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Omfattning

Att rengöra ventilationssystem är en grundläggande underhållsåtgärd som alla 
ventilationssystem berörs av. Det har dock visat sig svårt att enbart med hjälp av 
generella tidsfrister hitta en nivå som passar in för när ett specifikt ventilationssystem i 
verkligheten behöver rengöras. Alla system brukas olika, oavsett om de i en teknisk 
mening är utförda på ett likvärdigt vis. Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare 
avser därför med denna branschstandard att fastställa renhetsklasser som är anpassade 
efter det faktiska brukandet och som fastighetsägare, förvaltare, driftspersonal, 
besiktningsmän och rengörare kan använda för att på objektivt sätt avgöra när ett 
rengöringsbehov föreligger. Ett rengöringsbehov omfattar ofta anläggningen i sin 
helhet, men kan kan också föreligga för endast en viss del av systemet. Omfattningen av 
detta dokument ersätter inte rengöringsintervall för t ex imkanaler från storkök, som 
för närvarande beslutas av kommunen.

Validitet

Renhetsklasser enligt denna branschstandard gäller som underlag för när ett 
rengöringsuppdrag kan anses vara fackmässigt utfört för företag anslutna till 
Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare. 

Framställande

Yrkes- och teknikforum, Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, 2013-2014.
Texter: Petri Tuomela
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Renhetsklass frånluft

Avsättningar i frånluftskanaler får efter rengöring som högst vara 0,7 g/m2 vid visuell 
kontroll med nedan angiven fototolk. Ett lägre värde bör eftersträvas med fototolken 
visande rengjord kanal enligt nedan som ideal. 

Rengjord kanal

Rengöringsbehov frånluft

En frånluftskanal anses vara i behov av rengöring när antingen avsättningar täcker 
kanalytan med 1,5 g/m2 eller mer vid visuell kontroll med fototolk enligt ovan eller när 
det projekterade eller normerade flödet för kanalen sjunkit med maximalt 15 %.
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Renhetsklass tilluft

Avsättningar i tilluftskanaler får efter rengöring som högst vara 0,1 g/m2 vid visuell 
kontroll med fototolk enligt nedan. Ett lägre värde bör eftersträvas med fototolken 
visande rengjord kanal enligt nedan som ideal. 

Rengjord kanal

Rengöringsbehov tilluft

En tilluftskanal anses vara i behov av rengöring när avsättningar täcker kanalytan med 
1,0 g/m2 eller mer vid visuell kontroll med fototolk enligt ovan.
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Renhetsklass imkanaler från kök (arbetslokaler, bostäder, storkök).

Avsättningslager i imkanaler får som högst vara 600 µm (0,6 mm) vid kontroll med 
nedan beskriven fettkam. Vid 600 µm beläggningstjocklek finns det tillräckligt med 
brännbar massa ackumulerad i kanalen för att kunna anta att en brand, vid antändning 
av avsättningar, kan sprida sig genom kanalsystemet. Vid lägre avsättningstjocklek än 
600 µm kan antändning av avsättningar antas komma att brinna i området närmast 
antändningspunkten, utan att sprida sig genom kanalsystemet. 

Tandad fettkam för mätning av 
avsättningstjocklek.

Håll kammen mot kanalytan. Tryck 
kammen genom avsättningslagret och 
dra minst 100 mm i sidled.

Tolka ut resultatet genom att bestämma den djupaste 
kamningsnivån.

Vid rengöring eftersträvas en nivå så långt under 600 µm som möjligt. Om den kritiska 
nivån 600 µm inte underskrids vid rengöringstillfället, till exempel till följd av att avsatt 
tid för rengöring inte är tillräckligt på grund av att köket åter behöver tas i bruk, skall 
kanalens avsättningsgrad efter rengöring dokumenteras skriftligen enligt nedan 
angiven tabell varefter rengöringen återupptas och färdigställs så snart det är praktiskt 
möjligt att genomföra med hänsyn taget till kökets användningstid och rengörarens 
arbetsschema. Normalt bör rengöringen återupptas inom en vecka. 
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Avsättningstjocklek  Bedömning    Risk vid brand
0 - 300 µm   Kanalen kan anses vara ren. Upphettning av avsättningar
(0-0,3 mm)        gör att dessa blir flytande och 
         rinner mot närmaste lågpunkt 
         eller öppning.
         
300-600 µm   Kanalen bör rengöras inom   Risk för lokal brand vid 
(0,3-0,6 mm)   1 månad.    avsättningspunkten.

⩾ 600 µm   Kanalen bör rengöras utan  Risk för spridning av branden

(⩾ 0,6 mm)   dröjsmål.    genom kanalsystemet.



Version 1 • 2014 • Branschstandard del 1 – renhetsklasser

Renhetsklass imkanaler från kök (arbetslokaler, bostäder, storkök).

Vid brandprovning utförd vid Savonia University of Applied Sciences faställdes att det 
vid 600 µm beläggningstjocklek finns tillräckligt med brännbar massa ackumulerad i 
kanalen för att kunna anta att en brand, vid antändning av avsättningar, kan sprida sig 
genom kanalsystemet. Nedan återges bilder från brandprovningen.

0 minuter. Branden startar.

2 minuter. Temperaturen inuti kanalen stiger efter böjen. 
Temperaturen 1 meter in från böjen är 285 °C.

3 minuter. Temperaturen inuti kanalen stiger. Kanalens 
undersida tydligt upphettad.

3 minuter 30 sekunder. Branden brinner genom 
kanalöppningen. Tempetur vid den vänstra pilen är 460 °C. 
Fett rinner längs undersidan, som brinner. 
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