
5000 dör varje år i förtid på 
grund av luftföroreningar
Föroreningar i utomhusluften orsakar många dödsfall i förtid. Den 
vill vi inte ha in i våra hem. Inomhus finns dessutom massa prylar 
som avger s k emissioner som gör luften ohälsosam. Mattor  
möbler, spånskivor, målarfärg, hushållsapparater är några  
exempel. Därför är filtreringen av utomhusluften bra  
och ventilationen inomhus på riktigt livsviktig.

UT: dålig luft

IN: ren luft
Men vad är då dålig luft? Jo, luften betecknas 
som dålig om den har föroreningar i sig. Dålig 
lukt, för mycket eller för lite fukt är inte heller bra.

Ventilationens funktion

Testa!
Håll en bit hushållspapper 
framför en frånluftsventil.  
Det ska fastna. Annars är  
utsuget för svagt.

Frånluftsventilerna sitter oftast 
i kök och badrum och ibland i 
någon garderob/förråd.

Tre sorters  
ventilationssystem:

Vädringstips
Vädra ofta under kort tid. Öppna helt.  
Kontrollera att friskluftsventiler och vädrings-
fönster är öppna och rena. När du lagar mat, 
öppna ett fönster i ett rum bredvid köket, inte 
i köket. Håll rent och hyfsat dammfritt. 

Det är stor variation på hur bra olika  
ventilationslösningar fungerar och på hur  
effektivt luften byts ut. Vet du vilket du har? 
Ta reda på mer på vår hemsida via QR-koden.

Imma efter dusch
Den ska vara borta inom en halvtimma. 
Annars är ventilationen inte tillräckligt bra.

Självdrag FTXFläktstyrd 
frånluft

Bäst!

Hur andas ditt hus?
Svenskar tillbringar 90 procent av sin tid inomhus. 
Luften vi andas där påverkar hur vi mår och hur  
pigga vi känner oss. 

Över 50 procent av alla lägenheter lever inte upp till 
kraven på luftomsättning. Och det är ännu värre med 
småhus där 78 procent inte skulle klara kraven. 

God ventilation kan minska risken för astma och allergier.
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Kolla din  
CO2 hemma
Koldioxidhalten visar om du har  
tillräckligt bra ventilation. Testa gärna  
själv vad du har för koldioxidhalt där 
du bor. Numera finns det 
billiga mätare i detalj- 

handeln. Mäter du och  
får över 1000 ppm så  

är förmodlingen  
ventilationen inte 

tillräckligt bra. 


