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VENTILATIONEN 

Frånluftsven-

tilation 

Huset har s.k. ”frånluftsventilation”. I 

hus med frånluftsventilation är en fläkt 

ständigt igång för att skapa ett under-

tryck i lägenheterna. Frånluftningen 

sker via de ventiler i lägenheten som 

normalt finns i badrummet, köket, extra 

toaletten och klädkammaren. Frånlufts-

ventilen ser ut som på bilden till höger. 

Vid den obligatoriska ventilationskon-

trollen mäter man, och vid behov 

justerar, flödet i frånluftsventilen. Från-

luftsventilens inställning får man inte 

manipulera på egen hand. 

 

 
Bild 1 

Tilluften 

Tilluften kommer in genom ventiler som 

sitter på trävirket ovanför fönsterkar-

marna oftast i samtliga rum utom i 

köket. Tilluftsventilen ser ut som på 

bilden till höger. Den ventilen går att 

reglera. När det är kallt ute kan man 

stänga till ventilen något om man upp-

lever att det blir ett ”kalldrag”. Det är 

lätt att skruva ner ventilen för rengö-

ring. Det finns också ett filter som man 

kan lägga in i springan bakom ventilen 

så att man inte får in så mycket damm. 

 

 
Bild 2 

Cirkulationen 

inne i lägen-

heten 

För att den luft som kommer in skall 

kunna cirkulera inne i lägenheten måste 

den kunna passera mellan de olika 

rummen. I taket i en del av rummen 

finns en ventil som ser ut som på bil-

den. Ventilen leder till en ventilations-

kanal som går till ett av de rum som har 

en frånluftsventil. Om alla dörrar hålls 

stängda kommer luften i rummet att 

evakueras via ventilen i taket. Men det 

förutsätter att dörrarna hålls stängda i 

rummet med den här ventilen samt i 

det rum där frånluftsventilen finns. 
 

Bild 3 

Radon 

Radonhalterna i husets lägenheter ligger väl under de gränsvärden som 

myndigheterna har fastlagt. Men det är bra att veta att radonhalten till 

viss del även beror av den luftväxling vi har i våra lägenheter. Den som 

stryper tilluften genom att täppa till ventilerna ovanför sina fönster ris-

kerar att få en högre radonhalt än om ventilerna hålls öppna. 



 
 

 

Matos 

Om man vid matlagningen upplever att det blir mycket matos kan man 

minska det genom att öppna ett fönster för att temporärt öka flödet av 

tilluft. Det är då en fördel om man öppnar ett fönster långt bort från 

köket vilket gör att man får in mer tilluft som evakueras via frånluftsven-

tilen i köket. På så sätt får man en bra ventilation av lägenheten och 

hindrar samtidigt att matos sprider sig från köket till andra rum i lägen-

heten. 

Köksfläkt 

Ovanför spisen finns det en frånlufts-

ventilation för evakuering av matos. 

Normalt ser den ut som på bild 1 eller 

4. Det är viktigt att ventilen finns på 

plats så att man i samband med den 

obligatoriska ventialtionskontrollen kan 

ställa in ett korrekt flöde för att 

optimera husets ventilation. 
 

Man får under inga omständigheter 

koppla en köksfläkt till denna ventila-

tionskanal. Det beror främst på att en 

sådan inkoppling skapar obalans i ven-

tilationssystemet vilket leder till att dina 

grannar får in ditt matos i sina lägen-

heter. 

 

Däremot kan man med fördel installera 

en köksfläkt med kolfilter som inte är 

kopplad till denna ventilationskanal. 

 
Bild 4 

Underhåll 

Det man som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare behöver tänka på är 

att absolut inte täppa till ventilerna för tilluften. Anledningen är att man 

då inte får in tillräckligt med luft i lägenheten samtidigt som man skapar 

ett större undertryck i lägenheten som leder till att luft söker sig in 

genom dörrspringor, nyckelhål eller fönsterglipor. 

 

Det är också bra att se till att tilluftsventilerna är rengjorda och att man 

byter filter i springan bakom ventilen. Om man har filter där är det också 

viktigt att tänka på att man inte stoppar i för mycket av filtret eftersom 

kapaciteten då minskar kraftigt. Filtret skall alltså vara löst ”packat” så 

att det hindrar damm men inte begränsar luftflödet för mycket. 

 

Som boende ansvarar man för att de från- och tilluftsdon som lägenhe-

ten är utrustad med inte tas bort. Om det vid en obligatorisk ventila-

tionskontroll (OVK) visar sig att don saknas kommer nya att återmon-

teras på den boendes bekostnad. 
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