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

Rapport OVK Campus by 64 Ud 
 
Frysskydd ej provade, insticksgivare. 
 
Brandgasfläkt ej provad. Brandgasfläkten manövreras manuellt via brytare i entre 
 
 
Brister som ej omnämns i protokoll som åtgärdats 
 
Borstlist VVX är sliten bytes höger sida VVX, vänster sida går förmodligen att justera. 
 
Följande forceringar fungerade inte vid besiktningstillfället: 
Mötesrum 2111 spjällmotor 064-2111-ST1 tilluft ur funktion, konstant grundflöde. 
 
Luftflöden React-spjäll Pausrum 1215 och Auktion 1219 överförs ej till dynamisk bild 
(uppgiften är enbart vägledning vid felsökning). 
Forceringen fungerar i Pausrum (tilluften når ej projekterat flöde, åtgärdas ej)  
Auktion 1219 fungerar ej, där forceras inte tilluftflödet, displayen på reactspjället blinkar, 
spjällaxeln indikerar fullt öppet utsignal 0%, inget flöde registreras i regulator.  
 
Tryckknappar för övertidsdrift 
Övertidstimer TK11-1 plan 1 fungerar inte alls. Tid räknas ner i regulator (ej i dynamisk bild), 
startar INTE aggregatet trots att den är ”aktiv”. 
Övertidstimer TK12 plan 2 och TK13 plan 3 startar aggregaten, men öppnar inget av 
brandgasspjällen till planen (100-ST20-STXX, 200-ST20-STXX, 300-ST20-STXX). 
Aggregatet går mot stängda spjäll. 
 
Uteluftspjäll 
Uteluftspjäll stänger ej vid aggregatstopp, Spjället indikerar grönt, mjukvarufel ? 
 
Brister är åtgärdade 2019-05-28, 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.  
 
 
Drift  
Aggregatet i drift på nätter (Sommarnattkyla ?) trots att det är driftsfall Vinter som gäller enligt 
Dynamisk bild. Rumstemperatur nattkyla höjdes från 23°C till 24°C, trots det startar nattkyla 
vid utetemperatur +5°C och inomhustemperatur 22-23°C. Varför ??? bevakas och utreds. 
Sommarnattkyla borde blockeras under vinter och vår. 
27 och 28 April var aggregatet i drift på natten, stoppat på dagen. 
29 och 30 April var aggregatet i drift både dag och natt. 
 
Inneklimat 
Klagomål på låg rumstemperatur, drag från kylbafflar plan 3 söder. Orsak ej fastställd 
(sommarnattkyla ?) Fungerar sekvensreglering av ställdon till kylbafflar/radiatorer ? fungerar 
ställdon till kylbafflar ?. Kontrolleras så att kylbafflarnas ställdon är stängda vid värmebehov. 
 
Trendloggning 
Endast tillgänglig från 22 April, vore önskvärt med trendloggning över längre period för att 
kunna se exv sekvenstyrning av värme-kyla. 
 
Frekvensomformare 
Displayen på FO11-FA1 är ”död”. 
 
Frysvakt 
Utlöst frysvakt återställer sig själv när returtemperaturen stiger, borde vara manuell 
återställning/kvittering. 
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Dynamiska bilder 
Länkning till systeminställningar mm fungerar ej i Dynamisk bild. ”The requested URL Not 
Found”.  
 
Utegivare GT30 nordfasad by 24 (Riven byggnad). 
 
Utekompensering av tryck GP10, GP11. Olika utformning av kurvorna. 
Skala från -180°C till 50°C. 
 
By 64 UC bör flyttas upp i menystrukturen så att den ligger under by 64 ventilation. 
Länkning från ventilation till brandspjäll plan 1 och rumsforceringar plan 1 bör 
kompletteras/justeras. 
 
Funktioner i plan 1 visas i dynamisk bild för Duc i UC. Bör speglas till Duc i fläktrum via länk 
”rumsforceringar plan 1”. Den finns men den länkar till rumsforceringar plan 2. 
 
Alla brandspjäll finns inte samlade under Brandspjäll. 100-200-300 spjäll redovisade under 
respektive plan (har även nattkyl-övertidsfunktion). Hänvisning/länk saknas 
 
Timertryckknapp TA1-TK12 plan 2 visa 0 min i bild trots aktiv (grön). Kvarvarande timertid 
visas korrekt under tidkanal T1. 
TA1-TK11 finns i dynamisk bild utan tid. Finns ej med i TA1 reglering. Redovisas i Duc UC ? 
Borde speglas till dynamisk bild eller skrivas hänvisning i klartext. 
TM1-1107 indikerar ej grönt då den är aktiv. 
 
Temperaturverkningsgrad redovisas ej i dynamiska bilder. Tryckknappar (övertidsventilation) 
är gröna i dynamiska bilder trots att de inte är aktiverade. 
 
Larm från rotationsvakt överförs ej till Duc. Aggregatet stoppas ej. 
 
 
1215 Paus och 1219 Auktion 
Börvärden för Reactspjäll 1215, och 1219 går att ändra i dynamisk bild, men påverkar inte 
regulatorernas inställning 
Detta bör ändras så att det klart framgår att dessa värden bara är en spegling av 
reactspjällens inställning, låsas så att de ej är ändringsbara i bild. 
 
Rumstemperaturen i Pausrum 1215 visas ej i dynamisk bild. 
Luftflöden visas ej i bild (…) skall enligt flagga vara l/s 
 
Trendloggning av 1219-GT30/GQ30 visas som 1215 GQ30. 
1219-GT30 visas som 1215-GT30. 
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TA1/FA1 
 
OVK Godkänd.  
 
 
Brister som bedöms med 1:a (bör åtgärdas) 
 
Rotationsvakt larmar bara lokalt, överförs ej till Duc. Aggregatet fortsätter att vara i drift utan 
värmeåtervinning. 
 
Funktionsbeskrivning är ej uppdaterad efter byte av styr (se generella kommentarer styr, 
FRT reglering mm). Aktuella rumsforceringarär ej redovisade mm. 
 
Konvektionsdel (kylbatteri) i kylbafflar är försmutsade, bör dammsugas innan nästa 
besiktningstillfälle. Varierande grad av försmutsning beroende på vilken miljö  
de är placerade i. Exempelvis är kylbafflar rejält dammiga i tyst rum och reception i plan 1, 
samt i norra delen av kontorslandskap plan 1. 
 
Obalans luftflöden 
Vid forcering av pausrum 1215 erhålls inte projekterat forceringsflöde tilluft 
Projekterat flöde 525 l/s, erhållet ca 380 l/s. Frånluftsflödet erhålls. 
Via trend konstateras att max 800 ppm erhålls med nuvarande flöde, ingen åtgärd krävs med 
nuvarande verksamhet i lokalen. 
 
Låga forceringsflöden i grupprum 2102, 2105 och 3107. 
 
Lågt frånluftflöde i plan 1 del 1.  
Obalans, lågt tilluftsflöde i konferensrum 2102 (projekterat 190 l/s mätt 94 l/s, frånluft 130 l/s).  
 
Lågt frånluftsflöde öppet kontor 1104 och 2108 
Högt frånluftsflöde öppet kontor 2205. 
Generellt lite låga frånluftsflöde Wc mm i plan 2 
Lågt tilluftsflöde tyst rum 3111. 
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Brister som ej omnämns i protokoll 
 
Vanliga analoga termometrar saknas helt på aggregat (Tilluft/frånluft/uteluft/avluft). 
 
Brukarsynpunkt angående ojämn rumstemperatur samt drag från kylbafflar. 
 
Det är mest klagomål på värme i plan 3 söder. Utred om det går att justera efter 
förinställningsvärden radiatorer för att öka rumstemperaturern. 
 
Luftflödesprotokoll i DS-pärm är delvis inaktuella. 
 
 
Relationsritning ej fullständiga: 
V57:6421 (plan 2 del 1) 
2104 korridor ett frånluftsdon på ritning, 4 frånluftsdon i verkligheten. 
 
V57:6422 (plan 2 del 2) 
2201, 2207 och 2208 har kompletterats med forcering ventilation. 
 
 
Verksamhetens användande av lokaler. 
 
Möte 2105 möblerat med soffor och stolar för ca 16 personer, projekterat 80/80 l/s lämpligt 
för 10 personer. 
Reception 1204 möblerat med soffa och bord ca 10 stolar, projekterat 40/40 l/s lämpligt för 
ca 4 personer. 
Möte 2103 möblerat för 6 personer, projekterat 52/52 l/s, uppmätt 37/49 l/s lämpligt för 4 
personer. 
 
 
Energisparförslag : 
 
Efterjustering-injustering av värmesystem. Öppna injusteringsvärden radiatorer plan 3 husdel 
syd från kv 0,09 till kv till kv 0,18 i öppet landskap (gemensamma stamreglerventiler plan 1-
plan 3 lämnas inledningsvis orörd). Dokumentera förändrade inställningsvärden på ritning för 
revidering av relationsritning/injusteringsprotokoll efter slutförd efterjustering. 
 
Kontrollera så att ställdon till kylbafflar fungerar samt stänger helt vid värmebehov  
(i de utrymmen som man klagar på drag). 
 
Optimering av driftstider. 
 
 
Övrigt 
Korta filterpåsar, det finns plats för längre påsar. 
 
 
 
 
Östersund 2019-05-31 
 
 
 
Bernt-Åke Andersson    Nemkon AB 


