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Rapport OVK Campus by 3 C  

 
Sommarnattkyla och evoparativ kyla är ej kontrollerad (på grund av rådande utetemperatur). 
 
Frysskydd ej provade, insticksgivare. 
 
Brandfunktioner är ej kontrollerade. 
 
 
Byggnad 3 C (TA1/FA1, TA2/FA2) 
 
Plan 2 och 3 matas både från TA1/FA1 och TA2/FA2 . 
 
Obalans luftflöden generellt övertryck. Tryckinställning aggregat överensstämmer ej med 
injusteringsprotokoll (2001), uppmätta kanaltryck överensstämmer ej med 
injusteringsprotokoll från 2001. Det är högre tryckbörvärde TA1 tilluft (100 Pa idag, 70 Pa i 
protokoll) , lägre tryckbörvärde frånluft (90 Pa idag, 97 Pa i protokoll). 
Tryckbörvärden för TA2/FA2 saknas i injusteringsprotokoll men går att uttyda i 
mätpunktsprotokoll. 
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Kommentarer styr 
 
Funktionstext revideras. Enligt funktionsbeskrivning så är det frånluftsrelaterad 
tilluftsreglering, det är ändrat till utekompenserad tilluftsstemperatur reglering. 
 
Tidkanal för nattkyla är inte korrekt inställd, i princip samma inställning som tidkanal 
reglering. 
 
Timertryckknapp TK12 och rumsgivare är placerad bakom en stor TV-skärm i pausrum, 
svåråtkomlig. Brukare kände inte till dess existens. Komplettera med hänvisningsskylt eller 
flytta TK12. 
 
Alla rumsforceringar fungerar och indikeras korrekt i Dynamisk bild, däremot så fungerar inte 
indikering av TK10-TK13 samt indikering av öppna/stängda spjäll ST100, ST200, ST300 och 
ST400. 
 
Luftflödesindikatorer/displayer IV IFD är ur funktion. 
Ersätt dessa med tryckgivare uppkopplad mot duc för visning av aktuellt flöde. 
 
TA3/FA3 är ej beskriven i funktionstext, behövs ej då det är ett litet kryddhylle-aggregat med 
standardfunktioner.  
 
Aktuell temperaturverkningsgrad redovisas ej i driftsbilder. 
 
 

TA1/FA1 
 
I dynamisk bild visas en utetemperaturkurva förmodligen för en radiatorgrupp med 
nattsänkning, inte aktuell kurva för utekompensering av tilluftstemperatur. 
 
Ostabil tryckreglering, pendlar ”mycket mer” än TA2/FA2. 
 
TK13 öppnar forceringsspjäll 
 
 

TA2/FA2 
 
I dynamisk bild visas en utetemperaturkurva förmodligen för en radiatorgrupp med 
nattsänkning, inte aktuell kurva för utekompensering av tilluftstemperatur. 
 
Trög temperaturreglering, pendlar ”mycket mer” än TA1/FA1. 
Håller ej inställt börvärde. 
 
Oavsett vilken timer TK10 - TK13 som aktiveras öppnar SAMTLIGA forcerigngsspjäll, inte 
enbart spjäll till aktuellt plan. 
 
TA2/FA2 300-ST22 och 300-ST23 indikerar alltid öppna oavsett vilken TK som aktiverats 
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TA1/FA1 
 
OVK Godkänd.  
 
Brister som bedöms med 1:a (bör åtgärdas) 
 
Obalans i luftflöden, övertryck. Övertryck är generellt sett inte önskvärt då fukt kan tryckas ut 
i väggarna. Tryckbörvärden aggregat ändrade sedan injustering.  
Återställ ursprungliga tryckbörvärden och kontrollmät don (tilluft GP10 börvärde 70 Pa, 
frånluft GP11 börvärde 97 Pa). 
 
Funktionsbeskrivningar ej uppdaterade efter senaste ombyggnaden (se generella 
kommentarer styr).  
 
Brister som bedöms med 0, åtgärdas ej 
 
Det finns 2 stora konferensrum 209 respektive 307 med forcering till 200/200 l/s avsedda för 
15-20 Personer. Kontorsrum nyttjas som grupprum, se nedan. 
 
Verksamhet ej anpassad för ventilationen plan 4 
 
Disponibelt rum 408, 409 disponibelt plan 4 verksamheten nyttjar lokalen som konferensrum. 
Projekterat luftflöde 22-30 l/s, dimensionerat för ca 2-3 personer. 
 
Verksamhet ej anpassad för ventilationen plan 2 
Kontorsrum 249 ”Bjenn” (projekterat 22/22 l/s, 8 stolar) och kontor 225, 226 (projekterat 
11/11 l/s 4- stolar) m.fl. nyttjas som grupprum.  
Projekterat luftflöde är anpassat för 1-2 personer. 
 
Grupprum 245 med forcering har 3 fasta arbetsplatser. Grundflöde bör anpassas (30-35 l/s). 
Forceringsfunktion slopas. 
 
Verksamhet ej anpassad för ventilationen plan 3 
Kontorsrum 312 och kontor 353 (projekterat 22/22 l/s, 7-8 stolar) nyttjas som grupprum.  
Projekterat luftflöde är anpassat för 1-2 personer. 
 
Kontorsrum 317 (projekterat 40/- l/s, 7 stolar) nyttjas som grupprum.  
Projekterat luftflöde är anpassat för ca 3-4 personer. 
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TA2/FA2 
 
OVK Godkänd.  
 
Brister som bedöms med 1:a (bör åtgärdas) 
 
Obalans i luftflöden, övertryck. Övertryck är generellt sett inte önskvärt då fukt kan tryckas ut 
i väggarna. Tryckbörvärden aggregat ändrade sedan injustering.  
Återställ ursprungliga tryckbörvärden och kontrollmät don (tilluft GP10 börvärde 90 Pa, 
frånluft GP11 börvärde 105 Pa). 
 
Se även under TA1/FA1, systemen går in i varandra. 
 
Energisparförslag TA1/FA1, TA2/FA2: 
 
Justera ner tryckbörvärden GP10 för tilluft TA1, TA2 så att projekterade luftflöden erhålls 
(idag överventilerat, övertryck). 
 
 

TA3/FA3 
 
OVK Godkänd.  
 
Vid besiktningstillfället var filter smutsiga samt tilluftflödet mycket lågt.  
Aggregatet åtgärdades i April 2019 , luftflöden injusteras av Optimal ventilation. 
 
EJ kontrollerat av mig på plats. 
 
Energisparförslag TA3/FA3: 
 
Vid besiktningstillfället ändrades fläktinställning internt i aggregatet från ”Min” till ”Fjärr” vilket 
ger möjlighet till lokal reglering av kapaciteten via omkopplare, forcering. 
Ventilationen är i kontinuerlig drift i dagsläget, övernattningsrum hyrs enligt uppgift ut ca 1-2 
ggr/år.  
Dra ur stickkontakten så att aggregatet stoppas. Sätt upp en informationsskylt/instruktion där 
det framgår att hyresgästen ska sätta i kontakten för att få ventilation, ev beskriv även 
funktion omkopplare/forcering samt att kontakten ska dras ur då hyresgäst ”checkar ut”. 
 
Övriga brister som ej omnämnts i OVK-protokoll 
 
Ritning V57:033 är ej relation, rum 330 avdelat i 2 rum (A/B) med ny kanalisation, nya don. 
Ritning V57:034 är ej relation. Vägg riven mellan rum 408-409. 
 
TA3/FA3 stoppas ej vid utlöst brandfunktion. I funktionstext står det att all ventilation skall 
stoppas. Förmodligen är det inget problem med att behålla den befintliga funktionen. 
 
 
Östersund 2019-04-12 
 
 
 
Bernt-Åke Andersson 
Nemkon AB 


