
Ingrepp i de undertrycksventilerade golven på Hagagatan 17 skapar problem! 
 
I början av 90-talet installerades undertrycksventilerade golv på Hagagatan 17 för att förbättra 
boendemiljön. Undertrycksventilerade golv är upphöjda så att en luftspalt uppstår mellan ytskiktet 
(det som man går på) och betongen längst ned). Luft som är i kontakt med betongen sugs kontinuerligt 
bort. Lösningen på Hagagatan 17 ser ut så här: 
 

 
 

Ovanpå betongen finns en platonmatta (1). Den har ett slags prickar som luft kan passera mellan (den 
luftspalt som nämns ovan). Ovanpå platonmattan finns antingen ett trägolv (2) eller en spånskiva med 
ett ytskikt såsom plastmatta eller klinker. Vid väggarna finns lister med små spalter där luft kan sugas 
ned (3). Golvet är kopplat till husets frånluftsventilation (4), vilket får följden att luft ständigt sugs ned 
vid listerna, passerar mellan prickarna på platonmattan och tar med sig eventuella emissioner från 
byggmaterial (5) och sugs sedan ut ur med hjälp av husets frånluftsventilation. Luftflödet följer den 
röda pilen i bilden ovan. Golven är kopplade till frånluftsventilationen med en ventilationskanal som 
löper mellan golvet och frånluftskanalen. I regel sitter denna ventilationskanal i köket, bredvid 
köksdörren, och har en låst lucka i metall. 
 
Vilka ändringar får jag göra? 
 
Om du vill renovera din lägenhet måste du vara mycket försiktig med vilka ändringar du tänker utföra. 
Styrelsen tillåter inte att ändringar som påverkar golven utförs om inte särskilt tillstånd har erhållits. 
Tyvärr har det förekommit skador på ventilationslösningen när personer som renoverar ej har förstått 
hur systemet fungerar. Detta har medfört dyr återställning. 
 
Problem uppstår bl.a. när: 

 Väggar rivs eller flyttas 

 Golv rivs ned till betong (alltså både ytskikt och platonmatta) 

 Skador uppstår på platonmattan vid byte av ytskiktet 

 Ventilerade golvlister ersätts med lister utan ventilationsspalter 

 Golvlister med ventilationsspalter monteras fel 

 Golvlister tas bort och väggfasta garderober m.m. monteras dikt mot vägg 

 Kanalen mellan golvet och frånluftsventilation rivs eller skadas 

 Spiskåpan i köket eller frånluftsventil i sovrummet injusteras felaktigt 

 
Om du planerar att renovera din lägenhet måste du kontakta förvaltaren för en diskussion om vad 
som kan göras och hur arbetet ska utföras. Kom ihåg att du vid ändringar som påverkar golven 
ansvarar för alla konsekvenser och föreningens eventuella kostnader om åtgärder behöver vidtas. 
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