
 

 

Ventilation  
Vår hälsa och vårt välbefinnande beror till stor del på 
kvaliteten på den luft vi andas. En stor del av våra liv vistas vi 
inomhus och därför är det förstås viktigt att inomhusluften är 
så bra som möjligt. Mängden luft ska anpassas efter antalet 
människor lokalen är byggd för. 

 

Luftkvalitet  
Begreppet luftkvalitet kan användas 
både som ett uttryck för hur mycket 
föroreningar luften innehåller och 
som ett uttryck för hur människor 
upplever luften när det gäller till 
exempel luft och irritation.  

 
 
Besöksadress Postaadress  Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00  vx www.alvesta.se samhallsplanering@alvesta.se 
 
 
   
 

Inomhusluftens kvalitet beror både på 
kvaliteten på luften ute, men också på 
vilka föroreningar som avges 
inomhus: från inredningsmaterial, 
matlagning, rökning etc.  

Ventilationen i bostaden 
För att tillföra ren luft och föra bort 
den förorenade luften ventilerar vi på 
olika sätt våra byggnader. I hus med 
dålig ventilation blir föroreningar som 
bildas kvar inomhus. Dessutom kan 
luftfuktigheten bli hög. En bra 
grundventilation som är anpassad till 
den verksamhet som finns i huset, är 
viktigt för att innemiljön ska blir bra 
och sund.  

I kök och badrum/toalett finns det 
ventiler och genom dessa ska den 
gamla luften försvinna bort. Ny luft 
ska komma in genom ventiler i 
fönsterbågar, (s k springventiler), eller 
genom ventiler i rummen.  

Om man lagar mat eller duschar 
mycket kan frånluftsflödet behöva 
ökas. En köksfläkt med olika 
hastigheter, där luftflödet går att öka, 
gör att matos snabbare försvinner. En 
fläkt i badrummet kan snabbare få 
bort den fuktiga luften efter 
duschning. 
Ventilationen kan antingen vara 
fläktstyrd eller också vara 
självdragsventilation.  

Riktvärden för 
ventilation 
Enligt råd från Socialstyrelsen behövs 
en halv omsättning per timme för att 
människor ska må bra. Det betyder att 
på två timmar ska luften bytas i 
lägenheten.  

Uteluftsflödet ska vara 0,35 liter 
uteluft per sekund och per 
kvadratmeter golvarea ( l/s per m2), 
eller minst 4 l/s och per person.  

Luftens medelhastighet ska vara högst 
0,15 m/s. (Vid inomhustemperaturer 
över 24,0 ºC kan högre lufthastigheter 
vara acceptabla).   

Kontroll av 
ventilationen 
Att man gjort en OVK (obligatorisk 
ventilationskontroll) eller annan 
ventilationskontroll i en byggnad är 
ingen garanti för att luftkvaliteten är 
bra. Luftomsättningen är en bättre 
kontroll på luftkvaliteten än endast 
luftflöden.  

OVK ska för flerbostadshus med FT, 
FTX-ventilation göras vart tredje år 
och för flerbostadshus med F, S eller 
FX-ventilation göras vart sjätte år.  

Det är fastighetsägaren som ansvarar 
för att bostaden har en tillräcklig 
ventilation. Om inte detta uppfylls kan 
Bygg & Miljö uppmana eller förelägga 
fastighetsägaren att undersöka och 
eventuellt åtgärda bristerna.  

 

HUR FUNGERAR 
VENTILATIONEN? 
Tre huvudtyper av 
ventilationssystem 

I dagens bostäder finns tre typer av 
ventilationssystem. Inom dessa finns olika 
variationer men de tre huvudtyperna är:  
Självdragsventilation (S) 
Luften ska strömma in genom 
tilluftsventiler och strömma ut via 
frånluftsventiler i toalett, badrum och 
kök. Draget i ventilationen skapas av 
temperaturskillnader hos luften utomhus 
och inomhus. 

Fläktstyrt frånluftssystem (F) 
Tilluft kommer in genom 
tilluftsventiler/vädringsfönster. Luften 
sugs ut med en fläkt i kök/badrum och 
toalett.  

Fläktstyrt från- och 
tilluftssystem(FT) 
Tilluft trycks in genom fläktstyrda 
tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum. 
Luften sugs ut med en fläkt i kök/badrum 
och toalett. FT-system kan även 
kombineras med värmeväxlare och kallas 
då FTX-system.  
 
WEBBEN 
Socialstyrelsen 
www.socialstyrelsen.se 

Boverket 
www.boverket.se 
 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.boverket.se/
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