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

 
 

Rapport OVK Campus by 62 Ub 

 
Sommarnattkyla är ej kontrollerad (på grund av rådande utetemperatur). 
 
Frysskydd ej provade, insticksgivare. 
 
Avfrostningsfunktion ej provad. 
 
 
Vid besiktningstillfället vidtagna åtgärder 
 
Forcering i nytt mötesrum 1130 fungerade inte, vid forcering stängde motorspjället i 
tilluftskanalen till nytt tilluftsdon. 
Spjällmotorns gångriktning reverserades (via vred på spjällmotorn) så att avsedd funktion 
erhölls. 
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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 
Funktionstext revideras. Enligt funktionsbeskrivning så är det frånluftsrelaterad 
tilluftsreglering, det är ändrat till utekompenserad tilluftstemperatur reglering. 
Övertidstimers öppnar endast spjäll till aktuellt plan. 
 
TA2-TK13 ej med i funktionsbeskrivning.  
 
I funktionstext finns kök, VÅA1 och återvinning kylmaskin omnämnt, text 
revideras/uppdateras. 
 
Text om rumsforceringar bör revideras så att det överensstämmer med verkligheten.  
Rumsforcering finns i dynamisk bild för 1129. 1130 , 2107, 2122, 3103, 3118, 3125 mm 
saknas för grupprum/konferensrum mm i ombyggda delar plan 2-3, exv 2109, 2110 b, 2114, 
2116, 2117, 2125 3105, 3113 3118 och 3124. 
 
 
Dynamiska bilder 
Temperaturverkningsgrad redovisas ej i dynamiska bilder. Tryckknappar TK10-TK12 
(övertidsventilation) är gröna i dynamiska bilder trots att de inte är aktiverade. 
 
TK13 (märkt TA1) räknar ned tid, spjäll 300-ST20 till ST23 öppnas men tryckknappen blir ej 
grön i dynamisk bild. 
TA2-TK11 räknar ej ner tid då den trycks in, funktion ?. 
 
Utegivare GT30 nordfasad by 24 (Riven byggnad). 
 
I dynamiska bilder är det felskrivet, står TA1 istället för TA2 på flera ställen, exv TA1-GT41, -
GT42,-GT43,  -TK13, -TK13,  
 
”Skräp” på dynamisk bild vid timertryckknapp till rum 3124. Text ej läsbar. 
Fläktsymbol FA2 felvänd i dynamisk bild. Det som saknar funktion men finns fysiskt kvar 
(1100-ST10, -ST11) bör antingen tas bort ur dynamiska bilder eller märkas i klartext ”ej i 
bruk” i dynamisk bild. Förmodligen ligger det kvar från den tid då det var matsal/kök i 
byggnaden. Det finns en tidkanal T6 ”forcering” som saknar funktion ?. 
 
Tidkanal forcering T6 måndag 04.00-18.00, tisdag- fredag 06.00-18.00 samt lördag-söndag 
11.00-13.00 forceringsspjäll 1200-ST10, ST11 plan 1 södra. Är det i drift ? Finns 
spjällen/funktionen eller är den bortbyggd (förmodligen hör den till kök/matsal före 
ombyggnaden 2006). Funktionen är borttagen revidera dynamiska bilder och funktionstext. 
 
Trycker man på länk till systeminställningar hamnar man i dynamisk bild ventilation UC. 
 
Maxbegränsning inblåsningstemperatur GT1 inställning 68°C ? 
 
Det löper en tunn grön linje längs efter menyraden på bildskärm i fläktrum. 
 
IV IFD flödesindikering Q-dysa borde inkopplas på Duc för visning av flöden i dynamisk bild. 
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Trendloggning 
Endast tillgänglig från 18 April, vore önskvärt med trendloggning över längre period för att 
kunna se exv sekvenstyrning av värme-kyla. 
 
 
Brand 
Vid utlöst rökdetektor indikerar alla rött (det finns bara en kontrollenhet) men textflagga 
saknas. RÖK eller LARM borde indikeras i textflagga. 
Det framgår i larmtext vilken rökdetektor som löst ut. 
 
 
 
Tryckstyrning 
När aggregatet startas via övertidstimers och spjäll öppnas enbart till ett plan klarar inte 
tryckstyrningen av att hålla inställt tryckbörvärde, trycket ökas till ca 350 Pa i både till- och 
frånluftskanal (exv 1 Maj efter 18.00). 
 
 
Övrigt 
Utrustning som ej nyttjas saknar funktion bör demonteras helt. Det finns gamla 
forceringsspjäll som är demonterade från axel, hänger i kabel från kopplingsdosa  
(exv 1200-ST11). 
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TA2/FA2 
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 rumsforceringar ej redovisade mm. 
 
Avluftspjäll 062-TA2-ST21 stänger ej helt, öppet ca 45 grader. Motor bör justeras på 
spjällaxel. 
 
Konvektionsdel (kylbatteri) i kylbafflar är försmutsade, bör dammsugas innan nästa 
besiktningstillfälle. Varierande grad av förmutsning beroende på vilken miljö de sitter i. 
 
 
Brister som ej omnämns i protokoll 
Undertaksmärkning av spjällställdon saknas där man har installerat nya rumsforceringar  
i plan 1. 
 
Mätslang saknas i tilluftsdon i rum 1217b. 
 
Lågt uppmätt luftflöde i kontor 1105, förmodligen fel på mättuttag/slang då det kommer tilluft 
via kylbaffeln 
 
Ritningar 
Relationsritningar ej fullständiga : 
V57:6212 (plan 1 del 2) 
Ny rumsindelning 1216a-1221, väggar rivna, nytt kontorslandskap. 
1212a-1217 ny rumsindelning, ny kanalisation, nya don. 
Rumsnummer saknas till stor del på ritning V-57-1-21 plan 2 del 1 (ej ombyggd del). 
Flödesschema luftbehandling V57:0002 är ej uppdaterat efter ombyggnad från kök/matsal till 
kontor. 
 
Verksamhetens användande av lokaler. 
Grupprum 1214 möblerat för 4 personer uppmätt 20/25 l/s lämpligt för 2 personer. 
Samtal 1134 möblerat med 4 stolar, projekterat 20/20 l/s lämpligt för 2 personer. 
Samtal 1136 möblerat med 6 stolar, projekterat 20/20 l/s lämpligt för 2 personer. 
 
 
Energisparförslag 
Optimering (minskning) av driftstider. Aggregatet startas måndagar 03.23 i dift till 19.00 
Alla andra dagar 05.23 till 19.00. 
Verksamhet bedrivs under normala kontorstider, övertidstimers finns i kokalerna. 
 
Utbyte av befintliga remdrivna fläktar i aggregaten till nya moderna högeffektiva direktdrivna 
fläktar. 
 
Efter det att köket flyttats till byggnad 61 skulle man kunna ersätta det vätskekopplade 
värmeåtervinningsystemet med roterande värmeväxlare.  
Apparatrummets utformning (höjd samt läge uteluft/avluft) medför stora kostnader för 
ombyggnation, bedöms ej lönsamt i dagsläget. 
 
Östersund 2019-05-06 
 
 
 
Bernt-Åke Andersson    Nemkon AB 


