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

 
Rapport OVK Campus by 52 N   
 
Sommarnattkyla och är ej kontrollerad (på grund av rådande utetemperatur). 
 
Frysskydd ej provade, insticksgivare. 
 
Brister som ej omnämns i protokoll som åtgärdats 
 
Lärosal 415 
Lärosal 415 är uppdelad i lärosal 415a och 415b. 
Ny frånluftskanal är dragen från forceringsspjäll FA01-ST01:18 till 415b. 
Spjällmotor stängd FA01-ST01:18 är stängd 
Forceringsspjäll TA01-ST01:17 är öppet. 
För att erhålla ventilation i båda salarna bör spjällmotorer demonteras och  
spjällaxlar låsas i öppet läge.  
Forceringsknapp i 415a bör demonteras och funktionstext / dynamiska bilder uppdateras. 
 
Lärosal 223 a, b 
Lärosal 223a saknar forceringsknapp. Lärosal 22a forceras via tryckknapp i lärosal 
223b.Komplettera med ny timertryckknapp i lärosal 223a för forcering av enbart 223a. 
 
 
Brister som bör åtgärdas ur energisynpunkt 
 
Lärosal 323 
Ständig forcering frånluft. Forceringsspjäll Frånluft FA01-ST01:14 ur funktion. 
Läckage forceringsspjäll Tillluft TA01-ST01:13 Lärosal 323 (läcker 60 l/s). 
 
Lärosal 223 a, b 
Läckage forceringsspjäll frånluft FA01-ST01:01 (läcker 50 l/s). 
Läckage forceringsspjäll frånluft FA01-ST02:07 (läcker 60 l/s). 
 
Lärosal 222 ? 
Läckage forceringsspjäll frånluft FA01-ST01:06 (läcker 40 l/s).  
 
Brister är åtgärdade 2019-06-18, 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 tilluftstemperatur reglering.  
Aktuell temperaturverkningsgrad redovisas ej i driftsbilder. 
 
Lampor i forcerinksknappar är ”tända” oavsett om knappen är aktiv eller ej. 
 
Forcering via tryckknappar visas ej i Duc. 
 
Funktionstext revideras. Enligt funktionsbeskrivning så är det frånluftsrelaterad 
tilluftsreglering, det är ändrat till konstant tilluftsstemperatur reglering. 
 
Dynamiska bilder 
Utegivare GT30 nordfasad by 24 (Riven byggnad) TA1/FA1. 
TA2, TA3 har utegivare GT30 nordfasad hus 64 
 
 
TA1/FA1 
 
Timertryckknappar TA1/FA1 
Hur skall funktionen för timertryckknapparna vara ? 
2016 skrev jag att timertryckknapp startade TA1/FA1 och spjällställdon till det planet där 
tryckknappen är placerad öppnas. Övriga spjäll stängda. 
Idag öppnas alla spjäll oavsett vilken tryckknapp som aktiveras. 
 
Återställning av utlöst rökdetektor vid funktionstest 
Det gick inte återställa utlöst rökdetektor från Duc, larmet låg kvar fast indikeringslampa på 
rökdetektor och kontrollenhet slocknat. Återställning via överordnat system fungerade. 
Utlöst rökdetektor indikerades inte på lokal larmtablå ”Smokeye” AS1. 
 
Forceringar 
Forceringar ej omnämnda i funktionstext/rum.  
 
Trendloggning  
Trendloggning endast tillgänglig från 9 Maj och framåt. 
 
TA2/FA2 
 
Tryckbörvärden 
Vid besiktningstillfället konstaterades att flödesbörvärden sänkts från föregående 
besiktningstillfälle, dessa återställdes enligt nedan till de inställningsvärden som gällde vid 
besiktningen 2016. 
Börvärde tilluft höjdes från 200 l/s till 360 l/s, Frånluftsbörvärdet höjdes från190 l/s till 360 l/s. 
 
Övrigt 
Kort (nästan obefintlig) efterkylningstid vid stopp av aggregat. 
 
Timertryckknapp TK TA1/TA2-TK10 startar inte TA2 
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TA01/FA01 
OVK Godkänd 

 
Vid besiktningstillfället konstaterades att tryckbörvärden höjts från föregående 
besiktningstillfälle. Frånluftsbörvärdet låg rätt (lika som vid injustering 1996)  
men tilluftstryck/flöde låg för högt.  
Justerades av mig vid besiktningstillfället från GP10 = 130 Pa till 90 Pa. 
 
Se text under ”Brister som ej omnämns i protokoll” nedan. 
 
 
 
TA2/FA2 
OVK Godkänd. 
 
Se text under ”Brister som ej omnämns i protokoll” nedan 
 
 
 
 
TA3/FA3 
OVK Godkänd. 
 
Brister som bedöms med 1 (bör åtgärdas) 
 
Aggregatet går med reducerat flöde via tidkanal, lokalerna används inte i dagsläget. 
 
Innan lokalerna tas i bruk skall luftflöden anpassas till den nya verksamheten. 
 
Tas lokalerna i bruk med verksamhet enligt den rådande möbleringen bör timer installeras för 
forcering av luftflöde i konferensrum 109 (f.d uppehållsrum 109) samt Lektionssal N133 (f.d 
uppehållsrum 114). 
 
Armaturer i tak uppehållsrum 114 stör luftströmmen från tilluftsdon, kan styra ner luftflödet 
och orsaka dragproblem. 
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Brister som ej omnämns i protokoll 
 
 
Obalans luftflöden 
TA1/FA1 
Högt frånluftflöde TA1/FA1 plan 2 MSP4 
 
TA2/FA2 
Lågt flöde (10 l/s) Wc 302 
 
TA3/FA3 
Lågt frånluftsflöde i kök 112 (tvättstuga) uppmätt 18 l/s. 
 
Relationsritning ej fullständiga: 
V-57:1-5242 (plan 4 del 2) 
Lärosal 415 är uppdelad i två salar, 415a och 415 b. Ny frånluftskanal dragen från 
forceringsspjäll i vent 414 till nytt frånluftsdon i 415b. 
Lärosal 416-417 är uppdelad i två salar, ny vägg befintlig kanalisation, befintliga don mm. 
 
V-57:1-5232 (plan 3 del 2) 
Lärosal 324-325 är uppdelad i två salar ,ny vägg befintlig kanalisation, befintliga don mm. 
 
V-57:1-5222 (plan 2 del 2) 
Lärosal 223 är uppdelad i två salar , 223a och 223b ny vägg befintlig kanalisation, befintliga 
don mm. 
 
 
Verksamhetens användande av lokaler. 
 
313 kontor möblerat som grupprum med 6 stolar. Projekterat luftflöde 25/25 l/s är lämpligt för 
två personer. 
 
210 Post är möblerat med 4 arbetsplatser, projekterat 25/25 l/s lämpligt för 2 personer. 
 
211 Förråd är möblerat med 4 arbetsplatser, projekterat 25/25 l/s lämpligt för 2 personer. 
 
Uppehållsrum 109 (Konferensrum) är möblerad med 14 stolar projekterat 140 l/s uppmätt 90 
l/s lämpligt för 18-10 personer. 
 
Kopiator/skrivare är placerad i korridor plan 1. 
 
 
 
 
 
 
Östersund 2016-06-27 
 
 
 
 
Bernt-Åke Andersson 
Nemkon AB 


