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

 
 

Rapport OVK Campus by 4 D   

 
Sommarnattkyla och evoparativ kyla är ej kontrollerad (på grund av rådande utetemperatur). 
 
Frysskydd ej provade, insticksgivare. 
Brand- och rökfunktioner är ej provade. 
 
 
Byggnad 4 D (TA1/FA1, TA2/FA2) 
 
ABB don (TD6, TD7) går ej mäta med tryckmätning/k-faktor, ger orimligt höga luftflöden.  
Vid besiktningen stosmättes samtliga TD6/TD7. 
 
Plan 2 och 3 matas både från TA1/FA1 och TA2/FA2 . 
 
Obalans luftflöden på många ställen. Tryckinställning aggregat överensstämmer ej med 
injusteringsprotokoll (2001), uppmätta kanaltryck överensstämmer ej med 
injusteringsprotokoll från 2001.  
Anläggningen är ombyggd till stor del, rumsindelning och verksamhet ändrad. 
Relationsritning med nya projekterade flöden anpassade till verksamheten bör tas fram innan 
anläggningarna injusteras, anpassas till nuvarande verksamhet. 
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Brister som bedöms med 0 i OVK-protokollet 
 
Verksamhetens användande av lokaler. 
 
Disponibelt 117 i källarvåning är möblerat med 4 st massagestolar, bioljudanläggning/bioduk. 
Projekterat med endast 20l/s frånluft, tilluft saknas. 
 
110 Disponibelt lokal i källare, projekterat med ca 45 l/s frånluft. Nyttjas av verksamheten 
som klassrum (20-25 datorskärmar, ”Sport analytiskt labb”). 
 
122 Disponibelt nyttjas som duschrum med 3 duschar. Projekterat med 50 l/s tilluft, frånluft 
saknas helt (finns en gammal självdragsventil med ”nollflöde”. 
 
218 uppehållsrum nyttjas som personalmatsal, luftflöde ca 100 l/s,  
lokalen möblerad med 18 stolar. 
 
I korridor plan 2 utanför rum 219-220 är det utplacerat 4 motions/testcyklar mm. 
I korridor plan 3 står det kopiator och fax/skrivare. 
 
Luftflöde delat kontor f.d sal 311 justerades vid besiktningstillfället. 
Det ena lilla kontoret hade 65 l/s i tilluft med ljud, det andra 0 l/s. 
Justerades till 30 l/s i båda kontoren. 
 
409 Disponibelt projekterat med 15/15 l/s, uppmätt 25/45 l/s.  
Verksamheten nyttjar lokalen för tester, det finns 8 motions/testcyklar i den. 
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Generella kommentarer styr 
 
Aktuell temperaturverkningsgrad redovisas ej i driftsbilder. 
 
Funktionstext revideras. Enligt funktionsbeskrivning så är det frånluftsrelaterad 
tilluftsreglering, det är ändrat till konstant tilluftstemperatur reglering. 
Forcering i lärosal 313 är ej med i funktionstext. 
 
Forcering spiskåpa/diskkåpa i personalrum 217 via tryckknappar visas ej i driftsbild.. 
 
Börvärde GT1 Nattkyla TA2/FA2 60°C. 
 
Vid växling i dynamisk bild från TA1/FA1 länk till våningsplan 4 länkas man till 
fjärrvärmeundercentralens driftsbild. 
 
När TA2/FA2 startas via timertryckknapp håller inte aggregatet inställt tryckbörvärde GP11 
(se exv kl 17.45-19.45 27 Mars) Alla spjällställdon ST22-ST23 är stängda. 
 
TK11 är placerad i personalrum 217, bör flyttas ut i korridor. 
 
100-ST22 och 100-ST23 stänger ej då TA2/FA2 stoppas. Spjällen indikerar ”grönt”. 
 
TK11 indikeras som TK10. 
I driftsbild plan 200 händer ingenting både spjäll och tryckknapp är ”vita” men  
TAFA1-ST20 och ST21 öppnas. 
 
TK12 öppnar ej TA2 300-ST22 och ST23 (TA1 300-ST20 och 21 öppnas). 
 
TK13 öppnar bara 400 TA1/FA1-ST20 och ST21, TA2/FA2-ST22 och ST23 är stängda. 
 
 
 
 
Display Frekvensomformare TA2/FA2 ej avläsbar 
 
FF1 i disponibelt 110, funktion ej fastställd, utreds. 
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TA1/FA1 
 
OVK Godkänd.  
 
Brister som bedöms med 1:a (bör åtgärdas) 
Kylbafflar TD30 har i vissa rum tendens till en begynnande förmutsning 
(egenkonvektionsdelen) vilket medför reducerad kyleffekt sommartid, rengöres exempelvis i 
rum 219.  
 
Funktionsbeskrivningar är ej uppdaterade efter senaste ombyggnaden (se generella 
kommentarer styr).  
 
Obalans i luftflöde 
Övertryck i Träningslokal 410. 
 
Övertryck i konferensrum 308 H. Lokalen borde förses med behovsstyrning samt både 
förstärkas med både till- och frånluft till ca 200/200 l/s. Uppmätt aktuellt luftflöde 100/45 l/s. 
 
F.d datasal 311 är ombyggd till kontor. Forceringsfunktion är kvar. 
Bör byggas om till konstantflöde, luftflöden anpassas till verksamheten. 
Idag stor obalans. 
Rumsreglering av värme/kyla i sekvens. Utred funktion rumsreglering, är det flera rumsgivare 
installerade, styr de kylbafflar/radiatorer i de rum som de är placerade i (före ombyggnad en 
central rumsgivare) ?. 
 
I övrigt se luftflödesprotokoll  
 
Relationsritningar saknas.  
 
Plan 1  
Ny FF1 kanal från plan 2 till fläkt och vidare ut i det fria ? .  
Funktion och betjäningsområde. Bör utredas, dokumenteras. 
 
Plan 2 
Uppehållsrum 217, 218 ombyggt till personalrum. Ny diskkåpa, nya spiskåpor med forcering 
av både till- och frånluft. Tilluftsdon i korridor 216 saknas. 
Nyprojekterade luftflöden (Optimal ventilation) i datasal 219, 220. Luftflöden ökade 
(anpassade till verksamhet) från 180/180 l/s till 260/260 l/s. 
Datasal 214 ombyggd till ”höghöjdslabb”. 
Wc 212 är ombyggd till förråd. 
 
Plan 3 
Rum 320 har förstärkts med tilluft, nyttjas som kontor. 
Lärosal 311 ombyggt till kontor. 
Datasal 308 ombyggt till kontor och konferensrum. 
 
 
Brister som bedöms med 0, åtgärdas ej 
 
Övrigt 
 
Högt tryckfall i uteluftsintag. Enligt injusteringsprotokoll har det varit så ända sedan systemet 
installerades/driftsattes. Förmodligen för liten yta på intagsgaller (befintlig huv nyttjad, 
fastigheten ”k-märkt”?). 
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TA2/FA2 
 
OVK Godkänd.  
 
Brister som bedöms med 1:a (bör åtgärdas) 
 
Funktionsbeskrivningar ej uppdaterade efter senaste ombyggnaden (se generella 
kommentarer styr).  
 
Spjällställdon ST22 och ST23 öppnar ej då TK10-TK13 aktiveras. 
 
 
 
Energisparförslag: 
 
Se f.d datasal 311 (konstantflöde, injustering av luftflöde, anpassning till verksamhet). 
 
Grupprum 319 konstant flöde 130/130 l/s bör förses med behovstyrning för reducering av 
luftflöde då lokalen ej nyttjas. Förutom ny utrustning för behovsstyrning måste tilluftskanal till 
rum 318 dras om. om tilluftskanal till rum 318. 
 
 
 
Övrigt 
 
Högt tryckfall i uteluftsintag. Enligt injusteringsprotokoll har det varit så ända sedan systemet 
installerades/driftsattes. Förmodligen för liten yta på intagsgaller (befintlig huv nyttjad, 
fastigheten ”k-märkt”?). 
 
 
 
Östersund 2019-04-15 
 
 
 
 
 
Bernt-Åke Andersson 
Nemkon AB 


