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 A4 Campus AB 
 Att: Robert Björklund 
 Studentplan 2 
 831 40 Östersund 

 
 

Rapport OVK Campus by 32 X 

 
Sommarnattkyla är ej kontrollerad (på grund av rådande utetemperatur). 
 
Frysskydd ej provade, insticksgivare. 
 
Rök och brandfunktioner ej provade 
 
 
 
 
Brister som ej omnämns i protokoll som åtgärdats 
 
Borstlist VVX är sliten, går förmodligen inte att justera, Bytes. 
 
Följande forceringar fungerade inte vid besiktningstillfället: 
 
Kontor 109 spjällmotor ur funktion, konstant 38 l/s. 
Kontor 133 spjällmotor ur funktion, konstant 21 l/s. 
Kontor 137 spjällmotor ur funktion, konstant 15 l/s. 
Kontor 139 spjällmotor ur funktion, konstant 17 l/s. 
Kontor 142  spjällmotor ur funktion, konstant 12 l/s. 
 
Brister är åtgärdade 2019-05-20, men är EJ kontrollerade av mig. 
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Generella kommentarer styr 
 
Följande kommentarer beträffande ”brister styr” har noterats av mig vid OVK-besiktning. 
Många av dessa är kvarstående brister från föregående besiktning 2016. 
Det finns förmodligen flera olika förklaringar till det, det kan vara svårt att åtgärda, beställaren 
kanske inte önskar funktionen, det är för dyrbart att genomföra i förhållande till nyttan o.s.v. 
Det vore önskvärt med återkoppling på punkterna oavsett om de åtgärdas eller ej. 
 
 
Funktionstext revideras. Enligt funktionsbeskrivning så är det frånluftsrelaterad 
tilluftsreglering, det är ändrat till utekompenserad tilluftsstemperatur reglering. 
 
Rumsforceringar nämns ej under funktionstext TA1/FA1, finns omnämnda under 
funktionstext för kyla. 
 
Rumsforceringar (spjällställdon/rumsgivare) finns ej med i dynamisk bild,  
Gäller även ställdon kylbafflar, de är ”döda” i bild.  
Forcering i rum 203 och 205 via timers, aktuellt driftläge indikeras ej i Dynamisk bild. 
Bör bytas till elektroniska timertryckknappar (går även stänga av forcering då) Dyrbart ? 
 
I dynamisk bild TA1/FA1 visas utetemperaturgivare  GT30 hus 24, den visar 19,8°C vid 
utetemperatur ca 10°C. Växlar man till dynamisk bild 203/205 visas samma givare men med 
12,1 °C temperatur. Är det länkat till fel givare i dynamisk bild by 32. 
Utegivare hus 24 existerar den då hus 24 är rivet ?? 
 
I dynamisk bild TA1/FA1 redovisas givare GF1:3 som då visar börvärde/ärvärde för det flöde 
som krävs på frånluften för att balansera upp tilluften. Det värdet visas som ett l/s värde i 
dynamisk bild, men är inte det flöde som krävs som visas utan en momentan punkt på en 
luftflödeskurva. Antingen bör flödet visas i l/s eller l/s tas bort i den Dynamiska bilden. 
Frågeställningen kvarstår från föregående besiktning. 
 
Övertidstimers TA1-TK11 och TK12 är gröna fast de ej är aktiverade, röd indikering i knapp. 
Beteckningar är förväxlade, när den ena tryckknappen trycks in räknar den andra timern ner. 
Beteckningar kontrolleras och justeras så att de överensstämmer (märkning på plats,  
i funktionsbeskrivning, i dynamisk bild samt i regulator TA1 reglering). 
 
Luftflödesgivare plan 2 med K-faktor 77 nyttjas ej ? 
 
Frånluftstrycket pendlar trots att inte ”ställdonen arbetar” mellan 140-160 Pa  
(börväde 150 Pa).   
 
Det finns enbart trendloggning tillgänglig för en månad, från början av April.  
Det vore önskvärt med längre trendloggning för kontroll av funktion kylbatterier, 
sommarnattkyla mm. 
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TA1/FA1 
 
OVK Godkänd.  
 
Brister som bedöms med 1:a (bör åtgärdas) 
 
Relationsritningar saknas, ny kanalisation, nya don, ny rumsindelning. 
V57:01  
Kontor 111 uppdelat i två rum. 
Kontor 130 uppdelat i 4-5 rum. 
Reception 142 uppdelat i två rum. 
Samtliga nya rum försedda med tilluft med forceringsfunktion. 
Märkning/rumsnummer saknas. 
 
V57:02 
Nya rum inredda i plan 2 efter fasad mot väster. Samtliga rum oventilerade. 
 
Funktionsbeskrivning är ej uppdaterad efter byte av styr (se generella kommentarer styr 
 
Brister som bedöms med 0 i protokoll 
 
Verksamhetens nyttjande av lokaler 
Samtliga kontorsrum i plan 2 nyttjas (är möblerade) för 2-3 personer av hyresgästen. 
Ventilationen är anpassad för 1-2 personer (tilluftflöde 20 l/s). 
Oventilerade rum i plan 2 är möblerade för 2-4 personer per rum. 
 
Kontor 111 A nyttjas som grupprum (är möblerat med 6 stolar av hyresgästen). 
Ventilationen är anpassad för 2-3 personer (tilluftflöde 30 l/s). 
 
Mötesrum 205 Möte är möblerat med 13 stolar av hyresgästen. 
Ventilationen är anpassad för 5-6 personer (tilluftflöde projekterat 60 l/s, uppmätt 40 l/s). 
 
Varmt i ombyggt kontorsrum 111 A  ”Hörnan” som nyttjas som videokonferensrum av 
verksamheten. Forceringsflöde bör ökas maximalt (idag 27 l/s). 
 
Brister som ej omnämns i protokoll 
 
Obalans luftflöden Sammanträdesrum 203, en kylbaffel har luftflöde 24 l/s, den andra 40 l/s. 
Båda PRA-spjällen har samma inställningsvärde. 
 
Högt luftflöde 42 l/s i 114 Dusch. 
Projekterade luftflöde erhålls ej i 205 Möte (projekterat 30-60 l/s , uppmätt 17-40 l7s). 
 
Kontor 207, 213 samt passage 121 är inte redovisade i injusteringsprotokollet. 
 
Energisparförslag TA1/FA1 
 
Inblåsningstemperatur 18°C vid aggregat, värms upp (oisolerade kanaler i lokaler). 
För önskad kyleffekt, sänk inblåsningstemperaturen sommartid. 
 
Hög rumstemperatur ca 22°C, sänk/optimera värmekurva. 
 
Östersund 2019-04-18 
 
 
 
Bernt-Åke Andersson    Nemkon AB 


