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

 
 

Rapport OVK Campus by 61 Ua 

 
Sommarnattkyla är ej kontrollerad (på grund av rådande utetemperatur). 
Arkiv i plan 0 är ej besiktade, ej tillträde. 
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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. 
 
 
GT3:2 
Rumsgivare GT3:2 plan 0 är trasig, visar -42,6°C. 
 
Brand 
Vid utlöst rökdetektor indikerar alla rött (det finns bara en kontrollenhet) men det står 
SERVICE som textflagga. RÖK eller LARM skulle vara närmare sanningen. 
Det framgår i larmtext vilken rökdetektor som löst ut. 
 
Dynamiska bilder 
Temperaturverkningsgrad beräknas ej, redovisas ej i dynamisk bild. 
 
Utegivare GT30 nordfasad by 24 (Riven byggnad). 
 
Rotationsvakt indikerar larm (RÖD) trots att larm kvitterats. Återgick inte förrän brandfunktion 
utlöstes/återställdes). 
 
TA1-TK10 
TA1-TK10 övertidstimer i källare finns den kvar, eller är den bortagen efter det att 
verksamheten förändrats (f.d labblokal med kyla i källare, nu enbart Arkiv) ?. 
Jag kunde inte hitta igen den på plats. 
Om den är borttagen bör den tas bort från dynamisk bild. 
 
Övertidstimers TA1-TK10-12 är gröna fast de ej är aktiverade. 
 
Kyla 
Tidkanal för nattkyla är inställd så att den överlappar tidkanal för drift. 
Nattkyla till 00.00-09.00 samt 15.00-00:00 alla dagar. 
Borde vara ”Till” då tidkanal drift är ”Från”. 
 
Högt börvärde efterkylare EK1 (plan 1 inställning 19,6°C) betjänar arkiv, inget kylbehov. 
Högt börvärde efterkylare EK2 (plan1 inställning +20°C). 2016 var inställningen 19°C. 
I praktiken kommer efterkylan inte att gå in förrän utetemperaturen är över 20°C.- 
 
Temperaturreglering 
Inblåsningstemperaturen pendlar långsamt mellan 17,5 till 19,5°C. 
Det utekompenserade börvärdet är maxbegränsat till 68°C ??. 
 
 
Tryckreglering 
Brytpunkter för tryckreglering är olika inställd för GP10 och GP11  
Brytpunkt 5 GP10 angiven vid -5°C, GP11 vid 0°C,  
brytpunkt 6 GP10 vid 0°C ,GP11 vid.+17°C. 
Saknar praktisk betydelse med den aktuella börvärdesinställningen men borde ställas in lika 
för att minimiera risken för obalans vid ev framtida förändring av tryckbörvärden. 
 
GP11 indikerar 10 Pa då aggregatet ej är i drift, givare kalibreras. 
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IV IFD 
Frånluftsindikeringen visar för högt flöde, nollar ej då man drar ur slangarna (0,44 visas i 
display). Borde ersättas mot flödesvisning via dynamisk bild eller kalibreras. 
 
 
Trendloggning 
Det finns inte lagrat trender för mer än några få veckor i April. Det vore önskvärt att lagra 
trender för längre tid för att kunna se tendenser, funktion sekvensreglering kyla/värme mm. 
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TA1/FA1 
 
OVK Godkänd.  
 
 
Brister som bedöms med 1:a (bör åtgärdas) 
 
Obalans grundflöde i plan 2 (personalmatsal-kök). 
Projekterat 280/280 l/s, uppmätt 250/420 (undertryck) 
 
Obalans, övertryck i plan 1 (se luftflödesprotokoll, MP5 projekterat 250 l/s, uppmätt 330 l/s), 
Undertryck i trapphus ( MSP10 projekterat 200 l/s, uppmätt 300 l/s).  
 
 
 
Brister som ej omnämns i protokoll 
 
Injusteringsprotokoll saknas för senaste ombyggnationen i DS-pärmen (det som finns i 
pärmen är inaktuellt).  
 
Kort driftstid forcering ventilation i kök. Forcering via tidkanal T5 mellan kl11.00-11.30 
måndag-fredag. 
Enligt uppgift så är driftstiden minskad enligt önskemål från brukarna. 
 
En tätningslist har delvis lossnat på ljudfälla i uteluftsintagskanal. 
 
Försmutsning av frånluftsdon med perforerade plåtar i kök plan 2.  
Dessa bör rengöras (dammsugas) minst en gång per år. 
 
Med tiden kommer även kylbafflarnas egenkonvektionsdel att behöva rengöras,  
i dagsläget ingen nämnvärd försmutsning. 
 
 
Verksamhetens användande av lokaler. 
 
En skrivare/kopiator är placerad bakom receptionsdisk 1121 i plan 1, frånluft saknas i 
utrymmet. 
 
Övrigt 
 
Efterkylare i kanal till plan 0 behövs ej. Det är enbart Arkivlokaler i dagsläget. 
Bör avställas (att demontera den från kanalen för att spara tryckfall är ej lönsamt då det är 
låga luftflöden efter ombyggnationen). 
 
Energisparförslag : 
 
Byte av fläktar i aggregat till nya högeffektiva direktdrivna fläktar. 
 
 
 
Östersund 2019-05-02 
 
 
 
Bernt-Åke Andersson    Nemkon AB 


