
Bruksanvisning for et godt innemiljø 

Det meldes med jevne mellomrom om klager på boforholdene vedrørende dårlig luft, røyklukt, 

mangelfull ventilasjon, høy luftfuktighet, matlukt m.m. Vi vil derfor komme med en «bruksanvisning» 

for at du i størst mulig grad skal kunne påvirke dette selv.  

 

Ventilasjon – naturlig avtrekk 

Bygningene har naturlig avtrekk. Det betyr at det er avtrekksventiler som er knyttet til 

avtrekkskanaler og et kanalsystem som trekker luft UT av leiligheten. Figuren under viser et småhus, 

men prinsippet er det samme med flere etasjer over. Antallet kanaler vil variere, da det er 

felleskanaler som din leilighet er tilknyttet. 

 

 

For at dette systemet skal fungere MÅ det komme frisk 

luft inn i leiligheten din. Denne luften kommer fra 

tilluftsventilen som er montert i yttervegger, enten som 

spalteventil over vinduene eller som ventil i vegg.  

Her kommer det viktige: 

Disse ventilene må stå oppe for at ventilasjonen hos 

deg skal virke. 

Hvis ventilen stenges vil leiligheten din hente luft fra 

andre steder pga undertrykk. 

Steder den vil hente luft fra er 

ventilasjonskanalene/pipe/røykløp/peis/ovn 

Med andre ord: man henter frisk luft utenfra som føres via ventiler til soverom, kjøkken og stue. Den 

brukte lufta her trekkes inn til de rom som har avtrekksventilene (opprinnelig på toalett og kjøkken 

som minimum). Derfor er det viktig å ha spalter under dører til eksempelvis toalett og bad, slik at 

luften kommer inn når døren er lukket. 

 

Det er viktig at avtrekksventilene er oppe til enhver tid og ikke 

stenges igjen. Mange har endret planløsning, senket himlinger m.m. 

og i den forbindelse stengt avtrekksventilene permanent. Dette vil 

kunne medføre skader på leiligheten i tillegg til dårlig inneluft. 

Videre er det viktig at det ikke kobles 

ventilatorer/kjøkkenhetter/vifter til felles avtrekksanlegg. Dette vil 

skape en ubalanse i anlegget og ødelegger ventilasjonen for dine 

naboer. I tillegg er det brannfarlig med fett i kanalene. 

Hvis det monteres kjøkkenhette med vifte (kullfilter er unntatt) eller 

baderomsvifte, MÅ egen avtrekkskanal føres over tak. Det er IKKE 



tillatt å føre avtrekkskanaler fra kjøkken og bad/toalett ut i yttervegg i blokkbebyggelse. Dette fordi 

denne avtrekksluften tas inn som FRISKLUFT hos naboen din over/ved siden.  

 

Spesifikt om røyklukt 

Røykkanalene ligger side om side med friskluftkanalene. Lurer du på hvor kanalene i din leilighet går, 

anbefaler vi deg å ta en kikk på de originale tegningene som du finner hos Plan og bygningsetaten - 

PBE. Styret besitter ikke denne typen detaljkunnskap for din leilighet. 

Naboer som melder om røyklukt i sin egen leilighet når naboer fyrer i ovnen, kan noen ganger være 

bekymret for at noen har koblet ovnen på feil kanal eller at det er noe feil med pipen slik at røyk siver 

over i avtrekksystemet for friskluft. Dette er begge mulige forklaringer, men veldig sjelden. Som regel 

skyldes det andre forhold som er enklere å gjøre noe med. 

 

Trekkforhold 

Skorsteinens viktigste oppgave er å generere et sug som drar luft gjennom ildstedet og frakter 
røykgassene over tak. Dette ”suget” kalles trekk. Trekken skapes ved at varm luft er lettere enn kald 
luft. Så lenge luften inne i skorsteinen er varmere enn luften utendørs, vil det være trekk i den.  

Er temperaturen lavere inne i skorsteinen vil luften kunne gå motsatt vei, såkalt nedslag. Dette kan 
skje ved store og raske temperatursvingninger i uteluften. Nedslag kan også skyldes spesielle 
vindforhold eller undertrykk i rommet ildstedet står i, og vil kunne forårsake røykutslag. 

Når det er mildt ute er det derfor dårligere trekk enn når det er kaldt. Faren for nedslag er dermed 
større i milde perioder. Vinteren 2013/2014 hadde vi flere henvendelser enn vanlig angående 
røyklukt. Dette kan skyldes det relativt milde været kombinert med de nye vinduene som gjør 
leilighetene mer tette og isolerte enn før (enda viktigere enn før å ha åpne ventiler). 

At røyk og luft kommer ut i de samme pipetoppene i separate kanaler på taket, gjør også at røyk kan 
«snu på toppen» og gå ned i luftavtrekkskanalen dersom det eksisterer undertrykk i en eller flere 
leiligheter (se under for nærmere forklaring).  

Ventilasjon 

Når det brenner i ovnen, går det naturlig nok røyk og luft ut gjennom skorsteinen. Samme mengde 
luft som forsvinner ut MÅ komme inn i rommet igjen. Hvis ikke får du et kraftig undertrykk. Ved å 
åpne lufteventiler i vegger og spalter i vinduer bør det komme nok luft inn til ildstedet. Det er derfor 
svært viktig å ha godt med ventilasjon når du fyrer i ovnene/peisen. Åpne gjerne et vindu i tillegg 
dersom du vil få lettere fart i ovnen/peisen.  

 

Undertrykk 

Som nevnt flere steder er undertrykk i leiligheten den hovedmistenkte når du har et luktproblem. Det 

er undertrykket som gjør at luft fra enten ventilasjonskanalene eller røykkanalene (pipe) kommer inn 

i din leilighet heller enn at leiligheten trekker luft utenfra. Dersom du bor under naboer som har 



ovn/peis, og du ikke har skikkelig ventilasjon for tilluft (utenfra gjennom fasade eller spalter i 

vinduene), vil leiligheten din prøve å utligne undertrykket gjennom å trekke luft inn via røyk- og 

ventilasjonskanalene. Dermed risikerer du å få en røykfylt leilighet (evt. matluktfylt).  

Dersom du har motoriserte avtrekksvifter i fasaden eller over tak (altså selv om disse ikke er koblet til 

avtrekksanlegget), vil luft pumpes ut av leiligheten i større grad enn den klarer å hente inn frisk luft.  

Leiligheten din vil da raskt få et undertrykk. 

Du kan også få luktproblemer dersom du bor mellom en som fyrer i etasjen over deg, og en som har 

dårlig lufting og undertrykk i leiligheten under deg. Undertrykket i den nederste leiligheten kan 

trekke luft nedover, og gjøre at du får den forurensede luften fra tredje etasje inn hos deg i andre 

etg.  

Vi anbefaler derfor ikke å ha motoriserte/mekaniske vifter i det hele tatt, evt. åpne vinduer i 

leiligheten din under bruk.  

Tips: 

 Dersom du plages av røyk og matlukt fra naboer i din leilighet, sørg først og fremst for god 

ventilasjon i din egen leilighet.  

 Dersom dette ikke hjelper, snakk med naboene dine for å gi dem samme tips. 

 Hør gjerne med folk i oppgangen din om noen har mekaniske vifter. Selv «lovlige» vifter 

som ikke er koblet mot avtrekkskanalene kan være årsak til problemet pga dannelsen av 

undertrykk.  

 Les deg opp på riktig bruk av eget fyringssted. Det er mye galt man kan gjøre, og lite som 

skal til for å gjøre det riktig. Moderne ovner krever enormt mye mer luft enn de gamle. 

o Bruk lite avispapir 

o Bruk kun tørr ved 

o Sørg for god lufting, spesielt under opptenning 

o Lukk spjeldet/dørene når det ikke er i bruk. 

 God inneluft i en gammel gård som vår, er et fellesansvar. Ta derfor hensyn og strekk deg 

litt ekstra for at naboene ikke skal få ødelagt sitt innemiljø pga deg. 

 

 

 


