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Af Vivian Plesner 

Miljøbrevkassen har modtaget
et spørgsmål om indeklimaet i
de laboratoriebyggerier, som
er præget af meget glas. Nogle
laboratorier og kontorer har en
temperatur på over 30 grader
på de almindelige sommerdage
og meget højere på de rigtig
varme. Kan man gøre noget ved
det? Ifølge Arbejdstilsynet bør

temperaturen på arbejdsplad-
sen ligge mellem 18 og 25 grader.
Langt de fleste undersø gel ser
viser, at den optimale tem pe ra -
tur er 21-22 grader. Tempera tu -
ren ved stillesiddende arbejde
og normale klima- og arbejds-
forhold må ikke overstige 25
gra der i henhold til lovgivnin-
gen.
Problemer med høje tempera -
 tu  rer er almindelige om som me -
ren. “De fleste henvendelser Ar -
 bejdstilsynet får i forbindelse
med varmeproblemer kommer,
når der pludselig bliver meget
varmt", fortæller Finn Gamel
fra Arbejdstilsynet. Han mener
også, at de nye glasbygninger
kan have ulemper i forhold til
in deklimaet og varme. Ifølge
www.arbejdsmiljoviden.dk, op -
lever man i bygninger med store
glasfacader ofte, at der kan væ -
re kuldefald fra store glasparti-
er om vinteren. Ligeledes kan

kul deproblemer i moderne byg -
gerier være resultatet af mang -
lende service på ventilations an -
læg eller aircondition, som køler
for meget. 

Luftkvalitet

Finn Ga mél påpeger, at der ved
kraftig varme opleves en bety-
delig dår ligere luftkvalitet. Hvis
det er over 23 grader udenfor,
giver det ikke meget køling at
ventilere. I disse situationer kan
man med fordel gøre brug af
nat  kø ling. Natkøling kan bruges
til at sænke temperaturen om
natten, f.eks. med naturlig ven -
tila tion. Det fungerer dog ikke
i de yderst sjældne tropenætter.
Finn Gamél påpeger afslut  nings -
 vis, at afskærmning er et me get
vigtigt redskab ved varmegener.
Hvis man kan afskærme vin  du -
er udefra, vil man undgå for sto -
 re ophedninger af arbejdsplad-
ser. Har man ikke den mu lig hed,
kan indvendig afskærm ning ta -
ge op til 50% af varmen (f.eks.
tætte hvide gardiner). Li ge nu
efter en stærk kulde pe ri ode,
kan det være svært at huske, at
vi har haft hedebølge. men når

Her HK huset i København,
med de udvendige persienner.



       rmt på jobbet?
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Definationer på 
varme- og hedebølge

• Varmebølge

Midlet af de højeste regi stre -

ret temperaturer målt over

tre sam mehængende dage

skal overstige 25 °C.

• Hedebølge

Midlet af de højeste registre -

ret temperaturer målt over

tre sam mehængende dage

skal overstige 28 °C.

• Landsdækkende 

varme- og hedebølge

>50% af Danmarks areal op -

fyl der ovenstående betin gel -

ser.

• Regional varme- og 

hedebølge

>50% af regionens areal op -

fyl der ovenstående betingel -

ser.

Kilde: DMI

det sker, har Ar bejds til synet be -
skrevet neden stå en de praksis:
Ved varme- eller hedebølge skal
der gives pauser ved lavere tem -
peraturer end de ovenfor an giv -
ne. Pauser skal gives i lokaler
/udendørs, hvor temperaturen
er lavere end i det lokale, som

per sonen skal have pause fra.
Påklædningen bør være let. Hvis
den ansatte, skal bære kittel,
kan det medføre, at pauserne
skal forlænges.
Det er særlig vigtigt, at der er
ad gang til rigeligt frisk drikke-
vand.
Der skal endvidere tages hen-
syn til risikogrupper (gravide,
æl dre, hjerte/lungesyge). Det
kan være påkrævet, at de gives
pauser af længere varighed el -
ler eventuelt slet ikke udsættes
for høje temperaturer. I tvivls til -
fælde kan en læge rådspørges.
Ved symptomer på varmeud-
mattelse (svimmelhed, kvalme,
synsforstyrrelser, hovedpine)
skal personen straks hjælpes til
køligere omgivelser og gives
rigeligt at drikke.
Særlige laboratoriers forhold
kan medføre en stigning i tem-
peraturen på grund af kraftig
var mestråling, f.eks. fra varme-
ovne, vandbade og inkubatorer.
De ansatte skal beskyttes mod
strålevarme med egnede for an -
staltninger. Det kan f.eks. være:
indkapsling af maski nen/ov nen,
afskærmning/isolering af ar -
bejdsprocessen fra arbejds plad -

HVAD KAN DU SELV GØRE 

FOR AT  FORBEDRE  TEMPE  -

 RATUREN INDENDØRS :

• Find et andet sted at være til mø -

 der. Hold møde udenfor, put løst pa -

pir i skuffen og luft effektivt ud imens.

• Det skal dog præciseres, at åb ne

vin duer ikke duer i laboratorier – så

fungerer ventilationen slet ikke!

• Er det muligt at skærme af for so -

len, så gør det, INDEN solen kom mer

på. 

• Østvendte vinduer skærmes af, in -

den du går hjem. Halvdelen af varmen

kommer ind inden kl. 8 om morgenen.

Er udendørs af skærm ning ik ke mu lig,

så rul gardiner el ler persienner for. 

• Luft ud om natten eller tidligt om

morgenen, hvis det er muligt. Da er

luf ten ude køligst og ud luft ningen

me re effektiv. 

• Flyt teknisk udstyr til et rum, der

ikke bruges til ophold. 

• Brug standby funktioner på appa-

rater, der ikke bruges løbende. 

Fortsættes næste side
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sen eller tilførsel af kølet luft til
arbejdspladsen. 
Lange laboratorier eller stor-
rumskontorer kan være svære
at lufte ud, hvis der ikke er dø -
re eller vinduer i begge ender.
Det kan være nødvendigt at la -
ve ekstra vinduer eller trækka-
naler. I det hele taget er det vig -
 tigt at samarbejde om at holde
temperaturen indenfor nor mal -
området, og lave aftaler kol le -
ga erne imellem, om hvem og
hvor når der luftes ud, hvem der
sørger for mørklægning af den
østvendte side om eftermidda-
gen, og få aftalt i arbejdsmiljø -
or ganisationen, hvilke ret nings -
linjer for natkøling der skal væ -
re hos jer. 

Flere fluer i et smæk 

Finn Gamél fortalte også, at
han for få år siden lavede en
rund spørge til Arbejdstilsynets
call center. Det viste, at der ikke
kom   mer specielt mange hen -
ven del ser fra folk, der har var -
me  pro ble mer i de nye glashuse.

Sam tidig kan han ikke udeluk-
ke, at der er givet påbud for ik -
ke at overholde reglerne om,
at temperaturen skal være un -
der 25 grader generelt på labo-
ratoriearbejdspladser. De byg-
ningsmæssige problemer, som
forårsager kulde på arbejds plad -
sen om vinteren, er ofte de sam -
me, som er skyld i overophed-
ning i de varme sommerperio-
der. Ved at udbedre de byg  nings -
 mæssige problemer, som er skyld
i kuldeproblemerne, bliver der
også mulighed for at få en bed -
re indetemperatur om som me -
ren. Ligeledes nedsættes drifts-
omkostninger til opvarmning,
hvilket reelt betyder, at det er
investeringer, som tjener sig selv
hjem på sigt. For ikke at tale om
det forbedrede arbejdsmiljø for
alle. Så brug arbejdsmiljø or ga -
ni sationen til at sætte indekli -
ma et på dagsordenen, og få la -
 vet nogle aftaler, inden solen
igen varmer os op.

• Brug computerens energispare-

funktion og sluk for den, når den ik ke

er i brug. 

• Få de sidste glødepærer skiftet ud

med sparepærer og sluk for lyset, når

det kan undværes. 

• Drik masser af vand og tag let og

luftigt tøj på. 

• Overvej, om belysningen kan deles

op i grupper, så noget kan slukkes

ved behov. 

• Varmebade og andet elektronisk

ud styr i laboratoriet afgiver meget

var me. Overvej, om det er nødvendigt,

at al udstyret er tændt eller om no get

kan slukkes i perioder? 

• Hvis tagkonstruktionen er dårligt

iso leret, kan loftet blive meget varmt.

Få undersøgt, om loftet er tilstræk ke -

ligt isoleret. 

• Der kan også komme meget varme

ind gennem ovenlysvinduer uden af -

skærmning. Men husk, at der er krav

om dagslystilgang.

Fortsat ...
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