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

 
 

Rapport OVK Campus by 37 U 

 
Sommarnattkyla är ej kontrollerad (på grund av rådande utetemperatur). 
 
Frysskydd ej provade, insticksgivare. 
 
Rumsforceringar ej provade i följande utrymmen Feelgood (ombyggt och injusterat under 
2018): Plan 2 : 208a-208 e. 
 
Luftflöden enbart stickprovskontrollerade i Feelgoods lokaler (Del 2 Norr). 
Luftflöden överensstämmer väl med injusteringsprotokoll förutom att fungerande befintlig 
forcering i Gym 209a ej är injusterad, flödesuppgift saknas på ritning samt att luftflöden är 
utökade i mötesrum 208e. 
 
 
Brister som ej omnämns i protokoll som åtgärdats 
 
Följande forceringar fungerade inte vid besiktningstillfället: 
 
Kontor 158 spjäll/spjällmotor trasigt ? Nollflöde i läge grund, 10 l/s fullt öppet spjäll ? 
Kontor 160 spjällmotor ur funktion, konstant 32 l/s. 
Kontor 176 spjällmotor trasig, konstant forcering. 
Konferensrum plan 2 syd spjällmotor trasig, konstant forcering. 
Kontor 225 spjällmotor trasig, grundflöde. 
 
Brister är åtgärdade 2019-05-29, 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 ej åtkomlig via Duc. 
 
Funktionstext revideras. Enligt funktionsbeskrivning så är det frånluftsrelaterad 
tilluftsreglering, det är ändrat till utekompenserad tilluftstemperatur reglering  
Kurva kompenseringsgivare graderad från -80 till 60°C, vid 0°C ute ligger 
kompenseringspunkten vid +20°C ?. 
  
Rumsforceringar är ändrade helt i Feelgoods lokaler plan 1 och 2, del 2 Norr. 
Forcering rum 105 och 106 har utgått (se text nedan). 
 
Text om rumsforceringar bör revideras så att det överensstämmer med verkligheten 
Dynamiska bilder uppdateras. 
 
Brandspjäll ST28, ST29 är ej med i dynamisk bild. 
 
Trend registrering endast från 1 April i år ??? 
 
Rumsforcering finns i dynamisk bild för Rum 105 och rum 106 samt 115. Rumsnumreringen 
är ändrad, sammanträdesrum 105 och 106? är ombyggda till kontor. 
Funktion utreds, dynamiska bilder revideras.  
Gym 109a (f.d 115), Personal 214, samtals och mötesrum 208 a-e, tyst rum 121 och 122 
samt Konferansrum plan 2 syd har forcering via timertryckknapp7timer, bör redovisas i 
dynamisk bild samt i funktionstext. 
 
Rumsforceringar (spjällställdon/rumsgivare) finns ej med i dynamisk bild,  
de är ”döda” i bild. Dyrbart ? 
 
Timertryckknappar (övertid samt rumsforceringar) bör redovisas i dynamisk bild, med maxtid 
samt kvarvarande forceringstid på samma sätt som det redovisas i övriga byggnader. 
 
TK-105 saknar funktion, indikeras grön i driftsbild. Bör tas bort både i verklighet samt i 
dynamisk bild (spjällmotorer bortkopplade  indikeras vita). 
 
Övertidstimer TK21 redovisas i dynamisk bild som PL1-TK1 i Paus 154 men är i verkligheten 
placerad i är placerad i plan 2 syd. 
 
TK22 plan 2 Norr är placerad utanför Feelgoods lokaler, bör flyttas in till personalrum. 
 
Frånluftstrycket pendlar trots att inte ”ställdonen arbetar” mellan 192-205 Pa  
(börväde 200 Pa).   
 
Tidkanal för nattkyla sammanfaller med tidkanal reglering några timmar under morgon och 
eftermiddag. 
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Summering av flöden i dynamisk bild GF24 och GF26. Flöden summeras i regulator för 
GF20 och GF22 (ger börväde GF23). (fel beteckning i dynamisk bild. 
 
Med nuvarande inställning av reglerutrustning arbetar frånluftsspjällen mellan 92-100%, 
inställda flödesbörvärden erhålls ej. Jag bedömer att detta inte kräver någon åtgärd i 
dagsläget, men funktionen bör bevakas i sommar då flertalet av forceringsspjällen kommer 
att öppna, tilluftsflödet kommer att ökas och börvärdet för frånluften höjas ytterligare.  
Om frånluftsflödet inte erhålls sommartid bör utekompensering av tryckbörvärden FA1 
övervägas (spjällöppningsgrad, flödesgivare kan övervakas via trend för utvärdering av 
detta). 
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TA1/FA1 
 
OVK Godkänd. 
 
Brister som bedöms med 1:a (bör åtgärdas) 
 
Funktionsbeskrivning är ej uppdaterad efter byte av styr (se generella kommentarer styr, 
FRT reglering mm). Aktuella rumsforceringarär ej  ej redovisade mm. 
 
Lågt forceringsluftflöde i Konferensrum plan 2 söder (del 1). Minska luftflöde i kontor 226 (se 
även ovan ). Förstärk forceringen genom att installera flera don och ansluta dessa till kanal i 
rum 226 och/eller nya don anslutna till kanal i rum 225 (via nytt forceringsspjäll). 
Uppmätta luftflöden : Grundflöde 55 l/s, forcering 100 l/s.  
Det är en stor lokal, personbelastning utreds, nytt forceringsflöde projekteras. 
 
Det upplevs som kalldrag från don (dyskanal) i kontor 226. Dragproblem i kontor 226 
åtgärdas genom minskning av luftflöde (uppmätt ca 80 l/s, projekterat 40 l/s). 
Förslagsvis installeras även en annan dontyp som möjliggör dragfri tillförsel av luft (40 l/s). 
 
 
Brister som bedöms med 0 i protokoll 
 
Verksamhetens nyttjande av lokaler 
Kontor 105 B nyttjas som grupprum (är möblerat med 6 stolar av hyresgästen). 
Ventilationen är anpassad för 3-4 personer (tilluftflöde 40 l/s). 
 
Kontor 172 nyttjas som grupprum (är möblerade för 14 personer av hyresgästen). 
Ventilationen är anpassad för 8-10 personer (tilluftflöde 80 l/s) 
 
Kontor 177 nyttjas som grupprum (är möblerade för 6 personer av hyresgästen). 
Ventilationen är anpassad för 4 personer (tilluftflöde 40 l/s) 
 
 
Kontor 224c nyttjas som grupprum, (är möblerat med 6 stolar av hyresgästen). 
Ventilationen är anpassad för 4-5 personer (tilluftflöde 50 l/s). 
 
Förråd 182 nyttjas som grupprum ”kuben”. Tilluft saknas. 
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Brister som ej omnämns i protokoll 
 
Lågt tilluftsflöde (gundflöde) i kontor  157-171. Uppmätt 8-10 l/s, projekterat 15 l/s. 
 
Lågt frånluftflöde i avdelat kontor 105A och B. Ett don igentejpat.’ 
 
Dysor i tilluftsdon har åldrats, blivit spröda och spricker lätt vid justering mm. 
 
Mätslang har lossnat i tilluftsdon 175 kontor. 
 
Begynnande försmutsning frånluftsdon med perforerad plåt i landskap plan 1 norr. Bevakas, 
rengöres(dammsuges) vid behov. Jag har bara hittat ett sådant don. 
 
Kopiatorer är placerade i ”öppna landskap”, i vissa fall ingen frånluft i direkt närhet. 
Exempelvis i plan 2 syd. 
 
Högt tryckfall i uteluftsintag (105 Pa) , orsak ej fastställd, (liten kanaldimension/litet 
uteluftsintag). 
 
Klagomål på att kontorsrum 225 och 226 upplevs som kalla. 
 
 
Relationsritningar är ej fullständiga : 
 
V57-01-11 
Sammanträdesrum uppdelat i två kontor. Förmodligen bara nya väggar, befintlig kanalisation 
don. Forceringsfunktion bortkopplad) 
Projekterade flöden saknas i några rum exv forceringsflöde gym 109, Grund/forceringsflöde 
konferensrum plan 2 söder 
 
 
 
 
 
Östersund 2016-04-17 
 
 
 
Bernt-Åke Andersson     
Nemkon AB 


