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haå maå uådvære eå udluftåiåg over bygåiågeås tagKK?  

Af Lars Konradsen 
Afløbstekåiker 

 
aefiåitioåer fra ap 432: 
sakuumventil: seåtilI der åbåer for lufttilførselI hvis der er uådertryk i ledåiågeå. 
Udluftning: AåordåiågI der sikrer lufttilførsel til udluftåiågsledåiåg. 
Udluftningsledning: iedåiågI der tilfører luft udefra til afløbsledåiåger. iedåiågeå fører ikke 
afløbsvaåd. 
sentilationsledning: iedåiågI der veåtilererI geååemlufterI dele af eå afløbsiåstallatioå ogLeller et 
hovedafløbssystem.  
 
kår vi i det følgeåde omtaler udluftåiåg, meåer vi veåtilatioå, altså åoget der kaå puste og 
suge 
 
FAKTA: 
a) bå vakuumveåtil bliver ofte fejlagtig beåævåt som eå udluftåiågsveåtil. 
b) bå vakuumveåtil kaå aldrig erstatte eå veåtilatioå af afløbsiåstallatioåerI da vakuumveåtileå kuå 
kaå suge luft iåd.     
c) bå udluftet ledåiåg skal altid føres op over bygåiågeås tag. 
d) bå vakuumveåtil er kuå eå åødveåtil.  
 
sakuumveåtiler sikrer mod uådertryk. ae kaå ikke beåyttesI hvis der forekommer overtryk i 
systemet f.eks. som følge af opstemåiåg. 
f bliåde  det vil sigeI ikke udluftede ledåiågerI kaå tryksviågåiåger være til stor ulempe. aer er 
derfor udformet særlige dimeåsioåeriågsregler for sådaååe ledåiåger. pe afløbsåormeå 
 

rdluftåiåger er også vigtige for hovedafløbssystemetK 

kye tiders tiltag med vaådbesparelserI har medført stigeåde afløbstekåiske problemerI 
bl.a. med meget tilstoppede kloakledåiågerI dels i huseåe meå desværre også i 
gadekloakkeråe. aette medfører at der sker eå vis forrådåelse der daååer gasarterI der 
kaå medføre et overtryk i kloakåettetI som derfor kræver eå "gammeldags" veåtilatioå 
eller udluftåiåg over bygåiågeås tag.  
ffølge ap 43O " korm for afløbsiåstallatioåer"I skal spildevaådsledåiåger i jord være 
udluftede i foråødeåt omfaåg. aeå stedlige bygåiågsmyådighed kaå derfor stille krav om 
at afløbsledåiåger i visse bygåiåger skal være frit udluftet.  
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kår der forekommer aflejriåger af orgaåisk stof i ledåiågeråeI og dette går i 
forrådåelseI udvikles svovlbriåteI eå ubehageligI og giftig luftartI der udover at 
forårsage tæriågerI også medvirker til at skabe et overtryk i kloakkeråe. aette overtryk 
kaå give problemer i huseåes faldstamme systemerI hvor spildevaådet ikke bliver afledt 
med deå forveåtede hastighed. 
aet medfører: 
A) at vaådlåse ofte stopper til. 
B) at der opstår vakuum ligåeåde tilstaåde i husets kloakkerI dvs. væskeå i vaådlåseåe 
står og "gyåger" op og åed. 
C) at der kommer lugtproblemer i husets iåstallatioåer. 
 
aette overtryk kaå udligåes geååem ejeådommeås udluftåiågerI der er særlig 
virksommeI idet bygåiågsvarmeå fremkalder eå slags skorsteåstrækI som sætter gaåg i 
veåtilatioåeå og bevirker eå luftudskiftåiåg i gadeafløbssystemet. 
 
aet er derfor vigtigt at maå er opmærksom på at udlufte deå rigtige faldstamme. 
aet skal altid være deå faldstamme der er tættest på hovedkloakkeå eller brøådeåI 
altså deå N. faldstamme. 
aet er desværre ikke ualmiådeligt at det ofte er deå bagerste faldstammeI der bliver 
ført over tagI meå det er fra før maå opfaådt vakuumveåtileråe. 
 
aet er vores aåbefaliåg at maå tilstræber at udlufte faldstammeå over tagI på det hus 
der ligger åærmest hovedkloakkeå i et villakvarter og aådeå lav bebyggelse og derefter 
ca. hvert 5. hus. 
aet samme gør sig gældeåde ved etageejeådomme hvor det igeå skal være deå N. 
faldstamme der skal udluftes og derefter hver 5. faldstamme. 
ae øvrige faldstammer kaå så forsyåes med eå vakuumveåtil. 
 
iæs også hvad der står i åormeå ap 43O og i bTA-sA godkeådelseås gældeåde 
bestemmelser. 
evor der står: Citat: Aåveådelse af vakuumveåtiler tillades kuå i de tilfældeI hvor deå 
stedlige bygåiågsmyådigheds krav om åødveådig udluftåiåg af hovedkloaksystemet er 
opfyldt. 
 
rdluftåiågeå skal udformes på eå sådaå måde at ledåiågssystemet kaå udluftes 
effektivt. aette betyder at udluftåiågsledåiågeå ikke måLbør være læågere eåd ca N5-
OM meter. aer må ikke være mere eåd ca. 3-4 retåiågsæådriåger iåklusiv 
retåiågsæådriåger på deå ståeåde udluftåiågsledåiåg. 
aimeåsioåeå på udluftåiågsledåiågeåI der føres op geååem husetI bør miådst svare til 
eå iådveådig diameter på VS mm. lvergaågeå mellem deå ståeåde og deå liggeåde 
ledåiåg bør udføres med O stk. 45º bøjåiåger med et lige stykke på 3MM mm imellem 
bøjåiågeråe. 
rdluftåiågsledåiåger skalLbør muåde ud i det fri. evis maå i dag vil uådgå problemer 
med huseåes afløbstekåiske problemerI i disse vaådspare tider. jaå bør tæåke på 
hvordaå maå udluftede huse for 3M-4M år sideå. 
 

 

 


