Din guide till bra
bostadsventilation

ReTon.
För ett sundare inomhusklimat

Varför behövs ventilation?
Frisk luft är en av de viktigaste förutsättningarna för ett gott och hälsosamt liv.
Inomhusluften innehåller tyvärr också föroreningar, i olika mängd, beroende på
årstid och plats. Det är därför viktigt att se till att man har en tillräcklig och ständig
luftväxling i bostaden för att din inomhusluft ska vara ren och frisk att andas in.
Vårt tips till dig är att du kontrollerar din ventilation regelbundet för både din egen och
husets bästa. Det finns mycket vi själva kan göra för att förbättra vårt inomhusklimat.
Inomhusluft är, om vi inte gör något med den på vägen
in i vårt hem, utomhusluft plus det som tillkommer
inomhus. Många material som mattor, färger, flytspackel
och spånskivor avger så kallade emissioner. Dessa
ämnen kan vara allergiframkallande och skadliga för
hälsan. Emissionerna ökar vid hög fukthalt, fukten i sig
är den främsta anledningen till röta och mögel. Idag är
många hus för täta och därmed stannar föroreningarna
kvar onödigt länge, om det inte finns en fungerande
ventilation.
Luften inomhus är ofta sämre än den utomhus. Vi
tillbringar cirka 90 procent av vår tid inomhus därför är
ett bra inomhusklimat och väl fungerande ventilation
oerhört viktigt.

Täta hus

Förr byggdes husen med naturliga otätheter, och
människan mådde bra. Med energikrisen på 70-talet
kom nya byggregler som krävde att nya hus skulle vara
täta och energisnåla. I och med det påverkades också
den naturliga ventilationen.
Detta ledde till många problem som röta, fuktskador
och mögel i bostaden samt hälsoproblem för de boende.

Den farliga fukten

Idag alstrar vi mycket mer fukt i våra bostäder än
tidigare. Vi duschar varje dag, vi tvättar och torkar
tvätten inomhus.
Till detta kommer fukt från matlagning, växtbevattning
och utandningsluft. Luftfuktighet är den mängd
vatten som finns bundet i luften omkring oss. De
stora problemen uppstår när fukten kondenserar i
byggnadskonstruktionen, till exempel i en yttervägg
eller vind. Detta ger i många fall röta och mögelproblem.
Med rätt typ av ventilation kan du minska risken för
detta.
Vi människor mår bättre, blir effektivare och presterar
mer om vi andas ren luft. Visste du att en vuxen
människa har en dygnsförbrukning på cirka 1 kg vatten,
3 kg mat och hela 30 kg luft.
Det motsvarar cirka 25 000 liter luft, varje dag.

Hur känner vi igen dessa problem?
• Kondens på insidan av fönster
• Instängd lukt
• Imma på spegel i badrum
• Mörka mögelfläckar runt ventil i t ex badrum
• Huvudvärk och allergiproblem

Hur bör bostaden ventileras?

Grunden i all typ av ventilation är att man ”drar”
luften igenom huset (undertryck skapas). Den fuktiga,
förbrukade och illaluktande luften ventileras ut med
hjälp av frånluftskanaler i bad, tvätt och kök. När
detta sker skapas ett undertryck i huset och ny frisk
luft flödar in genom ventiler i sovrum, vardagsrum
och kontor. För att få den nya friska luften att fritt
cirkulera från ”rena” utrymmen (allrum och sovrum)
till ”smutsiga utrymmen” som badrum och kök måste
överluften fungera. Detta löses bäst genom ventilerade
innedörrar, överluftgaller eller en öppen planlösning.

Vad säger byggnormerna?

Luft in

SOVRUM • ALLRUM
Den friska uteluften som tas in
i ”rena” utrymmen som sovrum
och vardagsrum kallas för tilluft.

En tumregel
för rätt antal
ventiler är
en i varje
sovrum och
två i allrum.

Friskluftsventiler

Ventiler monteras i sovrum och allrum. En tumregel för
rätt antal ventiler är en i varje sovrum och två i allrum.
I vissa fall är det klokt att öka antalet ventiler, om flera
sover i samma rum eller om den totala boytan är större
än vanligt.
Placering av ventil
Ventilen placeras högt upp på väggen, cirka 220 cm från
golv eller minst 10 cm från tak, överkant ventil.
Ventilen bör placeras rakt ovanför värmeelementet. Då
utnyttjas den stigande värmen från radiatorn, så kallad
konvektionsström.
Ventilen går utmärkt att använda vid golvvärme. Placera
då ventilen minst en meter från fönster, för att förhindra
kallras och köldstrålning.

Fönsterventiler

En annan och något enklare lösning är att sätta en
fönsterventil i fönsterkarmens överdel.

Överluft

FÅ LUFTEN ATT CIRKULERA
Den luft som fritt ska kunna cirkulera mellan
rummen i bostaden, från ”rena” till
”smutsiga/fuktiga” utrymmen, kallas överluft.
Kanalfläkt

En kanalfläkt passar bra:

•

när du ska bygga ett nytt
kanalsystem

•

behöver frånluft från toalett,
bad och tvätt i ett
befintligt kanalsystem

I vissa fall finns det ingen given plats
för montage av frånluftsfläkt. Då kan
det vara aktuellt att bygga in en kanal
som leder ut luften från bad- eller
våtutrymmet.

Bättre
ventilation är
ett sätt att få
ut mer av varje
värmekrona.
Genom att
installera
kanalfläktar,
tar du vara på
värmen som
finns i huset.

• Flytta värme från ett till flera rum
• Isolera alltid kanaler i kalla utrymmen för att
undvika kondens
• Ljuddämpa både före och efter kanalfläkten

De svenska byggreglerna ställer krav på god ventilation
i nybyggda bostäder. En grundregel är att luften ska
bytas varannan timme.

Tänk på att luften
måste kunna
cirkulera i hela
bostaden och
särskilt viktigt i
våtutrymmen där
cirkulationen ska
fungera även om
dörren är stängd.

Luft ut

All elmontage ska utföras
av behörig fackman.

TOALETT • BAD • TVÄTT

Montera aldrig en fläkt
på en kanal som redan
används till annan fläkt!

Den luft som ska ventileras ut från bostadens
”smutsiga” utrymmen som badrum, toalett,
klädvård och tvättstuga.

Glöm ej den viktiga
överluften.

Fläkt
Du kan balansera högt fukttillskott i rummen
genom att ha
ordentligt med
friskluftsventiler
i alla rum och se
till att du har god
luftväxling.

Vanliga tecken på att man bör
se över sin ventilation i
badrum och våtutrymmen
• Det känns fuktigt i badrummet,
imma på spegel
• Det luktar unket och ofräscht
• Du har upptäckt mögel i
skarvar och fogar.

God och fungerande
ventilation inomhus
LUFT IN De blå pilarna visar vart
den friska och rena luften tas in,
främst i allrum och sovrum.
LUFT UT De röda pilarna visar
hur och var man vill få ut smutsig
och fuktig luft från främst kök,
tvättstuga och badrum.
ÖVERLUFT De gula pilarna visar
hur luften ska kunna cirkulera
mellan rena och smutsiga
utrymmena för att få en bra
balans och ventilation i ditt hem.

I våtrum gäller det att ha så bra cirkulation som möjligt.
Se till att du får in ny luft genom att montera ventiler i
angränsande rum. Sedan bör du montera en mekanisk
frånluftsfläkt som snabbt och effektivt transporterar ut
den fuktiga luften – antingen via en ventilationskanal eller
direkt genom yttervägg.
Ibland kan problemen kvarstå även då du har monterat
in en fläkt. I de fallen bör du kontrollera att du har tillräckligt med bra flöde av luft in till bad/våtutrymmet. Ofta
räcker det med en ventil/galler eller en extra glipa mellan
dörr och tröskel.
• Använd täckplatta vid överdimensionerade hål
• Reton fläktar kan monteras i både vägg och tak
Använd inte kallrasskydd vid takmontage,
det förhindrar naturligt självdrag.

Vanliga ventilationsproblem
i bostaden

Självdragsventilation

Hela huset ska andas

Allergier

Passa på att se över hela husets
ventilation när du ändå är igång med kök
eller badrum. Det kräver ofta en liten
insats men ger så mycket tillbaka i form
av ett bättre inomhusklimat.

Eftersom vi tillbringar största delen
av vår tid inomhus är det viktigt med
en bra luftomsättning och behaglig
temperatur då det minskar risken för
hälsoproblem. En god ventilation kan
inte förhindra allergi eller astma men
med bra ventilation har man påtagligt
bättre förutsättningar att förbli frisk.

Bra att veta om fukt
All luft innehåller fukt. Dock olika
beroende på årstid, väder och var i
landet vi bor. Men den mesta fukten i
vårt inomhusklimat alstrar vi faktiskt
själva. Vanliga källor som ökar
luftfuktigheten inomhus är:
• utandningsluft från människor och djur
• disk, tvätt, dusch och annan våtrengöring
• avdunstning från växter och akvarier

Buller
När du installerar en friskluftsventil så
bör den om möjligt placeras där ljudnivån
är så låg som möjligt, till exempel mot en
bakgård eller trädgård.

Om inte den fuktiga luften ventileras
bort kan det skapa fuktproblem genom
till exempel kondensbildning. Därför är
det viktigt med god ventilation.

Vilken ventilation har ditt hem?

Visst du att grundregeln för god
ventilation är att luften i din bostad
ska bytas ut varannan timme?

God luftväxling är
extra viktigt om du
är allergiker eller
vill undvika att få
problem med allergi.

Vad är kallras?
Kallras är när
rumsluft intill en kall
glasruta kyls ned.
Eftersom kall luft är
tyngre än varm faller
den ned mot golvet.
Ju kallare glasytan är
och ju större fönstret
är, desto kraftigare
blir kallraset. Då
uppstår luftrörelser
som upplevs som
drag i rummet och
det känns kallare än
det egentligen är.

vanligt i hus byggda fram till 1960-talet
I många äldre fastigheter är detta den vanligaste typen av
ventilation. Principen bygger på skillnaden mellan inne- och
utetemperatur och fungerar därför väldigt olika beroende på
årstid. Därför kan det vara svårt att få en bra ventilation över
hela året.
Äldre fastigheter renoveras, tilläggsisoleras eller byter värmesystem och fönster vilket också kan påverka ventilationen
negativt. Detta kan till största del lösas med Reton friskluftsventiler och fläktar.
Vanliga problem
För lite ventilation under den varma årstiden
Vanligt är att självdraget kan behöva förstärkas
med frånluftsfläktar. Läs mer under avsnittet luft ut.
Dålig cirkulation, instängt Detta kan bero på att luften mellan
dina rum inte cirkulerar. Överluft kan lätt avhjälpas med ventiler/
galler eller luftspalt vid dörrtröskeln. Det kan vara svårt att klara
kraven på god ventilation i hus med självdrag.

Mekanisk frånluft

vanligt under 1970-talet och framåt
Principen är densamma som självdrag, skillnaden är att du
drar ut luften mekaniskt med hjälp av fläktar. Fläkten är
kopplad till ett kanalsystem och kan vara placerad på vinden,
i spiskåpan eller en huv på taket.
Vanliga problem
Dålig luft kan bero på att du har för få friskluftsventiler
installerade.
Med rätt antal friskluftsventiler och en korrekt inställd fläkt
har du en väl fungerande ventilation med minimalt underhåll.
Läs mer i avsnittet – luft in.

Mekanisk till- och frånluft

förekommer från 1980-tal och framåt

Luftens väg
i bostaden

Ett mekaniskt till/frånluftssystem med värmeväxlare
(värmeåtervinning) tillsätter och tar ut exakt rätt mängd luft i
bostaden. Du får ett bra inneklimat med ventilation i perfekt
balans och kan dessutom göra en energibesparing på upp till
8 000 kWh/år*.

Att ha god ventilation i sitt
hem är viktigt. Ny frisk luft
ska in i huset för att ersätta
föroreningar som alstras i
ditt hus såsom fuktig och
smutsig luft.

*källa: energimyndigheten

Vanliga problem
Dålig luft/cirkulation
Tänk på att renoveringar kan förändra och försämra ditt inomhusklimat.
Exempelvis vid:

• fönsterbyte

• tilläggsisolering • byte av värmekälla

Uppdatera inställningen av anläggningen för bästa resultat.
Var noga med regelbundna filterbyten enligt tillverkarens
rekommendationer.

God och
fungerande
ventilation
gör både dig och ditt hem friskare
Reton är ett svenskt företag som gör
ventilationsprodukter för en bättre
innemiljö. Våra produkter är anpassade
för vårt nordiska klimat .
Med våra produkter kan du ofta
på egen hand få en välfungerande
ventilation i ditt hem.

Tecken på dålig
eller bristfällig ventilation
•
•
•
•

Imma på dina fönster
Ojämn temperatur
Kallras i badrum och tvättstuga
Instängd lukt och dålig cirkulation
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