af vores velbefindende og helbred og ved at 

studere de underliggende mekanismer. 

For at opfylde formålet med undersøgelserne vil forsøgene blive foretaget i et 

lav-emissionskammer af rustfrit stål på Internationalt Center for Indeklima og 

Energi (ICIEE), Institut for Byggeri og Anlæg (DTU BYG), Danmarks Tekniske 

Universitet. Forsøgspersoner vil blive udsat for forskellige koncentrationer af 

CO2 ved enten kunstigt at tilføre CO₂ fra cylindre under høj 

ventilationshastighed, så den CO₂, som produceres via deres stofskifte under 

eksponeringen, er ubetydelig, eller ved at sænke ventilationshastigheden i 

kammeret, således at den CO₂, som produceres af forsøgspersonerne (og 

andre emissioner fra mennesker, de såkaldte bioeffluenter), øges. 

Forsøgspersonerne skal under eksponeringen give en bedømmelse af deres 

velbefindende og deres reaktion på varmepåvirkningen samt deres oplevelse 

af luftkvaliteten, akutte helbredssymptomer såsom hovedpine, træthed og 

irritation af næse, øjne og hals, og de skal udføre forskellige former for 

psykologiske tests og kontorlignende opgaver for at vurdere, om deres 

kognitive præstationsevne påvirkes. Der vil også blive foretaget fysiologiske 

målinger af deres åndedrætsfunktion, puls, blodtryk og stress-biomarkører i 

spyttet for at undersøge de potentielle mekanismer, som ligger til grund for de 

observerede påvirkninger. 



De opnåede resultater vil bidrage til en grundlæggende viden om, hvorvidt 

CO2 skal betragtes som et forurenende stof og således, om den nuværende 

anvendte strategi i forbindelse med ventilering af indendørs arealer, hvor 

mængden af CO2 kun er en indikator for dårligt indeklima, skal revurderes. 

 


