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Abstract 
When an energy simulation is performed for buildings it generates in lower energy 

consumption than what is later measured. This can often be a problem because of the 

building regulations which have requirements on the specific energy consumption.  

 

What distinguishes the newly built care and nursing accommodation Furugården, the 

building that the study deals with, is that it is differs from the normal case by having a 

lower measured energy consumption than what was originally planned. 

 

This study aims to find out which parts of the building's technical systems and residents' 

behavior that contributes to the low energy demand by means of the building energy 

simulation program BV2, a survey and monitored energy consumption. It can be 

concluded that the users' behavior has a great impact on the building's low energy 

consumption. Their behaviors were determined by surveys. It is mainly the low hot tap 

water usage that contributes to the low energy. 

 

 

Keywords: specific energy consumption, BV2, energy simulation, Comsol, residents’ 

behavior, nursing and care accommodation, Sveby, Gavle.   
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Sammanfattning 
När en energisimulering utförs för byggnader blir resultatet ofta en lägre 

energianvändning än vad som senare mäts upp. Detta kan i många fall bli ett problem på 

grund av de lagar som reglerar byggnadens specifika energianvändning.  

 

Det som utmärker nybyggnationen på vård- och omsorgsboendet Furugården, den 

byggnad som studien behandlar, är att den skiljer sig från normalfallet genom att den 

har en lägre uppmätt energianvändning än vad som den projekterats för.  

 

Studien syftar till att reda ut vilka delar av byggnadens tekniska system och brukarnas 

beteende som bidrar till det låga energibehovet genom en energisimulering med hjälp av 

byggnadsenergiprogrammet BV2, en enkätundersökning och vissa uppmätta 

förbrukningsdata.  Genom studien kan konstateras att brukarnas beteende har stor 

inverkan på byggnadens låga energianvändning vilka fastställts genom 

enkätundersökningar.  Det är främst den låga tappvarmvattenanvändningen som bidrar 

till det låga energibehovet. 

 

 

Nyckelord: specifik energianvändning, BV2, energisimulering, Comsol, 

brukarbeteende, vård- och omsorgsboende, Sveby, Gävle. 
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Förord 
Detta examensarbete utfördes på Högskolan i Gävle under sista delen av vårterminen 

2015. Det är det sista momentet på den treåriga högskoleingenjörsutbildningen inom 

byggteknik med inriktning arkitektur och miljö. Studien har utförts på uppdrag av 

Gavlegårdarna med Mats Borgström som främsta person. 

 

Vi vill tacka alla personer som hjälp oss och bidragit till vårt examensarbete på olika 

vis, personalen och de boende på Furugården som ställt upp på intervjuer och öppnat 

dörrarna till sina hem och därmed gett oss tillfälle att utföra våra mätningar. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Jan Akander, som med sitt brinnande 

intresse hjälpt och stöttat oss genom hela processen. Vi vill även tacka Elisabet Linden 

för all hjälp med temperaturloggrarna.  

 

 

Martina Källström och Malin Skoog 

Gävle, 2015-05-15 
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Beteckningar 
Atemp  Invändig golvarea [m2] för samtliga våningsplan som 

värms till mer än 10 ᵒC. 

Energianvändning  Den energi som levereras till en byggnad under ett år. 

Innefattar uppvärmning, tappvarmvatten och 

fastighetsenergi [kWh/år]. 

Energisimuleringsprogram  Datorprogram som används för att beräkna 

byggnadens energianvändning i projekteringsskedet 

samt uppföljning av energianvändning, 

energideklaration och/eller felsökning. 

Fastighetsel  El som behövs för byggnadens drift så som el till 

belysning i allmänna utrymmen och driftutrymme 

[kWh]. 

Hushållsel  Den el som används för hushållsändamål, så som el 

till vitvaror, belysning och hemelektronik [kWh]. 

Klimatdata    Standarddata för normalväder i specifik ort. 

Klimatskal Byggnadens omslutande delar, tak, grund, väggar, 

fönster och dörrar.   

Konstruktion   Byggnadens bärande element. 

Köldbrygga Möte mellan konstruktionsdetaljer med sämre 

isolerförmåga. 

Lambdavärdesmetod  Metod för beräkning av en byggnadsdels U-värde. 

Luftläckage En byggnads tendens att släppa igenom luft i 

otätheter. 

Nybyggnation   Nyproducerad byggnad. 

Passivhus Byggnad som använder minimalt med energi och har 

låga koldioxidutsläpp. 

RAM-beskrivning Enkel beskrivning om hur ny- eller om byggnationen 

ska gå till väga. 

Specifik energianvändning Energianvändning för en byggnad under ett år 

dividerat med Atemp [kWh/m2∙år]. 
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Spillvattenåtervinningsvärmeväxlare Värmeväxlare kopplad till byggnadens 

avloppsvatten. 

Solfångare Komponent kopplad till uppvärmning av 

tappvarmvatten. 

Sveby Branschöverskridande program som drivs av bygg- 

och fastighetsbranschen och riktar sig till aktörer som 

berörs av byggnaders energiprestanda. Sveby 

fastställer standardiserad brukardata.  

Tappvatten   Vatten av drickskvalitet. 

Tappvarmvatten  Uppvärmt tappkallvatten. 

Tekniskt system Alla delar i byggnaden som finns för uppvärmning, 

kyla och ventilation. 

Transmissionsförluster Värmeförluster genom klimatskärm (exklusive 

luftläckage) [kWh]. 

U-värde   En byggnadsdels isolerförmåga [W/m2∙K]. 

U-värdesmetod  Metod för beräkning av en byggnadsdels U-värde. 

Verksamhetsel Den energi som hyresgästen använder för sin 

verksamhet, utrustning eller belysning [kWh]. 
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1.1 Bakgrund 
Vid projekteringen för en nybyggnad eller ombyggnad görs ofta en energisimulering i ett 

datorprogram. Energisimuleringen fungerar som en modell av byggnadens framtida 

energibehov och är därför ett viktigt underlag. Den består av en modell av byggnadens 

klimatskärm, konstruktion och tekniska system. Vidare görs antaganden om utomhusklimat, 

drift och styrning, brukarbeteende och ventilationssystem. (Andersson, 2013) 

 

Resultatet av energisimuleringen är en uppskattning av byggnadens energianvändning uttryckt 

i kilowattimmar per kvadratmeter uppvärmd golvarea och år. Det är viktigt att förstå att 

simuleringen inte ger svaret på exakt hur den egentliga energianvändningen kommer se ut på 

grund av att många antaganden görs. (Andersson, 2013) 

 

Vanligtvis när en energisimulering görs blir resultatet ofta en lägre energianvändning än vad 

som senare mäts (Bloomfield, Eppel, Lomas & Martin, 1997). Detta kan i många fall bli ett 

problem på grund av de lagar som reglerar byggnadens specifika energianvändning. Det har 

därför införts en säkerhetsmarginal i Boverkets byggregler för att få bukt på problemet. Det 

som utmärker nybyggnationen på Furugården, den byggnad som studien behandlar, är att den 

skiljer sig från normalfallet genom att byggnaden har en lägre uppmätt energianvändning än 

vad som projekterats för. 

  

1. Inledning 
 

1.2 Förvaltare och fastighet 
Företaget Gavlegårdarna startades 1917 och är en av Gävles största hyresvärdar. Idag har 

företaget ungefär 14 400 lägenheter med 30 000 boende, vilket motsvarar cirka 70 % av alla 

hyresrätter i Gävle kommun. Företaget strävar efter att vara klimatneutrala år 2015 samt att 

minska miljöbelastningen och koldioxidutsläppen från verksamheten. De miljöfrågor som 

anses viktigast är frågor gällande byggmaterial, energi, kemikalier, innemiljö, transporter, 

avfall samt intern och extern kompetens. (http://www.gavlegardarna.se) 

 

Byggnaden som undersöks i detta arbete är en del av vård- och omsorgsboendet Furugården i 

Valbo. Furugården förvaltas av Gavlegårdarna och den specifika byggnad som undersöks är 

en nybyggnation från 2013. Byggnaden består av sex våningar och innefattar 55 lägenheter 
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och har bland annat utrustats med spillvattenåtervinningsvärmeväxlare och solfångare för 

uppvärmning av tappvarmvattnet.  

 

När byggnaden uppfördes var den specifika energianvändningen projekterad till 60 

kWh/m2·år, vilket är ett lågt värde jämfört med dagens minimikrav som är 110 kWh/m2·år 

enligt Boverkets byggregler (BBR 21, BFS 2014:3). Under år 2014 var den verkliga 

energianvändningen 56 kWh/m2·år, varav 39 kWh/m2·år krävdes för byggnadens 

uppvärmning och fastighetselen uppgick till 17 kWh/m2·år. Av dessa värden är enbart 

fjärrvärmen normalårskorrigerad medan resten av värdena är faktiska för år 2014. Den energi 

som tillfördes från byggnadens solfångare uppgick till 4 kWh/m2·år medan 

spillvattenvärmeväxlaren bidrog med 1,4 kWh/m2·år. Detta uppmättes av Gavelgårdarna via 

givare som installerats i anläggningarna. 

 

1.3 Problem 
Studien grundas på det faktum att den specifika energianvändningen har fått ett lägre uppmätt 

värde än vad som beräknats fram genom energisimuleringsprogram under 

projekteringsskedet. De delar som behandlas är byggnadens tekniska system, klimatskärm, 

konstruktion och brukarnas beteende samt hur dessa påverkar skillnaden mellan beräknad och 

uppmätt energianvändning. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att fastställa varför Furugårdens energianvändning är lägre än den som 

det projekterats för och kartlägga de delar av byggnaden och brukarnas beteende som bidrar 

till dess låga energibehov. 

 

1.5 Mål 
 Identifiera de byggnadskomponenter som, enskilt eller i kombination, bidrar till 

minskad energianvändning; 

 Kartlägga brukarnas vanor och vidare skapa förståelse för hur deras beteende påverkar 

energianvändningen. 

1.6 Omfattning 
Studien omfattar energianvändningen för hela byggnaden. Där inkluderas brukarnas 

energirelaterade beteende och byggnadens tekniska system. Energisimuleringen baseras på 

Furugårdens konstruktion, tekniska system och brukarnas beteende. 
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1.7 Målgrupp 
Studien utförs på uppdrag av fastighetsägaren Gavlegårdarna och riktar sig till personer som 

arbetar inom byggbranschen, i synnerhet inblandade i projekteringsskedet och drift- och 

förvaltningsskedet. 
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2. Metoder 
2. 1 Metod för energisimulering 
Studien har genom area- och U-värdesberäkningar, bedömningar av ventilationssystem och 

luftotätheter samt brukarbeteende uppskattat byggnadens specifika energianvändning, med 

hjälp av energisimuleringsprogrammet BV2. Denna energisimulering har sedan använts som 

referensmodell och motsvarar den aktuella specifika energianvändningen för byggnaden. En 

känslighetsanalys har utförts för att studera inverkan som olika parametrar har på 

energianvändningen, där inverkan jämförs med referensmodellens prestanda. 

2.1.1 Energisimuleringsprogram 

Idag finns många datorprogram som kan användas för att simulera byggnaders 

energianvändning samt kyl- värme- och elektricitetsbehov på marknaden. De vanligaste är: 

 

 BV2 – energiberäkningsprogram som simulerar en byggnads energianvändning med 

hänsyn till alla byggnadens komponenter (http://www.bv2.se); 

 Derob-LTH – energisimuleringsprogram som inte tar hänsyn till installationer men 

som koncentreras mycket på solinstrålning och solavskärmning (http://edb.lth.se); 

 EnergyCalc 4.1 – beräknar en byggnads energibehov samt 

energieffektiviseringsåtgärder (http://www.energycalc.se); 

 IDA-ICE– flexibelt och detaljerat program där energianvändningen för en byggnad 

samt det termiska inomhusklimatet kan simuleras (http://www.equa.se); 

 VIP-Energy - program som beräknar byggnadens energiprestanda och som simulerar 

vad som händer med byggnaden varje timme under ett år (http://www.strusoft.com). 

 

Studien baseras på energisimuleringsprogrammet BV2 av flera olika anledningar, dels är det 

ett tillförlitligt program som använts inom byggbranschen sedan 1996, författarna har tidigare 

erfarenhet av det men det är också ett program som Högskolan i Gävle har användarlicens till. 

 

BV2 är utvecklat av CIT Energy Management i samarbete med Chalmers Tekniska högskola. 

Programmet är anpassat till Boverkets byggregler. De indata som programmet använder, 

förutom U-värden och areor, är bland annat solinstrålning, klimathållningssystem, 

värmelagring, internvärme och luftläckage. Detta genererar vidare i ett simulerat värde av 

byggnadens värme- och kylbehov. (http://www.bv2.se) 
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2.2 Metod för indata till energisimulering 

2.2.1 Litteraturstudie 

För att få en bild av om och varför det uppstår skillnader mellan projekterad och uppmätt 

energianvändning samt identifiera möjliga indataposter som påverkar den specifika 

energianvändningen utfördes en litteraturstudie. Litteraturstudien syftade främst till att 

identifiera om skillnadens rötter finns i projekterings- eller i användarfasen och baseras på 

referensgranskade artiklar. 

 

Urvalet skedde i första hand efter huruvida artikelns titel stämde överens med ämnet. Vidare 

granskades sammanfattningen och slutligen resultatet. Om artikeln, efter denna process, 

ansågs relevant lästes hela artikeln och relevanta artiklar användes i denna studie. De artiklar 

som använts i litteraturstudien redovisas tillsammans med dess sökkriterier i Figur 1 nedan. 

 

Sökmotor Sökord Datum Antal träffar 

Discovery ”Energy” AND ”Predicted” AND ”Measured” 2015-03-13 25219 

Google Scholar "Predicted energy" AND "Building" 2015-03-13 6 160 

Google Scholar "Projected and actual energy" 2015-03-13 42 

ScienceDirect "Energy use" AND "Buildings" 2015-03-13 25 611 

Figur 1, sökmotorer och sökord. 

2.2.2 Enkätundersökning 

För att få en bild av om brukarnas användning av uppvärmningsenergi, 

varmvattenförbrukning, vädringsvanor samt inomhustemperatur skiljer sig från normalfallet 

utformades en enkät som enbart vård- och omsorgsboendets personal fick besvara. Urvalet 

baserades på att många av de boende lider av demens som är en sjukdom där den drabbade 

har svårt att tänka, minnas och tolka sin omgivning (http://www.1177.se). De frågor som 

ställdes i enkäten var: 

 Hur upplever personalen temperaturen i byggnaden? 

 Hur upplever de boende temperaturen i byggnaden? 

 Hur ofta duschar de boende? 

 Hur ofta vädras det i de boendes lägenheter? 

 Hur ofta vädras det i allmänna utrymmen? 

Enkäten kan ses i sin helhet i Bilaga 5. 
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2.2.3 Platsbesök samt mätningar 

För att få en helhetsbild av byggnadens utformning och dess system besöktes den. Eftersom 

inomhusklimatet upplevdes varierande i byggnadens olika delar gjordes en 

temperaturmätning, där temperaturloggrar placerades på byggnadens alla våningsplan samt i 

norr- respektive söderläge på översta våningen.  

 

2.2.4 Dokumentation och uppmätta värden 

Även dokumentation så som byggnadens ritningar och beskrivningar har fungerat som 

underlag till energisimuleringen. De värden som fanns uppmätta från år 2014 har också 

använts som underlag. De olika underlagen har använts för att utföra handberäkningar av U-

värden och areor men även för att läsa av viktiga parametrar för energisimuleringen. Linjära 

köldbryggors psi-värden har beräknats med finita elementprogrammet Comsol Multiphysics 

version 3,5. 
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3. Teori 
Det finns flera faktorer som påverkar en byggnads energibalans, de största förlusterna sker 

genom transmission, ventilations- och avloppssystem.  

 

 Transmissionsförluster är värmeförluster genom klimatskärm där värmen leds genom 

fasta material (Sandin, 2010). Dessa minskas med bra värmeisolering och således 

lägre uppvärmningskostnader. Bra värmeisolering är också nödvändigt för att undvika 

kondensutfällning, drag och nedsmutsning. Dessutom minskar skaderisken eftersom 

risk för fuktskador reduceras (Hagentoft, 2002). 

 

 Ventilationsförluster är värmeförluster genom ventilation där varm inomhusluft ersätts 

med kall utomhusluft. Skillnaden i luftmassornas värmeinnehåll utgör 

ventilationsförlusten. För att minska ventilationsförlusterna kan värmeåtervinning 

användas (Sandin, 2010). Det betyder att en värmeväxlare använder den varma 

frånluften som uppvärmning för den kalla tilluften. 

 

 Avloppsförluster uppstår när tappvarmvatten används och därigenom spolas ner i 

byggnadens avloppsystem.  Avloppsförlusterna kan minskas med samma metod som 

ventilationsförlusterna, det vill säga genom att använda värmeåtervinning. Det betyder 

att en värmeväxlare använder värmen i avloppsvattnet för att värma tappkallvattnet. 

(Sveby, 2012) 

 

 

På grund av att dessa förluster är svåra att uppskatta, och tillika värmetillskotten som sker i 

byggnaden, används energisimuleringsprogram för beräkningar. De värmetillskott som 

huvudsakligen finns i en byggnad är värme från solinstrålning, personer, belysning och 

maskiner (http://www.varmahus.se). Dessa tillskott minskar byggnadens köpta energi.  

 

Byggnadens köpta energi är den energi som krävs för dess uppvärmning, komfortkyla, 

tappvarmvatten samt fastighetsenergi. Vid en energisimulering bör även en säkerhetsmarginal 

inkluderas för att byggnadens köpta energi inte ska överstiga den projekterade specifika 

energianvändningen. (BBR 21, BFS 2014:3) 
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Enligt en studie av Karlsson, Rohdin & Persson (2007) beror mycket av differensen mellan 

projekterad och uppmätt energianvändning på brukarens beteende. Resultatet av studien 

visade att den uppmätta energianvändningen kunde bli både lägre och högre än den 

projekterade. I de fall där energianvändningen blev lägre hade brukarna fler närvarotimmar än 

vad som var beräknat. Detta beror på att ju fler timmar en person befinner sig i en byggnad 

desto mer värme genererar den som kan tillgodoräknas som internvärme i byggnaden. I de fall 

där energianvändningen blev högre hade brukarna en högre inomhustemperatur än vad som 

antogs i beräkningen. 

 

Engvall, Lampa, Levin, Wickman & Öfverholm (2014) har utfört en studie på flerbostadshus i 

Stockholm. Den påvisar att den största anledningen till att byggnadens energianvändning 

överstiger den projekterade beror på uppvärmningen av byggnaden, det vill säga att 

inomhustemperaturen är för hög. Housez, Mahdavi & Pont (2014) har i en studie av passivhus 

i Österrike även de kommit fram till att en hög inomhustemperatur bidrar till en hög 

energianvändning eftersom att det vädras mer om inomhustemperaturen är hög. Detta visar att 

i de fall där brukarna bidrar till en högre energianvändning är de största anledningarna en 

högre inomhustemperatur och en mer frekvent vädring än rekommenderat.  

 

I energisimuleringsprogram används ofta standardvärden för klimatdata. Dessa värden kan 

skilja sig en del från verkliga uppmätta värden vilket har en liten men inte avgörande effekt på 

slutresultatet. (Housez, Mahdavi & Pont, 2014)  

 

En orsak till att det blir fel i projekteringen kan vara användande av fel metoder eller verktyg. 

De Wilde (2014) menar att bristande kunskap och skicklighet hos användaren av 

datorsimuleringsprogrammet kan vara en bidragande faktor. Kalema, Johannesson, Pylsy och 

Hagengran (2008) menar också att användarens erfarenhet och skicklighet av att översätta 

verkliga förhållanden till beräkningsmodeller har stor betydelse. Även kvaliteten på indata 

samt vilken beräkningsmetod som används har stor betydelse för det simulerade resultatets 

överrensstämmelse med verkligheten. Enligt Kalema et al. (2008) så har användarens 

skicklighet samt kvaliteten på indata störst inverkan på differensen i resultat. Dock menas att 

skillnaden mellan resultaten från enkla eller komplexa modeller är väldigt liten.  

 

Skillnaden kan också bero på att material som används i energisimuleringen inte presterar lika 

bra som tillverkaren uppgett. Det går sällan att specificera en anledning till skillnaden mellan 
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projekterad och uppmätt energianvändning, det beror snarare på en kombination av flera olika 

faktorer. (De Wilde, 2014) 
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4. Genomförande 
För att besvara syfte och frågeställning gjordes en referensmodell i datorprogrammet BV2. I 

denna modell ändrades sedan olika indatavärden för att identifiera de poster som har störst 

påverkan på byggnadens specifika energianvändning. Indata- och utdataberäkningar gjordes i 

kalkylprogrammet Microsoft Office Excel och köldbryggorna simulerades i finita 

elementprogrammet Comsol. Innan datorsimuleringen gjordes en litteraturstudie som syftade 

till att kartlägga vilka delar i projekterings- respektive brukarfasen som kan bidra till 

skillnader i resultatet. Genom diskussion och intervju med vårdpersonal på Furugården 

fastställdes att en temperaturmätning med hjälp av temperaturloggrar behövdes göras. Detta 

uppkom på basis av enkätsvar och upplevelsen av temperaturskillnad vid platsbesöket.  

 

4.1 Enkätundersökning 
Totalt tio enkäter lämnades till undersköterskor och sjuksköterskor som arbetade på 

Furugården 2015-04-20, vilka besvarades på en gång. Alla deltagare var kvinnor. Enkäternas 

resultat kommer användas i datorsimuleringsprogrammet BV2 i den mån brukarnas beteende 

skiljer sig från normalfallet som definieras i Sveby (2012) och BBR (BBR 21, BFS 2014:3).  

Resultaten redovisas under respektive rubrik i indata för BV2 nedan. 

 

4.2 Temperaturmätning 
Rumstemperaturmätningar utfördes mellan 2015-04-22 och 2015-04-29 med hjälp av 

temperaturloggrar för att fastställa om byggnaden har temperaturskillnader mellan den södra 

och den norra delen samt på byggnadens respektive våningsplan. Ursprungligen placerades en 

temperaturlogger på kontoret på den södra sidan, på plan 6. På grund av att persiennerna var 

neddragna hela tiden vid första mätningen gjordes en ny mätning som pågick från 2015-05-05 

till 2015-05-12, där temperaturloggrarna placerades i städförrådet och i en lägenhet på plan 6 

istället. Temperaturloggrarnas placering finns utmärkta i Bilaga 1.  

Mätningen utfördes på grund av att temperaturen upplevdes varierande vid ett platsbesök. 

Med tanke på skillnaden i solinstrålning på den södra och den norra delen av byggnaden 

utfördes två olika energisimuleringar av byggnaden, en av byggnadens södra sida och en av 

byggnadens norra sida, se Bild 1, med anledning av att BV2 endast räknar energianvändningen 

i en termisk zon, med en representativ inomhustemperatur. Av dessa energisimuleringar 

användes sedan ett medelvärde för hela byggnaden, detta blev referensfallet. De temperaturer 

som uppmättes användes sedan till de båda energisimuleringarna. 
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De loggrar som användes kommer från Mitec och har en mätnoggrannhet på ± 0,3 ᵒC om de 

befinner sig i temperaturintervallet -20-70 ᵒC (http://www.mitec.se). För att säkerhetsställa 

mätnoggrannheten gjordes en kalibrering av temperaturloggrarna innan temperaturmätningen 

tog plats. Loggrarna placerades tätt tillsammans under en femtimmarsperiod för att 

kontrollera att samtliga mätte samma temperatur. 

 Loggrarnas placering har stor betydelse för ett korrekt resultat, de ska placeras enligt dessa 

kriterier (Länsstyrelsen Gävleborg, 2012): 

 Temperaturen ska vara någorlunda konstant; 

 Givaren ska ej vara nära en värmekälla; 

 Givaren ska ej placeras i solljus eller drag; 

 Givaren ska ej placeras vid yttervägg; 

 Givaren placeras 1,2-1,5 meter ovan golv. 

Här placerades loggrarna diskret ovanpå skåp för att inte personer skulle röra eller flytta 

dessa.  

 

 

4.3 Indata energisimulering 
Till energisimuleringen användes datorprogrammet BV2. Referensmodellen baserades på ett 

antal olika indata gällande byggnadens: 

 Utformning – areor, volymer, fasader och U-värden; 

 Byggnadstekniska egenskaper – köldbryggor och luftläckage; 

 Brukarnas beteende - användning av hushållsel, personvärme, 

tappvarmvattensanvändning och vädringsvanor; 

 Klimathållningssystem – ventilation- och uppvärmningssystem; 

 Interna värmekällor – värme från belysning, maskiner och personer. 

De indata som användes i BV2 kan utläsas i Bilaga 2. 

4.3.1 Areor och volymer  

I sektionen areor och volymer i BV2 angavs byggnadens Atemp, för den södra delen och för 

den norra delen. Även våningsplanens höjd angavs. Eftersom plan 6 har en högre våningshöjd 

än övriga plan angavs ett medelvärde. I byggnadens Atemp ingår samtliga utrymmen med 

undantag för källsorteringsrum, kärltvätt och godsmottagning eftersom dessa inte värms till 

10 ᵒC.  
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Byggnadens Atemp blev 2518 m2 för den södra delen och 2517 m2 för den norra delen. 

Medelvärdet för våningsplanens höjd blev 2,83 meter. 

 

Bild 1, de två energisimuleringarnas uppdelning 

 

4.3.2 Fasader 

I den del i dataprogrammet BV2 som behandlar byggnadens fasader lades information om 

byggnadens olika fasadareor till, med fönsterarea inkluderat. Även väggarnas U-värde 

beräknades i kalkylprogrammet Microsoft Office Excel enligt Ekvation 1 och 2 nedan. 

Byggnadens tröghet bestämdes till tung på grund av dess betongkonstruktion med 

utanpåliggande isolering. Alla väggar är uppbyggda likadant med undantag från väggen runt 

rullstolsförrådet, samt vid byggnadens glaspartier.  

 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑛 + 𝑅𝑠𝑒
  [𝑊/𝑚2𝐾] 

 

R1,2,n = materialens värmemotstånd 

Rsi = värmeövergångsmotstånd insida 

Rse = värmeövergångsmotstånd utsida 

Ekvation 1, U-värdesberäkning. 

 

𝑅 =
𝑑


   [𝑚2𝐾/𝑊] 

 

d = materialens tjocklek 

 = materialens värmekonduktivitet 

Ekvation 2, beräkning av ett materials värmemotstånd 
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På grund av den tidigare nämnda uppdelningen delades även fasaderna upp. Hela södra 

fasaden och halva östra respektive västra fasaden ingår i ena energisimuleringen och 

resterande delar i den andra. Eftersom byggnaden delas på mitten saknas klimatskal på en sida 

i respektive energismulering, den fasadarean sattes därför till 0 m2. 

4.3.3 Fönster och dörrar 

I sektionen fönster och dörrar lades information om fönsterarean på varje fasad till. 

Fönsterareor och fönstrens glasandelar handberäknades. På södra och norra fasaden, i 

lägenheter och kontor, sticker fönstren ut ur fasaden. Detta gör att fönsterarean är större än 

fönsteröppningen. I beräkningarna och energisimuleringen har fönsteröppningen använts 

eftersom solinstrålningen inte ökar på grund av vinkeln. Glasandelen handberäknades och 

information om fönstrens, glaspartiernas och dörrarnas U-värde lades till.  

 

Ett fönsters g-värde är dess solenergitransmittans, det vill säga hur mycket av solens 

värmeenergi som tas in genom fönstret (http://www.energifonster.nu). 

 

Solfaktorn som anges för fönstren i BV2 beräknas genom multiplikation av fönstrets g-värde, 

den fasta yttre avskärmningen så som växtlighet, balkonger och dylikt samt den 

beteendepåverkade avskärmningen så som användning av persienner, gardiner och 

dekorationer i fönstren. Den anger hur mycket av solstrålningen som tas in i byggnaden 

genom dess fönster i enlighet med Sveby (2012).  

 

4.3.4 Tak 

Takets U-värde samt area beräknades med hjälp av en beräkningsmodell gjort i programmet 

Microsoft Office Excel.  

4.3.5 Köldbryggor 

För att kontrollera värmeförlusten genom köldbryggorna utfördes en simulering i finita 

elementprogrammet Comsol Multiphysics version 3,5. Där gjordes först en modell av 

konstruktionen utan köldbrygga för att erhålla ett referensvärde, se Bild 2. Vidare gjordes en 

modell med köldbrygga, se Bild 3. Skillnaden mellan de olika värdena dividerat med 

skillnaden mellan inom- och utomhustemperaturen är köldbryggans linjära 

läckflödeskoefficient, det så kallade -värdet.  
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De byggnadskomponenter som antagits har en köldbrygga är anslutning mellan: 

 Fönster och yttervägg; 

 Dörr och yttervägg; 

 Glasparti och yttervägg; 

 Hörn i yttervägg. 

 

 

Bild 2, referensfall i Comsol. 
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Bild 3, köldbrygga i Comsol. 

 

 

4.3.6 Luftläckage 

I en byggnad förekommer det även luftläckage genom klimatskärmen vilket leder till 

värmeförluster. För att ta reda på hur stort en byggnads luftläckage är måste en tryckprovning 

utföras. Byggnaden trycksätts då med över- eller undertryck, med hjälp av en fläkt och skapar 

en tryckskillnad på 50 Pa jämfört med utomhusklimatet, enligt så kallade Blower Door 

metoden. Därefter stannar fläkten och tryckskillnaden mäts igen vilket resulterar i byggnadens 

luftläckage. (Sikander & Wahlgren, 2008) 

 

Enligt RAM-beskrivningen för byggnaden får den inte ha ett luftläckage som överstiger 0,4 

l/s·m2 vid 50 Pa tryckskillnad. Se Bilaga 4. Eftersom dokumentation saknas från 

tryckprovningen av byggnaden räknades luftläckaget ut med hjälp av en modell i Microsoft 

Office Excel. Modellen baseras på ett luftflödesbalans där otätheterna antas vara jämt 

fördelade över klimatskärmen. Den skiljer mellan termik och vindpåverkan eftersom 

luftomsättningarna på grund av dessa i BV2 ges som två belopp. 
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4.3.7 Grund 

Byggnadens grundläggning är källare. Källarens U-värde handberäknades enligt metoden 

uppvärmd källare som finns beskriven i Swedisols publikation Isolerguiden 06 vilken i sin tur 

är en standardmetod enligt SS-EN ISO 13370, ”Byggnaders termiska egenskaper - 

värmeöverföring via marken – Beräkningsmetoder”.  

 

4.3.8 Internvärmeenergi 

När energianvändningen beräknas för en byggnad inkluderas även gratisenergi från 

internvärme. Denna gratisenergi kommer främst från belysning, personer och maskiner i 

byggnaden. Upp till 70 % av denna energi kan tillgodoräknas för byggnadens uppvärmning. 

(Sveby, 2012) 

Belysning 
Vid en energiberäkning får 70 % av belysningens effekt tillgodoräknas som internvärme i 

byggnaden.  

Personvärme  
Vid beräkningar görs ofta ett tillägg på 100 W per vuxen person och 60 W per barn. Detta är 

värden som egentligen varierar från person till person men också mellan kön och personernas 

aktivitet. Sveby rekommenderar ett medelvärde på 80 W per person. (Sveby, 2012) 

4.3.9 Klimathållningssystem 

Byggnadens ventilationssystem är typen från- och tilluft med värmeväxlare. Systemets 

specifika fläkteffekt får maximalt vara 2,0 kW/m3/s. Ventilationssystemet finns i fläktrummet 

på sjunde våningen och betjänar alla rum på alla plan med undantag från soprum och 

undercentral.  

 

Efter platsbesöket kunde konstateras att frånluften håller temperaturen 23 ᵒC, se Bild 4, och 

tilluften temperaturen 20 ᵒC, se Bild 5.  

 

Verkningsgrad på värmeväxlare samt luftflöden anges med hjälp av information från 

tillverkare och Boverkets krav i BBR 21 (BBR 21, BFS 2014:3). Verkningsgraden var enligt 

tillverkaren 85 % medan ventilationens luftflöde ska vara minst 0,35 l/s·m² enligt BBR 21. 
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      Bild 4, temperaturmätare på frånluftskanal. 

 

 
      Bild 5, temperaturmätare på tilluftskanal. 

 

4.3.10 Tappvarmvatten 

Energiåtgången vid användning av tappvarmvatten beror till största del på tre olika saker: 

brukarnas vanor, armaturer och den tid det tar för det varma vattnet att nå blandaren. 

Dessutom påverkas energiåtgången av temperaturen på det inkommande kallvatten och 

utgående varmvatten samt energiförluster på grund av stillastående vatten i beredare. Kall- 
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och varmvattenanvändningen varierar under året och är dessutom olika på olika delar i 

Sverige. Vattenåtgången varierar också med årstiderna. I en bostad är schablonvärdet för 

tappvattenuppvärmningen 30 kWh/m2·år. (Sveby, 2012) 

 

Hur energiåtgången för uppvärmning av tappvarmvattnet beräknades ses i Ekvation 3. 

 

𝑄 =
𝜌 ∙ 𝐶(𝑡𝑣𝑣 − 𝑡𝑘𝑣) ∙ 𝑉

3600
 

 

ρ = vattnets densitet 

C = vattnets specifika värmekapacitet 

tvv = tappvarmvattnets temperatur 

tkv = tappkallvattnets temperatur 

V = volymen vatten som värms 

Ekvation 3, beräkning av energiåtgång vid uppvärmning av tappvarmvatten. 

 

Observera att formeln inte tar hänsyn till tidigare nämnda förluster. 

 

4.3.11 Driftel 

Driftel, eller fastighetsel, är el som används för att upprätthålla byggnadens funktion och 

omfattar bland annat cirkulationspumpar, fläktar och belysning i allmänna utrymmen. (Sveby, 

2012) Den driftel som denna byggnad omfattas av är i huvudsak uppvärmning av 

tappvarmvatten, ventilationssystemet, hiss och belysning i trapphus. Den driftel som anges i 

energisimuleringen är den uppmätta för år 2014 och motsvarar 17 kWh/m2·år. 

 

4.3.12 Vädring 

Vädring är behovsstyrt och brukarnas vädringsvanor påverkas delvis av vilken grad 

byggnaden exponeras för vind. Dessutom har byggnadens ventilationssystem betydelse. 

Vädringsvanor varierar också ofta mellan olika lägenheter i samma flerbostadshus. Ett 

rekommenderat schablonpåslag på energiprestandan är 4 kWh/m2·år. Det är enligt Boverkets 

byggregler tillåtet att i efterhand korrigera den uppmätta energianvändningen i de fall då 

vädringsvanorna avviker från det normala. (Sveby, 2012) Genom enkätundersökningen som 

genomfördes fick vårdpersonalen besvara frågor om hur ofta det vädras i de boendes 

lägenheter och i allmänna utrymmen, detta för att bedöma om Svebys vädringspåslag var 

relevant att använda i energisimuleringen.  
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4.3.13 Inomhustemperatur 

Den temperatur som rekommenderas för vård- och omsorgsboenden är 22 ᵒC (Sveby, 2012). 

På Furugården är det bestämt att en inomhustemperatur på 23 ᵒC ska hållas. Efter platsbesöket 

fastställdes att både de boende och personalen upplever inomhustemperaturen olika. Därför 

utfördes en temperaturmätning. För att undvika att inomhusklimatet blir för varmt används 

solavskärmning i form av persienner och vädring genom dörr- och fönsteröppningar. 

4.3.14 Uppvärmningssystem 
Byggnadens uppvärmningssystem är fjärrvärme med en antagen verkningsgrad på 98 %. 

Uppvärmningen av byggnadens tappvarmvatten sker i första hand med hjälp av en 

spillvattenåtervinningsvärmeväxlare samt med värmeenergi från solfångare. Om vattnet inte 

nått önskad temperatur genom denna procedur värms det till sist med hjälp av fjärrvärmen. 

 

4.3.14.1 Fjärrvärme 
Byggnaden värms genom fjärrvärme, centralen finns i byggnadens källare. (Bild 7) Den köpta 

energin får högst uppgå till 60 kWh/m2·år enligt RAM-beskrivningen. Se Bilaga 4.  De 

mätningar som gjorts efter att byggnaden färdigställdes visar att byggnaden har en 

genomsnittlig köpt energi, som omfattar både energi för fjärrvärme och fastighetsel, på 

ungefär 56 kWh/m2·år, värdet är normalårskorrigerat. 

 

 

     Bild 7, byggnadens fjärrvärmecentral 
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4.3.14.2 Spillvattenåtervinningsvärmeväxlare 
Värmeväxlaren förvärmer det inkommande tappvarmvatten och är ihopkopplat med 

tappvarmvattensystemet, se Bild 8. Denna gav år 2014 ett tillskott på 1,4 kWh/m2·år. 

 
Bild 8, spillvattenåtervinningsvärmeväxlarens inkoppling i övriga    

tappvarmvattensystemet. 

 

4.3.14.3 Solfångare 
Solfångarna är placerade på byggnadens tak i söderläge, se Bild 9. De har en anstrålningsarea 

på ungefär 100 kvadratmeter. Solfångarna är inkopplade till värmesystemet för förvärmning 

av tappvarmvatten, se Bild 10. Räknat på Atemp, kunde det första verksamhetsårets solenergi 

avlasta uppvärmningen med 4 kWh/m2*år. Omräknat som den nyttiga värmen som kommer 

per kvadratmeter solfångare är beloppet ca 200 kWh/m2*år. Beloppet kan ställas i relation 

med solstrålningen som infaller mot en horizonell yta, som för Gävleborgs kust motsvarar 

950-975 kWh/m2*år (http://www.smhi.se). 

 



 

23 

 

 
 Bild 9, solfångarna placerade på byggnadens tak. 

 

 

 
                   Bild 10, solfångarnas inkoppling i övriga tappvarmvattensystemet. 
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5. Resultat 
 

5.1 Resultat för indata 

5.1.1 Enkätsvar 

Den genomförda enkätundersökningen kartlade brukarnas beteende inom tre områden, 

inomhustemperatur, vädringsvanor och duschvanor. Frågor och svar gav följande utfall, se 

Figur 5-9. 

 

Figur 5, enkätsammanställning av personalens upplevelse av inomhustemperaturen. 

 

Ur diagrammet kan utläsas att majoriteten, det vill säga 60 %, av den tillfrågade personalen 

upplever inomhustemperaturen för varmt, medan 30 % upplever inomhustemperaturen lagom. 

 

Figur 6, enkätsammanställning av de boendes upplevelse av inomhustemperaturen. 

För varmt 
60%

För kallt
0%

Lagom
30%

Vet ej
10%

Hur upplever personalen inomhustemperaturen?

För varmt
10%

För kallt
30%

Lagom
0%

Vet ej
60%

Hur upplever de boende inomhustemperaturen?
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Huruvida de boende upplever inomhustemperaturen är oklart. 30 % av personalen menar att 

de boende upplever inomhustemperaturen för kall medan 10 % upplever den för varm.  

 

Figur 7, resultat av enkätundersökning av vädringsvanor i de boendes lägenheter. 

 

Hur ofta det vädras i de boendes lägenheter är oklart, 50 % av respondenterna vet inte hur ofta 

det vädras medan 30 % menar att det vädras en gång i veckan och 20 % menar att det vädras 

mer än en gång i veckan.   

Mer än en gång 
i veckan

20%

En gång i 
veckan

30%

Mindre än en 
gång i veckan

0%

En gång i 
månaden

0%

Vet ej
50%

Hur ofta vädras det i de boendes lägenheter?
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Figur 8, resultat av enkätundersökning av vädringsvanor i gemensamma utrymmen. 

 

90 % av respondenterna menar att det vädras i de gemensamma utrymmena mer än en gång i 

veckan. Resterande 10 % vet inte hur ofta det vädras. 

 

Figur 9, resultat av enkätundersökning av de boendes duschvanor. 
 

 

De boende duschar enligt majoriteten av respondenterna en gång i veckan.  
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5.1.2 Temperaturmätning 

Resultatet av temperaturmätningen kan utläsas i Figur 10-18 nedan. 

 

Figur 10, mätresultat plan 1. 

 

 

Figur 11, mätresultat plan 2. 
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Figur 12, mätresultat plan 3. 

 

Figur 13, mätresultat plan 4. 
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Figur 14, mätresultat plan 5. 

 

Figur 15, mätresultat plan 6, mitten av planet. 

22

22,5

23

23,5

24

24,5

25

25,5

1
3

:3
0

:0
0

1
9

:3
0

:0
0

0
1

:3
0

:0
0

0
7

:3
0

:0
0

1
3

:3
0

:0
0

1
9

:3
0

:0
0

0
1

:3
0

:0
0

0
7

:3
0

:0
0

1
3

:3
0

:0
0

1
9

:3
0

:0
0

0
1

:3
0

:0
0

0
7

:3
0

:0
0

1
3

:3
0

:0
0

1
9

:3
0

:0
0

0
1

:3
0

:0
0

0
7

:3
0

:0
0

1
3

:3
0

:0
0

1
9

:3
0

:0
0

0
1

:3
0

:0
0

0
7

:3
0

:0
0

1
3

:3
0

:0
0

1
9

:3
0

:0
0

0
1

:3
0

:0
0

0
7

:3
0

:0
0

1
3

:3
0

:0
0

1
9

:3
0

:0
0

0
1

:3
0

:0
0

0
7

:3
0

:0
0

Te
m

p
er

at
u

r,
 

C
Allrum plan 5

Dag 1         Dag 2         Dag 3         Dag 4        Dag 5         Dag 6        Dag 7

Medelvärde 24,06 C

21

21,5

22

22,5

23

23,5

24

24,5

25

1
3

:3
0

:0
0

1
9

:3
0

:0
0

0
1

:3
0

:0
0

0
7

:3
0

:0
0

1
3

:3
0

:0
0

1
9

:3
0

:0
0

0
1

:3
0

:0
0

0
7

:3
0

:0
0

1
3

:3
0

:0
0

1
9

:3
0

:0
0

0
1

:3
0

:0
0

0
7

:3
0

:0
0

1
3

:3
0

:0
0

1
9

:3
0

:0
0

0
1

:3
0

:0
0

0
7

:3
0

:0
0

1
3

:3
0

:0
0

1
9

:3
0

:0
0

0
1

:3
0

:0
0

0
7

:3
0

:0
0

1
3

:3
0

:0
0

1
9

:3
0

:0
0

0
1

:3
0

:0
0

0
7

:3
0

:0
0

1
3

:3
0

:0
0

1
9

:3
0

:0
0

0
1

:3
0

:0
0

0
7

:3
0

:0
0

Te
m

p
er

at
u

r,
 

C

Allrum plan 6

Dag 1         Dag 2         Dag 3         Dag 4        Dag 5         Dag 6        Dag 7

Medelvärde 23,57 C



 

30 

 

 

Figur 16, mätresultat plan 6, norra delen av planet. 

 

Figur 17, mätresultat plan 6, södra delen av planet. 
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Figur 18, mätresultat utetemperatur. 

Temperaturmätningen gav en medelinomhustemperatur på 23,6 ᵒC, vilket är högre än den 

projekterade inomhustemperaturen på 23 ᵒC. Som figurerna visar finns ingen större 

temperaturskillnad mellan zonerna. 

 

5.1.3 Areor och volymer 

5.1.4 Fasader 

Areor och U-värden för byggnadens olika delar kan ses i Figur 19. U-värdesberäkningar kan 

ses i Bilaga 3. 

Byggnadsdel Area [m2] U-värde [W/m2K] 

Tak 931 0,084 

Grund 997 0,169 

Yttervägg* 2408 0,147 

Yttervägg entré* Ingår i arean för Yttervägg 0,164 

Yttervägg glasparti* Ingår i arean för Yttervägg 0,180 

Fönster 397 1,1 

Dörrar 43 1,1 

*Ett medelvärde av dessa U-värden baserat på arean har använts för de olika ytterväggarna. 

 

Figur 19, sammanställning av byggnadens areor och U-värden. 
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5.1.5 Fönster och dörrar 

Fönstrens glasandel beräknades till 75 %. Enligt RAM-beskrivningen är U-värdet 1,1 W/m2K 

och fick inte vara lägre på grund av risken för kondens och frost. Fönstren är av typen EK-AL 

från Elitfönster. Se Bilaga 4. Det är ett fönster med fyra millimeter floatglas i ytterbåge och 

två stycken fyra millimeter glas i innerbåge var av ett är ett energiglas. Mellan glasen finns en 

16 millimetersspalt fylld med argon. Fönstren har ett g-värde på 0,55. (Elitfönster, 2012) 

Värden för fast solavskärmning har hämtats ur Sveby (2012). Den uträknade solfaktorn för 

varje väderstreck redovisas i Figur 20. 

 

Fasad Solfaktor [%] 

Söder 0,267 

Väster 0,366 

Norr 0,096 

Öster 0,366 

 

Figur 20, solfaktorn för byggnadens fönster. 

5.1.6 Tak 

Takkonstruktionen har ett bjälklag av betong och takstolar av trä. Vinden är isolerad med 500 

millimeter lösull. På grund av uppbyggnaden sattes byggnadens tröghet till tung. U-värdet 

samt takets area kan ses i Figur 19. 

 

5.1.7 Köldbryggor 

De köldbryggor som beräknades med hjälp av finita elementprogrammet Comsol visas i Figur 

21 nedan. Där visas värdet på värmeförluster med köldbryggan, sedan referensfallet ch 

därefter skillnaden mellan dessa. I sista kolumnen visas den linjära läckflödeskoefficienten 

som användes i energisimuleringarna. Där har värdet för köldbryggan dividerats med 

temperaturskillnaden mellan inom- och utomhusluft. 
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 Med 
köldbrygga, 

köldbrygga 
[W/m] 

Referensvärde, 

ref [W/m] 

Köldbryggan, 

konstruktion 

[W/m] 

Linjärt 

läckflöde,  
[W/m∙K] 

Fönster-dörr-
yttervägg 

6,417 6,061 0,356 0,015 

Fönster-yttervägg-
glasparti 

7,207 6,935 0,272 0,012 

Hörn i yttervägg 8,334 6,782 1,552 0,067 

Hörn i yttervägg, 
entré 

8,301 7,562 0,739 0,032 

 
Figur 21, beräkning av den linjära läckflödeskoefficienten för byggnadens köldbryggor. 

5.1.8 Luftläckage 

Luftläckaget på grund av termik blev, enligt beräkningsmodell i excel, 0,057 l/s·m2 medan 

luftläckaget på grund av vindpåverkan blev 0,066 l/s·m2.  

5.1.9 Grund 

På grund av att marknivån är olika hög runtomkring byggnaden användes ett medelvärde på 

1,7 meter i beräkningarna. Marken antogs bestå av sand eller lera som båda har 

värmekonduktiviteten 1,5 W/mK. U-värdet som beräknades blev 0,169 W/m2K. (Bilaga 3) 

 

5.1.10 Internvärmeenergi 

Belysningen har inte beräknats separat utan ingår i driftelen för byggnaden där 70 % har 

tillgodoräknats som värmetillskott. 

 

På grund av att byggnaden är ett vård- och omsorgsboende gjordes antaganden gällande de 

boendes antal vistelsetimmar, per dygn, i byggnaden. Studien förutsätter att de boende 

ständigt befinner sig i byggnaden. Dessutom finns personal tillhanda under hela dygnet. De 

boende antas avge 80 W medan personalen antas avge 100 W. Dagtid blev tillskottet 1,37 

W/m2 och nattetid blev tillskottet 0,91 W/m2.  

 

5.1.11 Klimathållningssystem 

Eftersom inga luftflöden har mätts upp har det rekommenderade värdet för luftomsättningen i 

bostäder motsvarande 0,5 omsättningar i timmen (BBR 21, BFS 2014:3) använts i 
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energisimuleringen, det vill säga minst 0,35 l/s·m². Verkningsgraden för värmeväxlaren sattes 

till 85 % enligt information från tillverkaren. 

 

5.1.12 Tappvarmvatten 

Under 2014 använde byggnaden totalt 4252 m3 tappvatten varav 3300 m3 var tappkallvatten 

och 952 m3 tappvarmvatten. Energin för uppvärmningen av tappvarmvattnet blev då 12,1 

kWh/m2·år. När värdet reducerades med tillskottet från solfångare samt 

spillvattenåtervinningsvärmeväxlaren blev det 6,7 kWh/m2·år. 

 

5.1.13 Driftel 

Driftelen för byggnaden uppgick år 2014 till 17 kWh/m2·år, vilket är det värde som även 

användes i energisimuleringen. 

5.1.14 Vädring 

Enkätresultaten samt svar från boendets vårdpersonal visade på frekvent vädring sommartid 

men inte vintertid. Denna information ledde till att schablonpåslaget på 4 kWh/m2·år ansågs 

relevant i energisimuleringen. 

5.1.15 Inomhustemperatur 

Inomhustemperaturen som angavs i energisimuleringen var 23 C då det är den lägsta tillåtna 

inomhustemperaturen enligt RAM-beskrivningen för byggnaden. Se Bilaga 4. 

 

 

5.2 Resultat för energisimulering 

5.2.1 Energisimulering 

Genom energisimuleringen i datorprogrammet BV2 uppgick den specifika 

energianvändningen i den södra delen till 52 kWh/m2·år och i den norra delen 60 kWh/m2·år, 

vilket ger ett medelvärde på 56 kWh/m2·år, detta överensstämmer med byggnadens 

energianvändning i dagsläget. Vid den känslighetsanalys som utfördes framgick att den faktor 

som påverkade byggnadens energianvändning mest i energisimuleringen var 

tappvarmvattenanvändningen. För att visualisera vilken påverkan denna post har visar 

diagrammet hur den specifika energianvändningen ser ut i olika scenarion där den första 

stapeln motsvarar dagsläget, se Figur 22. 
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Figur 22, energianvändning vid olika beteenden. 

Tappvarmvattenanvändningen som angavs är betydligt lägre än normalfallet på grund av de 

boendes duschvanor. De boendes duschvanor motsvarar endast 19 % av normalfallet. 

Dessutom reduceras energiåtgången till uppvärmningen av tappvattnet ytterligare på grund av 

tillskottsvärme från solfångarna och spillvattenvärmeväxlaren.   

 

Resultatet av den känslighetsanalys som utfördes utifrån referensmodellen redovisas i Figur 

23 och 24. Dessa visar hur mycket den specifika energianvändningen påverkas vid ändring av 

olika indataposter när dessa ökar eller minskar med tio procent samt vid normal 

tappvarmvattenanvändning. 

 

Indata som ändras Ändring av värdet [%] Ökning av specifik 

energianvändning [%] 

U-värden i klimatskärm +10  5 

Ventilationsflöden +10  1 

Tappvarmvattenanvändning +10   2 

Tappvarmvattenanvändning +269* 34 

Närvarotimmar -10 2 

Luftläckage +10 2 

Köldbryggor  +10 1 

*Motsvarar normal tappvarmvattenanvändning 

 

Figur 23, känslighetsanalys. 
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Figur 24, känslighetsanalys. 
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6. Diskussion 
Tanken med den referensmodell som gjordes var att denna skulle bli mycket lik den aktuella 

specifika energianvändningen som råder på Furugården idag. Det blev den också då 

referensmodellen fick, precis som på Furugården, 56 kWh/m2·år. Detta är inget värde som 

modifierats fram för att överensstämma. Referensmodellen baseras på våra antaganden samt 

framtagna och uppmätta data och eftersom den specifika energianvändningen blev den samma 

kunde vi anta att dessa stämmer överens. 

 

Eftersom många sektioner i energisimuleringsprogrammet är antagna förekommer en del 

osäkerhet i studien. Därför beslutades att göra en känslighetsanalys för att identifiera de 

största bidragande posterna till den förhållandevis låga energianvändningen.  

 

Utifrån den känslighetsanalys som utfördes i energisimuleringen visas det att 

tappvarmvattenanvändning har den största påverkan på resultatet. Detta visar att det också är 

den posten som kan ha ”feltolkats” vid projekteringen av byggnadens energianvändning innan 

dess uppförande. Om en standardbrukare skulle ha bott i denna byggnad hade inte kravet på 

60 kWh/m²·år uppfyllts. Detta på grund av en ökad vattenanvändning.  

 

Tappvarmvattenanvändningen i byggnaden är betydligt lägre än normalt då schablonvärdet är 

30 kWh/m²·år medan det värdet som är aktuellt för byggnaden är 6,7 kWh/m²·år, det vill säga 

enbart 22 % av schablonvärdet. Den låga tappvarmvattenanvändningen har en stor inverkan 

på byggnadens energianvändning som skulle vara betydligt högre om de boende använde 

samma vattenmängd som standardbrukaren. Detta i kombination med att solfångarna och 

spillvattenvärmeväxlaren bidrar till en stor del av tappvattnets uppvärmning leder till att 

byggnadens specifika energianvändning minskar. De beräknade värdena är baserade på 2014 

års vattenanvändning på grund av den korta tiden byggnaden har varit i drift. 

 

Den låga energianvändningen är självklart bra ur ett hållbart perspektiv med tanke på dagens 

problem med bland annat global uppvärmning.  Däremot finns brister ur ett etiskt perspektiv 

där en kan ställa sig frågan hur humant det är att enbart få duscha en gång i veckan.   

 

Enligt personalen som intervjuades under ett av platsbesöken vädras det i de allmänna 

utrymmena så gott som dagligen både genom fönster och genom dörrar. Detta beteende tyder 

på att temperaturen i byggnaden är för hög, framförallt sommartid. Eftersom byggnaden 
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saknar kylanläggning är detta en metod som hjälper till att hålla temperaturnivån jämn. 

Huruvida personalen har varit objektiva är oklart eftersom de har svarat i de boendes ställe. I 

flera frågor hamnade många av svaren under alternativet vet ej, detta kan bero på för få 

svarsalternativ eller att personalen inte kan svara för de boende. För att förhindra detta hade 

ett mer omfattande test av enkäten kunnat utföras innan utdelningen samt att enkäten hade 

kunnat delas ut till fler respondenter. 

 

En anledning till att personalen och de boende upplever inomhustemperaturen olika beror på 

deras olika rörelsemönster. Personalen är mer aktiv och sällan stillasittande medan de boende 

är stillasittande till största del. Inomhustemperaturen på närmare 24°C upplevs av personalen 

som alldeles för varm medan det är temperatur som de boende finner lagom. Detta är på så vis 

både en arbetsmiljöfråga för personalen och en trivselfråga för de boende där en kan ställa sig 

frågan vilket som ska väga tyngst. 

 

Det uträknade luftläckaget för byggnadens klimatskärm är väldigt lågt, vilket är rimligt med 

tanke på dess betongkonstruktion. Om det hade utförts en tryckprovning på byggnaden hade 

simuleringen varit mer pålitlig än med det ungefärliga värdet som räknades ut med hjälp av en 

modell. Det saknades även information om ventilationsflödet och standardvärdet för bostäder 

användes. Båda dessa aspekter kan vara potentiella felkällor på grund av att de verkliga 

värdena saknades. 

 

Vid den första temperaturmätningen placerades en temperaturlogg i kontoret på södra sidan, 

på den översta våningen. På grund av att persiennerna var neddragna hela tiden vid första 

mätningen gjordes en ny mätning. Viktigt att tänka på är att denna gjordes vid ett senare 

tillfälle och solinstrålningen inte har varit helt lika. Därför kan detta ge ett något missvisande 

resultat men det är inget som tagits hänsyn till i studien, dock är det ändå en potentiell 

felkälla. 

 

Viktigt att tänka på är att beräkningen av energiåtgången till uppvärmning av tappvarmvatten 

inte tar hänsyn till förluster i varmvattencirkulation eller övriga förluster så siffran borde vara 

något högre än den som använts i energisimuleringsprogrammet. VVC:ns förlust är dock 

inom byggnaden, så huvudsakligen går denna inte till spillo - den ersätter i viss mån 

radiatorernas uppvärmning. Eftersom den simulerade energianvändningen är lika som den 

uppmätta kan resultatet av studien anses pålitligt. Vilket betyder att en realistisk bedömning 
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av byggnadens energianvändning har utförts. Projekteringen av byggnadens energianvändning 

utfördes antagligen inte med samma insikt i de boendes vanor vilket troligen är grunden till att 

energianvändningen blev bättre än vad som det projekterats för. 

Enligt litteraturstudien som genomfördes är den främsta anledningen till en lägre 

energianvändning än den projekterade fler närvarotimmar. Det stämmer inte i detta fall där 

den låga energianvändningen främst beror på en ovanligt låg tappvarmvattenanvändning. 

Eftersom att ingen litteraturstudie utfördes specifikt för vård- och omsorgsboenden är 

resultaten mellan denna studie och litteraturstudien inte direkt jämförbara.  

 

Huruvida byggnadens solfångare och spillvattensvärmeåtervinning används fullt ut är osäkert. 

Solfångarna på byggnaden har en väldigt stor anstrålningsarea men ger inte någon nämnvärt 

stor effekt, endast 4 kWh/m2·år. I det här fallet är det ett stort tillskott för uppvärmningen av 

tappvatten då tappvarmvattenförbrukningen är väldigt låg, tillskottet reducerar den köpta 

energin med 33 %. Detta kan förstås bero på värmeförluster i ackumulatortankarna i nuläget 

då det används väldigt lite tappvarmvatten. På grund av den låga 

tappvarmvattenförbrukningen utnyttjas inte solfångarna maximalt. 

 

Även spillvattnets värmeåtervinning bidrar med ett relativt lågt tillskott, 1,4 kWh/m2·år, vilket 

motsvarar 12 % av den nuvarande tappvarmvattenanvändningen. Vid normal 

tappvarmvattenanvändning hade detta motsvarat endast 5 %, dock så hade avloppsflödena 

varit högre och mer värme hade kunnat utvinnas så ungefär samma förhållande borde råda vid 

högre flöden, alltså ungefär 12 %. 

 

Denna lösning med solfångare och värmeåtervinning på spillvatten är bra för att minska den 

köpta energin hos byggnader, men den är inte nämnvärt lönsam för en verksamhet som denna 

med så pass låg tappvarmvattenanvändning. För ett bostadshus hade lösningen kunnat 

generera ett större värmetillskott. En annan lösning hade kunnat vara solceller, då reduceras 

den köpta energin för byggnadens elanvändning istället. Ett vård- och omsorgsboende kräver 

mycket el för bland annat hissar, belysning, cirkulationspumpar och fläktar. I detta fall hade 

driftelen på 17 kWh/m2·år kunnat minskas nämnvärt med hjälp av solceller.   
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7. Slutsats 
Vid projekteringen för en byggnads energianvändning används data för en standardiserad 

brukare. Det betyder att data kan skilja väsentligt i jämförelse med användarvanorna hos 

personerna som faktiskt ska använda byggnaden. Därför kan resultatet av simuleringen skilja 

sig från den egentliga energianvändningen. För att vara säker på att klara den 

energianvändning som det projekterats för måste en säkerhetsmarginal inkluderas. 

 

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att olika poster ger olika inverkan på byggnadens 

specifika energianvändning, i det här fallet ger känslighetsanalysen snarlika resultat mellan 

alla poster med undantag för tappvarmvattenanvändning, som är relativt låg för denna 

byggnad.  

 

Anledningen till att energianvändningen på Furugårdens nybyggnation är förhållandevis låg 

beror till största del på den låga tappvarmvattenanvändningen då de boende inte har samma 

duschvanor som standardbrukaren. Detta bidrar i sin tur till att den köpta energin för 

uppvärmning av vattnen är låg och således även byggnadens specifika energianvändning. För 

framtida projekt skulle solfångare samt spillvattenvärmeåtervinning kunna rekommenderas, 

dock endast om tappvarmvattenanvändningen är högre än på ett vård- och omsorgsboende 

som detta.  

 

I detta fall har byggnadens olika delar inte så stor inverkan på den specifika 

energianvändningen, det är brukarnas beteende som bidrar till att den är förhållandevis låg. 
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Bilaga 1 Utplacering av temperaturloggrar 
 

Plan 1 

 

Plan 2-5 
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Plan 6, andra mätningen 

Plan 6, första mätningen 
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Bilaga 2 BV2 

 

Indata norra delen av byggnaden 

KONSTRUKTION     
Rumshöjd [m] 2,83    
Luftläckage i byggnads stommen uttryckt i 
[oms/tim]  
Vindpåverkan    0,066 
Termik                0,057     
     

 Söderfasad Österfasad Västerfasad Norrfasad 

Väggarea (inkl. fönster)  0 146,71 185,85 1012,16 

Uvärden för vägg  0 0,153 0,147 0,148 

Fönsterarea  0 12,51 4,81 196,69 

Glasandel 0 75 75 75 

Solfaktor  0 0,366 0,366 0,096 

U-värde för fönster  0 1,1 1,1 1,1 

     
Area på tak  424    
Takets U-värde  0,084    
     
Area på yta mot mark  433,5    

Uvärde på yta(och mark) mot mark  0,169    
Medeltemp i mark  8    
     
 Söderfasad Österfasad Västerfasad Norrfasad 

Area på portar  0 1,9 2,13 17,96 

U-värden för portar  1,1 1,1 1,1 1,1 

     
INTERN VÄRMEGENERERING     
Driftel     

Dag Natt    
1,4 1,4    

Personer     

Dag Natt    
1,37 0,91    
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KLIMATHÅLLNINGSSYSTEM     

Typ av system: VAV system    
Lägsta tillåtna temperatur 23    
Börvärdes temperatur 40    
Högsta tillåtna temperatur 40    
Inblåsningstemperatur då utetemperaturen är 
över  20  är: 20  
Inblåsningstemperatur då utetemperaturen är 
under  16  är: 20  
Specifik Fläkteleffekt SFP [kW/(m³/s)] 2    
Verkningsgrad värmeåtervinning [%] 85    
     
TAPPVARMVATTEN     

Årlig användning  6,67kWh/m²,år    
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Indata södra delen av byggnaden 

KONSTRUKTION     
Rumshöjd [m] 2,83    
Luftläckage i byggnads stommen uttryckt i 
[oms/tim]  
Vindpåverkan    0,066 
Termik                0,057     
     
 Söderfasad Österfasad Västerfasad Norrfasad 

Väggarea (inkl. fönster)  769,87 158,58 134,91 0 

Uvärden för vägg  0,147 0,151 0,152 0 

Fönsterarea  159,25 8,81 14,56 0 

Glasandel 75 75 75 75 

Solfaktor  0,267 0,366 0,366 0 

Uvärde för fönster  1,1 1,1 1,1 1,1 

     

Area på tak  507,5    
Takets Uvärde  0,084    
     
Area på yta mot mark  563,158    
Uvärde på yta(och mark) mot mark  0,169    
Medeltemp i mark  8    
     
 Söderfasad Österfasad Västerfasad Norrfasad 

Area på portar  19,1 0 2,13 0 

Uvärden för portar  1,1 1,1 1,1 1,1 

     
INTERN VÄRMEGENERERING     
Driftel     
Dag Natt    

1,4 1,4    
Personer     
Dag Natt    

1,37 0,91    
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KLIMATHÅLLNINGSSYSTEM     
Typ av system: VAV system    
Lägsta  tillåtna temperatur 23    
Börvärdes temperatur 40    
Högsta  tillåtna temperatur 40    
Inblåsningstemperatur då utetemperaturen är 
över  20  är: 20  
Inblåsningstemperatur då utetemperaturen är 
under  16  är: 20  
Specifik Fläkteleffekt SFP [kW/(m³/s)] 2    
Verkningsgrad värmeåtervinning [%] 85    
     

TAPPVARMVATTEN     
Årlig användning  6,67kWh/m²,år    
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Bilaga 3 U-värden 
 Material Tjocklek [m]  R [m2*K/W] U [W/m2*K] 

Yttervägg Puts 0,020 1 0,02  

 Cellplast 0,120 0,037 3,243  

 Cellplast 0,120 0,037 3,243  

 Betong  0,180 1,7 0,105  

 Rsi + Rse     0,17  

     0,147 

      

Yttervägg entré Puts 0,020 1 0,02  

 Cellplast 0,070 0,037 1,891  

 Fibercementskiva 0,008 0,13 0,061  

 

Mineralull + träreglar 45 c 
450 0,195 0,051 3,792  

 Plastfolie 0,002 -    

 Plywood 0,012 0,14 0,085  

 Protect F 0,015 0,25 0,06  

 Rsi + Rse     0,17  

     0,164 

      

Vindsbjälklag (tak) Lösull + takstolar trä  0,500 0,043 11,625  

 Betong 0,250 1,7 0,147  

 Rsi + Rse     0,14  

     0,084 

      

Yttervägg glasparti Puts 0,02 1 0,02  

 Cellplast 0,195 0,037 5,270  

 Betong  0,18 1,7 0,105  

 Rsi+Rse     0,17  

     0,180 
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Platta 
Metod enligt Isolerguiden för uppvärmd 
källare 

   

 sand 1,5 W/m*K 

dt 0,31 m 

w 0,3 m 

Rf 5,49 m2*K/W 

z 1,7 m 

      

Uf 0,307 W/m2*K 

      

dw 5,27 m 

Rw 3,35 m2*K/W 

      

Uw 0,169 W/m2*K 
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026-515388 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
 Datum 110429 
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ORIENTERING 
 
Omvårdnad Gävle, Gävle kommun, har behov av fler platser i särskild boendeform för äldre. 
AB Gavlegårdarna avser att i nybyggnad vid Furugårdens befintliga äldreboende i Valbo, 
Gävle kommun uppföra ett äldreboende om 55 lägenheter i 5 grupper om 11 lgh med 
gemensamma utrymmen mm för Omvårdnad Gävles räkning. 
Nybyggnaden kommer att utgöra en del i en befintlig anläggning och dockas till denna via en 
förbindelsegång under mark. 
 
 
ALLMÄNT 
 
Lokalprogram – kravspecifikation för särskilt boende inom äldreomsorgen från Omvårdnad 
Gävle ligger till grund för denna förfrågan. Dess krav är omsatta och preciserade i till denna 
förfrågan tillhörande rumsfunktionsprogram, rambeskrivningar samt ritningar. 
 
Till tomten finns en gällande detaljplan som tillåter äldreboende. 
 
Rambeskrivningar upptar utvalda preciseringar och krav. 
 
Som utgångspunkt för utförande och nivå på ingående byggnadsdelar ska den nybyggda 
delen av Sätrahemmet (hus 3) på Forellplan 1 i Gävle utgöra referens. TE skall på plats bilda 
sig en uppfattning om denna anläggning. 
 
 
FÖRESKRIFTER 
 
Alla arbeten ska vara fackmannamässigt utförda och i överensstämmelse med gällande 
normer och bestämmelser. 
 
För arbeten i våtrum gäller GVK:s och PER’s anvisningar. 
Målning i våtrum skall utföras med VT-system enligt Måleribranschens regler för våtrum. 
 
Miljödeklarerade byggmaterial skall väljas före mindre miljövänliga material och metoder. 
 
Endast typgodkända eller tillverkningskontrollerade produkter får användas. Vid val av andra 
produkter måste redovisning ske att de uppfyller bygglagstiftningens krav för avsedd 
användning. 
 
Energibalansberäkning skall upprättas enl. myndighetskrav. Up-värden för fönster får ej 
understiga 1,1 W/m²K (pga risk för kondens/frost). Samtliga i anläggningen ingående 
komponenter och apparater skall väljas med högt ställda krav på energimål och med 
bibehållande av god funktion. Luftläckage i klimatskal får högst uppgå till 0,4 l/s, m² vid 50 
Pa. Luftläckage skall verifieras via täthetsprovning. 
Provtryckning och värmefotografering ska utföras för hela byggnaden 

Byggnadens köpta energi (fjärrvärme) för uppvärmning och tappvatten får högst uppgå till 60 
kWh/m2 Atemp/år. 

För luftbehandlingsanläggningarna gäller att följande krav skall uppfyllas: 
Specifik fläkteffekt för FTX-system max 2.0 kW/m³/s. 
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BESKRIVNING 
 
15 GRUNDKONSTRUKTIONER 
 
Beställaren har låtit göra en grundundersökning på den aktuella tomten. 
Tomten ligger i område för grundvattentäckt och förhöjd radonhalt. 
Grundkonstruktioner skall utföras radonsäkra. 
TE skall i anbudet visa på principer för tänkta grundkonstruktioner. 
 
 
27 BÄRVERK I HUSSTOMME 
 
Byggnadens stomsystem skall utföras så att framtida ändringar i planlösningar skall 
underlättas (tex ett pelardäck med lätta mellanväggar). 
TE skall i anbudet visa på principer för tänkt stomsystem. 
 
 
 
41 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR 

I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG 
 
Takmaterial skall vara bandfalsad plåt.  
På låglutande delar som över källsorteringsrum/godsmottagning samt förbindelsegångens 
delar över mark beläggs med Sedumtak. 
Snörasskydd monteras generellt på tak. 
Stuprör ska förses med rensningsanordning som placeras med rensmöjlighet från marknivå. 
Stuprörsanslutningar mot mark ska vara av gjutjärn. 
Takkonstruktionen skall möjliggöra infästning av solvärmepaneler. 
 
42 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I 

YTTERVÄGG 
 
Yttervägg 
Fasader skall vara putsade. Minst två olika kulörer och strukturer skall ingå. 
 
Fönster / fönsterdörrar 
Fönster och fönsterdörrar ska utföras med utvändig karmbeklädnad och ytterbåge av 
fabrikslackerad aluminium, ej standardkulör. 
Hela fönstret skall levereras fabriksmålat. Olika kulörer kan förekomma på in och utsida, ej 
standardkulörer. 
 
Samtliga fönster ska ha handtagsspärr samt barnsäkra ventilationsbeslag och 
vädringsbeslag. 
Beslagning skall uppfylla krav enl Svensk Standard SS 3620, klass 3 samt uppfylla såväl 
försäkringsbolagens krav på intrångsskydd som räddningstjänstens krav på utrymning. 
Trösklar skall vara nedsänkta för att klara handikappkrav, gäller både ut- och invändigt. 
 
Ytterdörrar 
Dörrar till kallförråd skall vara av trä, isolerade, täckmålade från fabrik 
 
Entrépartier 
Entrépartier skall utföras i stål, fabrikslackerade – ej standardkulör. 
Dörrautomatik monteras på entrédörr i huvudentré, armbågskontakter in- och utvändigt på 
vägg alternativt på stolpe. 
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Trösklar skall vara nedsänkta för att klara handikappkrav, gäller både ut- och invändigt. 
Skall förses med passersystem enl el. 
Låsning skall uppfylla krav enl Svensk Standard SS 3522:2004, klass 3 samt uppfylla såväl 
försäkringsbolagens krav på intrångsskydd som räddningstjänstens krav på utrymning. 
 
43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 
 
Innerväggar 
För att underlätta infästningar ska alla väggar bestå av min 2 lag gips på var sida om regel. 
Kortlingar (alt plywood eller likvärdigt) ska utföras för fast inredning och utrustning. 
Hörnskydd av trä sätts på alla utsatta hörn. 
Socklar och foder ska vara klarlackade och av trä utom i enklare utrymmen som förråd mm 
där fabriksmålade lister kan användas. 
 
Vid inklädnad av rör och andra installationer monteras inspektionsluckor typ Hila. 
Till väggar i våtutrymmen med kakel och klinker ska Glasroc hydro eller likvärdig ”fuktsäker” 
skiva användas. 
Bredd på gipsskivor = 900mm. 
 
Innerdörrar 
Tamburdörr/entrédörr till lägenhet med 40 dB ljudreduktion.  
Dörrblad samt karm skall utföras i avvikande kulör och material jämfört med övriga dörrar 
inom gruppboendet. 
Dörr ska vara försedd mekanisk tröskel. 
Intill dörren monteras namnskylt.  
Dörrstoppar av gummi vid tamburdörr och innerdörrar. 
Innerdörrar skall vara massiva med dörrbladsyta av laminat. 
Dörrkarmar, foder och lister till samtliga dörrar skall vara av klarlackat trä, dock ej furu eller 
gran. 
Dörrstängare monteras på dörrar i allmänna utrymmen samt där så krävs enligt 
brandskyddsdokumentation. 
I tekniska utrymmen etc monteras fabriksmålade dörrar av stål. 
 
Glaspartier av trä 
Invändiga glaspartier skall utföras av trä, ej furu eller gran, som klarlackas i lägst klass Ke3-C 
enl. SS 056812. 
Foder av industriellt klarlackat trä, ej furu eller gran. 
Glaspartier skall vara ljudklassade lika omkringliggande vägg. Särskild vikt skall läggas vid 
fogning och drevning så att uppställd brand- resp ljudklass innehålls. 
 
Glaspartier av metall 
Invändiga partier skall utföras av metall.  
Dörautomatik enligt rumsfunktionsprogram (RFP). 
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44 INVÄNDIGA YTSKIKT 
 
För ytskikt se även rumsfunktionsprogram (RFP). 
 
Generellt 
Vägg bakom flyttbara skåp skall behandlas lika som angränsande ytor. 
Golvbeläggning ska läggas med uppvik under diskbänkskåp och kyl och frys. 
Runt rörgenomföringar i kök viks matta upp som stos. 
Golv och väggar i våtutrymmen ska förses med vattentäta ytskikt (VT) i enlighet med PER:s 
branschregler för vattentäta keramiska beklädnader, vilket innebär kakel- eller klinkerplattor 
monterade på tätskikt. 
Målning av våtrum skall utföras enligt Måleribranschens regler för våtrum. 
Tätskikt ska vara deformationsupptagande både på golv och på vägg (tjockt tätskikt). 
Vid rörelsefogar skall mjukfogar avsedda för våtutrymmen användas. 
Vid golv av klinker ska även sockel utföras av samma material. 
 
Krav på ytskikt på golv i allmänna utrymmen 
Klinker i entréer ska vara av frost- samt halksäker typ. 
Tvättstugegolv förses med halksäker plastmatta. 
 
Ytskikt på golv i lägenheter 
I lägenheter läggs plastmatta med uppvikt sockel. Mellan tapet och plastmatta monteras en 
trälist som förseglas med silikon. 
 
Väggbeklädnader 
Kakel i våtrum skall vara typ Höganäs Harmony matt yta eller likv. Kakel bakom WC-stol 
samt tvättställ skall vara i avvikande kulör mot övriga delar av vägg. 
Elastisk fogmassa skall vara ur grupp 58 vattenbeständig och mögelresistent. 
Motsvarande 60% skall vara färgad platta 
Väggskydd av färgat kakel, (matt yta) över arbets- och diskbänkar; 3 skift 150x150 (inkl 
gavlar). Färgat kakel bakom spisar; 4 skift 150x150 
Bakom bänkinredning monteras vattenavvisande sockel. 
 
Absorbenter/undertak 
Typ Ecophon mjuka absorbenter i synligt bärverk, kulör vit. 
Undertak i entré/VF typ Träullit Diskret, trävit med Dunsilbelagd baksida monterat i synligt 
bärverk i kulör lika plattor. 
 
Målning 
Generellt gäller att alla invändiga och utvändiga ytor som normalt fordrar behandling 
behandlas genom målning, till kvalitet och utseende motsvarande minst "normal standard för 
bostäder. enl ”Alcro Facit för målningsbeskrivare". 
Alla synliga ytor ej avsedda för genomsynlig behandling samt ej färdigmålade stål- och 
plåtytor skall täckmålas med färg av fullödig kvalitet och av för ändamålet lämplig färgtyp. 
Stål som inte ingjutes eller skyddas på liknande sätt utföres varmförzinkat. 
Nya dörrar, inredning, lister och dylikt utföres färdigmålade/färdiglackerade/lackade från 
fabrik där annat ej anges. 
Synliga sågytor på lister, inredningar etc skall målningskompletteras. 
Färg till snickerier, utvändiga ytor och liknande skall vara typ alkyd. 
Våtrum målas i VT-system enligt Måleribranschens regler för våtrum. 
Målning bakom samtliga radiatorer i bredd lika med fönsterbredd resp i indragna bröstningar 
och smygar. 
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Referensytor 
Måleriförbundets branschstandard för målade ytor utgåva 1997. 
Ströpplade ytor 11:01, 11:02 
Tapetserade väggar 31:01, 31:02 
Slätmålade ytor 41:01, 41:04 
Grängade ytor 61:01, 61:03 
 
Tapeter 
Boråstapeter, Borosan (bygg 7:an) 
 
Kulörer 
TE skall upprätta förslag till ut- och invändig kulörsättning i samråd med beställare och 
nyttjare. Nyttjaren kommer att utse en referensgrupp för kulörmöten. En representant för AB 
Gavlegårdarna skall beredas möjlighet att deltaga på referensmöten. 
 
Som underlag för anbud skall följande gälla: 
Plastmatta:  5 kulörer 
Plastmatta, våtrum: 3 kulörer 
Plastmatta våtrum halkfri: 3 kulörer 
Kakel:  Vit (40%)+ 4 kulörer 
Målning:  15 kulörer. Två kulörer kan förekomma i samma rum. 
Tapeter:  10 kulörer 
Dörrkulörer:   4 kulörer 
Dörrlaminat:   4 kulörer 
Laminat till hyllor 
och bänkskivor: 2 kulörer 
Undertak:  1 kulör 
Klinker:  4 kulörer 
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45 HUSKOMPLETTERINGAR 
 
Skärmtak över entréer och över gemensam uteplats med beläggning av falsad plåt. 
Synlig undersida av råspont (sågad yta). 
Förrådsbyggnad får utföras av trä. 
 
46 RUMSKOMPLETTERINGAR 
 
Se även rumsfunktionsprogram (RFP). 
 
Köksinredning 
Skåpinredning i gemensamhetskök skall vara typ Ballingslöv, Metro ek natur med 
draghandtag HG 424-420. Längd på handtag ska anpassas till skåp- och luckbredder. 
Skåphöjd skall vara S-höjd. I leveransen skall ingå erf. passbitar, stödskivor och socklar i 
kulör lika stommar. Bänkskivor t = 30 mm med ljus icke reflekterande enfärgad laminat, 
rostfritt slätt diskbänksbeslag inkl. hög blandare. Diskbänksskåp samt 2 st lådor skall vara 
låsbara. Diskbänksskåp skall levereras med utrustning för källsortering. 
Inredning i bänkskåp ska vara utdragbar. Köksinredning ska ansluta mot innertaket. 
 
Köksskåpinredningar i lägenheter skall vara med luckor av laminat. Passbitar lika stommar 
skall ingå. 
Garderober, linneskåp, backskåp etc skall vara täckmålade vita. Passbitar lika stommar skall 
ingå. Skåphöjd skall vara S-höjd. 
 
Kylskåp i lägenhet skall vara av typen absorbtionskylskåp. 
 
Fönsterbänkar 
Fönsterbänkar ska vara utförda med laminat och minst vara 180 mm breda med rundade 
hörn. Montering på konsoler. 
 
Övrigt 
Skrapgaller och torkmattor vid entréer skall vara i samma nivå som omgivande yta. 
 
Städc/Tvättstuga: 
Tvättstugeutrustning av fabrikat Miele eller likv. 
Se även RFP. 
 
 
Övriga inredningar 
Förrådshyllor med melaminbeläggning på väggskenor och flyttbara konsoler, kulör vita typ 
Sparring el likv. 
Inklädnad skall utföras mellan överskåp och tak. 
Övriga skåpinredningar skall vara täckmålade vita med handtag av klarlackat trä. Passbitar 
lika stommar skall ingå. Skåphöjd skall vara S-höjd 
Vit-varor av fabr Elektrolux, Miele eller likv. 
Diskmaskin skall placeras på hög sockel samt ha toppskiva lika övriga bänkskivor, se RFP. 
 
Omklädningsskåp med hänglåsklinka, bredd 400 mm. Typ Sonesson. 
 
I samtliga rum med fönster monteras väggbeslag typ H1 fabr Byggbeslag AB eller likv. 
 
Kapphyllor i lgh typ Byggbeslag BB96 monterad på väggskena. Konsoler av klarlackad bok. 
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Socklar, lister mm 
Nya socklar och lister skall vara industriellt klarlackade i lägst klass Ke3-C enligt. SS 056812. 
Socklar, foder och lister skall geras i hörn. 
Täckmålad skugglist uppsättes i samtliga rum, dock ej vid kaklade väggar. 
Hörnlister utföres av klarlackad ek med 50 mm sida. Tjocklek ca 8 mm. 
Hörnskydd skall ha längd 1600 mm. 
 
Beslagning 
Samtliga nya lås skall vara modullås alt ASSA-EVO fabr ASSA el. likv. 
Samtliga beslag exkl. cylindrar skall ingå i entreprenaden där ej annat anges.  
Beställaren upprättar låsschema. 
Beslag skall vara nickelfria typ Prion . 
Utrymningsbehör, magnetuppställning med rökdetektor, dörrstängare etc. enligt 
brandskyddsritning/dokumentation. Se även krav i RFP. 
Dörrstängare/automatik skall i förkommande fall klara kraven för branddörrstängare. 
Dörrautomatik med armbågskontakter monterade på vägg. Se även krav i RFP. 
 
 
91 MARKARBETEN 
 
Gemensamma gårdar mm skall utföras enl referens på Forellplan 1. 
Se även rumsfunktionsprogram och situationsplan. 
 
Entré- och gång-/cykelvägar skall vara asfalterade och dimensioneras för plogning. 
Parkeringar skall asfalteras. 
Transportväg och vändplan vid godsmottagning och återvinning skall dimensioneras för att 
klara förkommande transportfordon. 
Närmast fasad läggs en rad betongsten 300x300 mm. 
Lutningar framför entrédörrar får vara max 1:50. 
Ytor runt byggnaden (som inte är naturmark) skall återställas som gräsyta. 
Anpassning av markarbeten ska ske till befintliga anläggningar. Be vegetation som kan 
bevaras (typ större träd) skall skyddas under byggtiden. 
Avvattning av tomt och takavvattning skall ske genom LOD (lokalt omhändertagande av 
dagvatten). 
Grävning och återfyllning i mark för servisledningar, ledningar till belysningsstolpar mm enl 
installationsramar. 
Montering och riktning av fundament för belysningsstolpar skall ingå i mark. 
 
 
92 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 
 
Preliminär brandskyddsdokumentation skall upprättas av TE. 
Slutlig dokumentation och utrymningsplaner (placeras i samråd med räddningstjänsten) skall 
upprättas av TE. 
 
YS MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM I HUS 
 
Se Administrativa Föreskrifter. 
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Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Installation 09

5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

Orientering
Nybyggnation av ca 55 st lägenheter till äldreboendet Furugården i valbo,
Gävle. Nybyggnaden placeras invid furugårdens befintliga byggnad Hus F,
Markheden 4:61.

Ritningar
Ritningar är förtecknade i separat ritningsförteckning.

Rumsfunktionspragram, RFP
Bifogas separat. Denna handling och RFP:en kompletterar varandra.

UTFÖRANDE
Installationerna skall utföras i den utsträckning och med den omfattning som
krävs för att erhålla kompletta, funktionsdugliga och driftsfärdiga anläggningar
enligt föreliggande rambeskrivningar, myndigheternas krav och
rekommendationer samt så att utrymmen kan användas för avsedd
verksamhet.
Installationerna skall utföras enligt föreskrifter och krav i följande:
- Material- och arbetsbeskrivningar i VVS AMA 09
- Boverkets byggregler BBR 17 (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m BFS

2010:29) och råden i tillämpliga delar’
- Byggvägledning för respektive fackområde
- Leverantörs anvisningar och råd angående montering och utförande m m

ska följas om inte annat anges i denna rambeskrivning.
- Myndighetskrav t ex utarbetade av Arbetarskyddsstyrelsen etc
- Byggnaden skall förses med erforderligt brandskydd enl BBR
- AMA 09 , med tillhörande råd och anvisningar i tillämpliga delar, skall

utgöra minimum för standard och kvalitet.
- Enhetliga fabrikat ska väljas på komponenter med likartad funktion,

t ex pumpar, fläktar, ventiler, styr- och reglerutrustning, sanitetsutrustning
etc.

- GVK:s, PER:s och Säker vatten

Personals kvalifikationer
VVS-montör ska ha branschlegitimation för Säker Vatteninstallation.
Branschlegitimation ska kunna uppvisas efter anfordran.
Injusterare av ventilationssystem ska vara certifierad enligt RSVI:s krav.
Certifikat ska kunna uppvisas efter anfordran.
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Tekniska förutsättningar
DUT, uppvärmning -20°C
DUT, luftvärmare -24°C
DIT, LGH +22°C
DIT, LGH RWC +23°C
DIT, Sekundära ytor +20ºC

Min. temp. i driftutrymmen +15ºC

Värmevatten, radiatorer 60-40°C
Värmevatten, luftvärmare 60-30°C

Lufthastighet i vistelsezonen max 0,15 m/s.

Energihushållning
Byggnadens köpta energi (fjärrvärme) för uppvärmning och tappvatten får
högst uppgå till 60 kWh/m2 Atemp, år.

För luftbehandlingsanläggningarna gäller att följande krav skall uppfyllas:
Specifik fläkteffekt för FTX-system max 2.0 kW/m³/s

Ljudkrav
Krav på högsta tillåtna ljudnivåer i byggnaden och omkringliggande
bebyggelse föreligger.

Högsta tillåtna ljudtrycksnivå från installationer
Anläggningen skall projekteras så att ljudkrav enl RFP uppfylls vad gäller
högsta ljudtrycksnivå från installationer.
Utomhus gäller Naturvårdsverkets publikation ”Externt Industribuller - Allmänna
Råd”.

Övrigt
Alla aggregat skall vibrationsisoleras. Alla fläktar, motorer och roterande
element skall vara väl balanserade.
Stum kontakt mellan vibrationsisolerad enhet och byggnadskonstruktion får ej
förekomma.

Radontätningar
Vid genomgång av bjälklag till mark skall radontätningar användas.
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Brand
Byggnaden skall förses med erforderligt brandskydd enligt BBR och av TE
upprättat brandskyddsdokument.

Sprinkler
Byggnaden ska förses med sprinkler enligt SS-883001-2009.

50 SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH 
PROCESSMEDIESYSTEM

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER 
GASFORMIGT MEDIUM

52.B TAPPVATTENSYSTEM

Funktionsöversikt
(se även rumsfunktionsprogram och principschema)
Tappkallvatten ansluts till kommunalt nät. Anslutning via ny matning från servis
i mark in till UC på plan 1. Tappvatten bereds i ny varmvattenväxlare,
distribueras via blandningsventil (säkerhetsfunktion) till tappställen.

En solfångaranläggning placeras på taket och ackumulatortankar,
värmeväxlare, cirkulationspump för solvärme, och varmvattenberedare
placeras i UC på plan 1. Spillvattenvärmeväxlare installeras för hela
byggnadens spillvattenflöde.

Varmvattencirkulationssystem via cirkulationspump. Max väntetid för
tappvarmvatten 10 sekunder, vid fullflöde över blandare.

Stamledningar förläggs i s.k. ”rör i rör-system” i väggar och golv med fördelare
till varje lägenhet, fördelare skall utföras som prefabricerade fördelningslådor
med läckageindikering. Kopplingsledningar s.k. ”rör i rör-system” fram till
respektive enhet.Ofrivillig uppvärmning av kallvatten skall beaktas vid
förläggning av rör.

Samtliga tappställen skall vara försedda med föravstägningsventiler.
Våtenheter enligt RFP.

Flödesmätare skall installeras för totala KV- och VV-förbrukningen.
Energimätare skall installeras för spillvattenåtervinning och
solvärmeanläggning.
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53 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA
AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D 

53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM

Funktionsöversikt
(se även rumsfunktionsprogram och principschema)
Byggnadens spillvatten ansluts till kommunalt nät. Nya avloppsenheter ansluts
via avloppsvärmeväxlare till ny servis i mark.

Golvbrunnar som har risk att torka ur skall vara försedda med luktlås. Ny
sanitet enligt RFP.

Luftningsledningar drages upp ovan yttertak.

Byggnadens dagvatten (takavvattning via stuprör mm) och områdets dagvatten
samt dränering skall utföras som LOD. Dränering enligt byggbeskrivning. Se
även dagvattenpolicy för Gävle Kommun.

54 BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM

Funktionsöversikt
Byggnaden ska förses med sprinkler enligt Bilaga 1.
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56 VÄRMESYSTEM

Funktionsöversikt
(se även rumsfunktionsprogram och principschema)
Värme via ny fjärrvärmekulvert. Gävle Energi distribuerar fjärrvärme till
byggnaden. Fjärrvärmecentral skall byggas av Gävle Energi enligt
Gavlegårdarnas standard. Entreprenadgräns för denna entreprenad är
växlarens sekundär sida.Entreprenör lämnar tekniska data till Gävle Energi.

Sekundärvärme via ny värmeväxlare, distribueras med dubbel
cirkulationspump till radiatorer och efterluftvärmare.

Horisontella stammar förläggs ovan undertak och vertikala stammar längs med
fasad till lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Samtliga stammar förses
med självreglerande stamventiler.

Shuntgrupp installeras för anslutning av ett nytt luftbehandlingsaggregat med
kanalmonterade eftervärmningsbatterier till lägenheter.

Tekniska förutsättningar för värmedistributionssystem
Värmesystemets temperatur
Radiatorer 60°- 40°C
Luftvärmare 60°- 30°C
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57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

Funktionsöversikt
(se även rumsfunktionsprogram och principschema)
Byggnaden skall ventileras med FTX-system LA01, som placeras i fläktrum på
plan 7. FTX-systemet skall förses med erforderligt skydd mot brand enligt
kraven i av TE upprättat brandskyddsdokument samt BBR.

LA01 betjänar plan 1-7, undantaget soprum och UC på plan 1. Beroende på
verksamhetens driftstider skall fläktarna kunna varvas ned delvis under icke
verksamhetstid. Uteluft till LA01 tas in via uteluftsintag placerat på takplan
ovan fläktrum. Avluft från LA01 släpps via avluftshuv placerad på takplan ovan
fläktrum. I fläktrum skall ute- samt avluftskanaler kondensisoleras och utförs
med inspektionslucka för lätt åtkomst, uteluftskanal skall även förses med
dränering.

Kanaler som betjänar boenderum förses med kanalmonterade
eftervärmningsbatterier. Kanaler till lägenheter matas via trycklådor på plan 7
och förläggs i vägg mot korridor.

Torktumlare i tvättstugor till boendeplanen ventileras via kombidon på fasad till
det fria, samt förses med filterkasett på tilluften och motorspjäll, kopplat på
frånluft från torktumlare. Spjäll förreglas via torktumlare. Torkskåp ansluts
frånluft till LA01 via dragavbrott. Gemensamhets kök på boendeplan ska förses
med separata spisfläktar, kanaler från spisfläkt förläggs i vägg vidare upp till
huv på tak.

Stammar till gemensamhetsutrymmen samt till plan 1 förläggs i schakt i
köksförråd samt förråd enl arkitekts ritningar. Kanaler till plan 1 och
gemensamhetsutrymmen förses med spjäll för drifttidsanpassade flöden.

System
LA01 Betjänar plan 1-7.
FF01 Frånluftsfläkt placerad i UC, och utförs med separat avluft.
FF02 Frånluftsfläkt placerad i soprum, och utförs med separat avluft

Luftflöden
Enligt BBR.

Tekniska förutsättningar
Dimensionerande lägsta utetemperatur, vintertid: -24° C.
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Tilluftstemperatur LA01 + 22 ºC LGH
+ 20 ºC Övrigt utrymme

Dimensionerande fram-och returtemperaturer för värmebärare till aggregat i
luftbehandlingssystem:

− 60/30°C
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8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

81 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR
FASTIGHETSDRIFT
Omfattning styrutrustning (se även RFP):
Styrutrustning för LA01 (prefabricerad styr).

Styrutrustning för brand.

Styrutrustning för zonstyrning av Möte/Paus och Mötesrum/SSK-Expedition
plan 1 med luftkvalitetsgivare, rumstemperatur. Forcering av Möte/Paus och
Mötesrum/SSK-Expedition

Styrutrustning för zonstyrningar av Plan 1 samt gemensamhetsutrymmen på
boendeplanen med tidkanal och spjäll, samt med möjlighet till förlängd drift via
timer. Omklädningsrum på plan 1 styrs som gemensam zon med
rörelsedetektorer 1 st i varje rum.

Styrutrustning för solfångarsystem.

Larm lågt systemtryck värmesystem och solvärmesystem.

6 st larmer och 3 st tidkanaler skall finnas i DUC till EE med uppkoppling mot
överordnat system.

Ovan nämnda styrutrustning samt energi- och flödesmätare skall anslutas till
Gavlegårdarnas överordnade styrsystem Citect SCADA. Dynamiska bilder
skall upprättas.

Operatörspanel/display skall finnas i apparatskåpsfront.
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P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER 
RÖRLEDNINGSNÄT

PD BRUNNAR O D I MARK

PJ VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE

PJB VÄRMEVÄXLARE
Spillvattenåtervinningsvärmeväxlare
Värmeväxlare som förvärmer tappvarmvatten och kopplas ihop med
tappvarmvattensystemet.
Fabrikat: Power Products Europe eller likvärdig
Utförande: Rostfritt
Fabrikantens anvisningar skall följas, energiåtervinning skall vara mätbar och
förses med erforderlig utrustning. Anläggningen skall vara uppkopplad mot
Gavlegårdarnas system Citect.

PJF SOLFÅNGARE
Byggnad skall förses med en komplett solfångaranläggning om ca 100 kvm
med tillhörande utrustning som t ex ackumulatortank som kopplas in till
värmesystemet för uppvärmning/förvärmning av tappvarmvatten.

Solfångaranläggningen skall placeras på tak vänt åt syd och ha ett årsutbyte
på minst 400 kWh/m2. Solfångarna skall vara av plan typ och vara godkända
för Boverkets installationsstöd enligt SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Ackumulatortankar mm skall placeras i UC på plan 1. Ackumulatortanken skall
vara temperaturskiktad. Tankens volym skall vara 75-100 liter ackumulatortank
per kvadratmeter solfångare.

Solfångaranläggningen skall utföras i ett legionellasäkert utförande.
Tappvarmvatten får ej ackumuleras i ackumulatortanken.

Solfångaranläggningen skall vara uppkopplad mot Gavlegårdarnas system
Citect. Anläggningens energiproduktion skall vara mätbar och förses med
erforderlig utrustning.

PKB PUMPAR

VS1-CP1A/B
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Tvillingpump.
Varvtalsreglerad Tryckstyrd via frekvensomformare.

PLC EXPANSIONSKÄRL O D 

PLC.4 Slutna expansionskärl

PLC.41 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska gas 
VS1-EXP1
Förtryckt expansionskärl av stål. Förses med automatisk avluftning,
säkerhetsventil med utblås till golvbrunn, signalmanometer, manometerventil,
avstängningsventil samt avtappning.

SOL1-EXP1
Förtryckt expansionskärl av stål. Förses med automatisk avluftning,
säkerhetsventil med utblås till golvbrunn, signalmanometer ,manometerventil,
avstängningsventil samt avtappning

PNU RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER

PNU.1 Ledningar av gjutjärnsrör

PNU.2 Ledningar av stålrör

PNU.221 Ledningar av rör av rostfritt stål, avloppsrör

PNU.311 Ledningar av icke ytbehandlade raka kopparrör

PNU.312 Ledningar av ytbehandlade raka kopparrör
Förkromade rör inom våtrum
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PNU.33 Ledningar av isolerade, plastbelagda kopparrör i ring 

PNU.514 Ledningar av PEX-rör, tryckrör isolerade

PNU.521 Ledningar av plaströr, markavloppsrör

PNU.522 Ledningar av plaströr, inomhusavloppsrör

PPC RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT,
RÖRGENOMFÖRINGAR M M 

PPC.11 Fästdon till rörledningar

PPC.31 Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke
avsedd fixering 

PPC.3211 Rörgenomföringar i bjälklag med vattentät beläggning av
plastmatta

PPC.3212 Rörgenomföringar i bjälklag med vattentät beläggning av
fogplattor

PPC.322 Rörgenomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät
beklädnad e d 
Förutom anslutning av dusch-eller badkarsblandare får inga rörgenomföringar
finnas i duschzon i våtutrymme eller på annan plats där det finns risk för
vattenbegjutning. Rörledning ska vara monterad vinkelrät mot vägg så att
efterjustering inte behöver göras när beklädnad eller beläggning utförts.
Rör ska sticka ut cirka 100 mm från väggskiva eller motsvarande innan tätskikt
och beklädnad utförs. Eventuellt skyddsrör eller plasthölje ska kapas 2 mm
utanför vägg.

PPC.3221 Rörgenomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät
beklädnad av plastmatta eller vattenavvisande eller vattentät
målningsbehandling

PPC.3222 Rörgenomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät
beklädnad av fogplattor

PPC.33 Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg som utgör
brandcellsskiljande konstruktion
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PPC.61 Röranslutningar m m

PPC.63 Rensanordningar för rörledning 

PPC.64 Proppningar av rörledning

PPC.651 Avtappningsanordningar på rörledning

PPC.652 Luftningsanordningar på rörledning

PRB.1 Golvbrunnar
Golvbrunn avsedd för väggnära montering ska uppfylla kraven enligt
"Branschgodkännande för golvbrunnar avsedda för väggnära placering i
kombination med tätskiktssystem" utgiven av Säker Vatteninstallation,
Byggkeramikrådet och AB Svensk Våtrumskontroll.
Golvbrunnar, inklusive klämring och eventuell förhöjningsring, ska uppfylla
kraven enligt SS-EN 1253, del 1 och 2, eller NKBs Produktregler 17.

Brunnars, spygatters och golvrännors läge skall optimeras och placeras på rätt
ställe samt monteras enligt de anvisningar som utgör krav för typgodkännande.
Erforderliga tillbehör för tätt montage ingår.

PRB.12 Golvbrunnar av rostfritt stål 
Golvbrunn i städ skall vara av typ Purus Bigg med silkorg.

PRB.15 Golvbrunnar av plast

PSA VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT
FUNKTION

PSA.2 Förtillverkade shuntgrupper
Prefabricerad värmeisolerad shuntgrupp med termometrar,
avstägningsventiler, injusteringsventiler, styrventil, cikulationspump,
avtappning.

PSA.34 Injusteringsventiler med avstängnings-, avtappnings- och 
mätningsfunktion
Fabrikat: TA
Typ: STAD
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PSB.1 Kulventiler

PSD.12 Radiatorventiler
Fabrikat: TA
Typ: TRV-2
Tillbehör: Termostatkropp

PSE.21 Tryckstyrda ventiler i vätskesystem
Värmestamventiler
Fabrikat: TA
Typ: STAP + STAD (STAM)
Differenstryckregulator, inv.gängad med ställbart differenstryck.
Avstängningsbar med ratt, självtätande mätuttag , vridbart
överstycke för anpassning till signalledning.

PSE.31 Backventiler i vätskesystem
Backventil med utförande enligt SS-EN 1717. Backventil på inkommande
kallvattenledning med utförande enligt SS-EN 1717.

PTB.11 Panelradiatorer
Med radiatorventil och termostatkropp enl. PSD.12.
Placering enl RFP.

PU SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR
I våtutrymme eller på annan plats där det finns risk för vattenbegjutning ska
skruvinfästning göras i massiv konstruktion, t ex i betong, i reglar eller i särskild
konstruktionsdetalj.
Sanitetsenheter skall vara av samma fabrikat.

PUC.1 TVÄTTSTÄLL
Avlopp- och vattenanslutning anpassad för höj och sänkbart tvättställ i
lägenheter med engreppsblandare. Förlängt tvättställ med förlängd spak på
blandare.

Tvättställ enligt RFP.

PUE.11 Golvmonterade klosetter
Standard, förhöjda (RWC) enligt RFP.
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PUE.12 Väggmonterade klosetter

PUF.411 Utslagsbackar av rostfritt stål
Med spolblandare

PV UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M I VÄTSKESYSTEM
ELLER GASSYSTEM
Armaturer skall vara av samma fabrikat.

PVB.12 VÄGGVATTENUTKASTARE

PVB.21 Duschblandare och duschanordningar
Tryckbalanserad temostatblandare

PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare
Engreppsblandare

PVB.24 Disklådsblandare
Engreppsblandare med föravstängning i kök.

PVB.25 Tvättstugeblandare
Engreppsblandare

PVB.27 Spolblandare
Engreppsblandare
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Q APPARATER, KANALER, DON M M I 
LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
LA01
Fabrikat: Swegon Gold RX eller likvärdigt
Styrutrustning Intern mikroprocessorbaserade styr och regler

med kommunikation mot överordnat system
Gavlegårdarnas Citect SCADA.

Inspektionluckor: Funktionsdelar som kräver regelbunden underhåll
skall vara försedda med inspektionsdörrar.

SFP (TF och FF) max 2,0 kW/ m³/s
Temperaturverkningsgrad min 80 % vid normalflöde (läckflöde inkluderat)

Aggregatet skall innehålla föjande funktionsdelar:
Tilluft
- Uteluftsspjäll, täthetsklass 3, fjäderåtergång
- Filter, F7
- Roterande värmeväxlare
- Tilluftsfläkt, GOLD Wing+, direktdriven, EC-motor
- Luftvärmare, vatten
Frånluft
- Filter, F7
- Roterande värmeväxlare
- Frånluftsfläkt, GOLD Wing+, direktdriven, EC-motor
- Avluftsspjäll, täthetsklass 3, fjäderåtergång

Styrfunktioner
Styrning
Kopplingsur 0-låg-hög
Årsursfunktion
Timer förlängd högfartsdrift placerad i personal utrymme
Sekventiell uppstart
Spjäll med motor uteluftskanal, fjäderretur
Spjäll med motor avluftskanal, fjäderretur
Tryckstyrd flöde tilluft
Slavstyrning av frånluftsfläkt
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Tilluftstemperatur-reglering
Värmesekvens:
- Roterande värmeväxlare
- Luftvärmare
Luftvärmare, vatten
Cirkulationspump behovsstyrd med motionering
Frysvakt
Funktioner
Kylåtervinning roterande värmeväxlare
Renblåsningsfunktion
Carry-over control roterande värmeväxlare
Nollpunktskalibrering
Rökdetektor tilluft
Larmövervakning
Filterövervakning
Rotationsvakt roterande värmeväxlare
Temperaturövervakning
Serviceperiod
Loggningsfunktion
Kommunikation
Uppkopplad mot överordnat system Gavlegårdarnas Citect SCADA.
Övrigt:
5 Kanaltermometrar

QE FLÄKTAR
FF1
Frånluftfläkt för soprumsventilation och UC. Fläkt skall dimensioneras så att
arbetspunkten ligger inom av fabrikant angivet bästa arbetsområde.
Verkningsgrad
Fläkt skall vara utförd i klass A för verkningsgrad.

QEA FLÄKTAR AV SAMMANSATT KONSTRUKTION

QEA.2 Spisfläktar

SPK
Spisfläkt
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QFC.1 Luftvärmare

QFC.11 Luftvärmare vätska-luft
EV
Kanalmonterat värmebatteri för eftervärmning av tilluft till lägenheter.

QGB LUFTFILTER
FS
Filterkasset till torktumlare

QJB.1 Vridspjäll

QJB.2 Irisspjäll

QJC.11 Brandgasspjäll med ställdon 

QKB LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKC LJUDDÄMPARE MED REKTANGULÄR ANSLUTNING

QL VENTILATIONSKANALER M M 

UTFÖRANDEKRAV

Täthetskrav för kanalsystem
Rektangulära kanaler ska uppfylla lägst täthetsklass C.
Cirkulära kanaler ska uppfylla lägst täthetsklass D.

Montering

Upphängning
Upphängningsanordning skall väljas utifrån brandkrav.

Täthet mot vätskeläckning. Dränering
Kanal från kökskåpa ska vara utförd vätsketät.
Kanal från kökskåpa ska vara avsedd och utförd för fetthaltig luft.

Förslutning av kanaler och kanaldetaljer
Kanaler och kanaldetaljer ska vara förslutna under förvaring på arbetsplats.
Kanaler och kanaldetaljer ska vara förslutna under transport och under
förvaring.
Monterade vertikala kanaler ska förslutas vid uppehåll i monteringsarbetet.
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QLB VENTILATIONSKANALER AV METALL
Fästdon som utgör anslutningspunkt för kanalsystemets anslutning till
byggnadens potentialutjämningssystem.
Fästdon ska utföras av montageband i samma material som kanal till vilken
anslutningen ska utföras. Montagebandet monteras vinkelrätt mot kanalens
längdriktning på cirkulär kanal runt kanalens hela omkrets. På rektangulär
kanal monteras montageband med en längd som motsvarar kanalens längsta
sida. Montageband skruvas eller nitas i kanalen på minst tre punkter på sätt
som överensstämmer med föreskrift under koden ”QLB.1 Metallkanaler med
cirkulärt tvärsnitt”. Ytbehandling eller nedsmutsning av kanalens yta som
förhindrar elektrisk kontakt avlägsnas under montagebandets kontaktyta.
Montagebandets ena ände ska avslutas så att den når igenom kanalens
isolering, 60 mm utanför isoleringen.

QLB.1 Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt
Synliga kanalsystem skall vara fabrikslackade.

QLB.2 Metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt

QLE LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH 
INSPEKTION

QLF.2 Genomföringar för vent ilationskanaler, med krav på 
avskiljande i brandteknisk klass
Rektangulär kanal skall stagas vid brandcellsgenomföring.

QLG.3 Rengöring av ventilationskanaler m m

QMB UTELUFTSDON

QMB.1 Uteluftsdon med ytterväggsgaller
KD
Kombidon

QMC TILLUFTSDON
TD
Don i systemundertak
Fabrikat: Swegon eller likv.
Typ: Dysdon med trycklåda

TD
Don i vägg, LGH
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Fabrikat: Swegon eller likv.
Typ: Dysdon med trycklåda

QMD ÖVERLUFTSDON
ÖD

Rektangulärt ljuddämpat överluftsdon placerad på vardera sidan om
vägg/kanal.

QME FRÅNLUFTSDON

SPK
Kökskåpa med fettfilter, osuppfångningsförmåga på minst 70 %.

FD
Kontrollventil

QMF AVLUFTSDON
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R ISOLERING AV INSTALLATIONER

RBB TERMISK ISOLERING AV RÖRLEDNING

Isolering av rörledning
Tappkallvattenledningar ska ha obruten isolering (och ångbroms) genom
väggar och bjälklag.
På kallvattenledningar används alu.folieskålar med tejpade rörskålar.

RBB.21 Termisk isolering med rörskålar av mineralull på rörledning

Isolervara
Rörskålar av mineralull kolumn A (bättre eller likv med 0,037 W/m,K).
Isolertjocklek enligt serie 1 för Kallvatten och serie 2 för Varmvatten och
Värmevatten.

RCB YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ
RÖRLEDNING

RCB.2 Ytbeklädnader av aluminiumplåt på isolerad rörledning 

RCB.21 Ytbeklädnader av plan aluminiumplåt på isolerad rörledning

RBF TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL

RBF.1121 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med
aluminiumfolie utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med
krav på avskiljande i brandteknisk klass
EI15, EI30, EI60

RBF.1211 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med
aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal,
med krav på avskiljande i brandteknisk klass
EI15, EI30, EI60

RBF.2132 Termisk isolering med lamellmattor av mineralull beklädda
med aluminiumfolie utvändigt på cirkulär ventilationskanal,
utan krav på avskiljande i brandteknisk klass
Utelufts- och avluftskanaler, tejpade skarvar

RBF.2222 Termisk isolering med lamellmattor av mineralull beklädda
med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär
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ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk
klass
Utelufts- och avluftskanaler, tejpade skarvar

RCB.41 Ytbeklädnader av plastplåt på isolerad rörledning
Plast plåt på synliga rörledningar.
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S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH 
TELESYSTEM

SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M 

SC EL- OCH TELEKABLAR M M 

SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING
OCH ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM

SF DATORER, KRINGUTRUSTNING, PROGRAMVAROR M M I 
INSTALLATIONSSYSTEM

SFD DATAKOMMUNIKATIONSENHETER

SG SYSTEMKOMPONENTER, PROGRAM M M I BUSSYSTEM

SKB.5 Apparatskåp, apparattavlor m m
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U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UA APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING
OCH ÖVERVAKNING

UB GIVARE

UBB GIVARE FÖR TEMPERATUR

UBC GIVARE FÖR TRYCK

UBK GIVARE FÖR KONCENTRATION

UC STYRFUNKTIONSENHETER

UCA STYRFUNKTIONSENHETER MED SAMMANSATT FUNKTION

UE STÄLLDON

UEB STÄLLDON FÖR SPJÄLL

UEC STÄLLDON FÖR VENTIL

UF STYR- OCH LOGIKENHETER

UFB STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA
STYRSYSTEM
Styrutrustningen skall vara av typ DUC eller PLC och kommunicerbar via
standard TCP/IP-nätverk och med standard webläsare.
Användargänssnittet skall vara webbaserat med dynamiska flödesbilder,
trendgrafer, larmlista, funktionsbeskrivning etc

UFB.15 Programmerbara datorenheter i styrsystem

UFB.16 Programmerbara datorenheter i installationsbussystemystem

UFB.51 Enheter med digitala ingångar 

UFB.52 Enheter med analoga ingångar 

UFB.53 Enheter med digitala utgångar 

UFB.54 Enheter med analoga utgångar 
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Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 

YT MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV
INSTALLATIONER

YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER

YTB.1 Märkning av installationer

Märkning av brandtätning
Följande brandtätningar ska förses med märkskylt

YTB.152 Märkning av installationer för försörjning med flytande eller
gasformigt medium

YTB.1521 Märkning av tappvatteninstallationer

YTB.153 Märkning av avloppsvatteninstallationer och pneumatiska
avfallstransportinstallationer

YTB.155 Märkning av kylinstallationer

YTB.156 Märkning av värmeinstallationer

YTB.157 Märkning av luftbehandlingsinstallationer

YTB.18 Märkning av styr- och övervakningsinstallationer

YTB.181 Märkning av styr- och övervakningsinstallationer för 
fastighetsdrift

YTB.2 Skyltning för installationer

YTB.25 Skyltning för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

YTB.255 Skyltning för kylinstallationer

YTB.257 Skyltning för luftbehandlingsinstallationer

YTB.28 Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer

YTB.281 Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer för 
fastighetsdrift
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YTC KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

YTC.1 Kontroll av installationssystem
Kontroll ska dokumenteras enligt bilaga YTC/1 eller likvärdigt.

Egenkontroll av utförande och funktion
Kontrollen ska verifieras med detaljerade checklistor.
Verifiering enligt BBR kap 2 ska göras i utförandeskedet
Avhjälpande av besiktningsanmärkningar ska verifieras med
egenkontrolldokument.

Samordnad kontroll
Entreprenören ska delta i samordnad kontroll av funktionssamband i
installationssystem samt kontoll av prestanda.
Samordnad kontroll av funktionssamband ska utföras enligt kontrollprogram.
Kontrollen ska omfatta samtliga system även befintliga delar i
luftbehandlingsystemet LA01.

YTC.15 Kontroll av vvs-, kyl- och processmediesystem

YTC.152 Kontroll av system för försörjning med flytande eller 
gasformigt medium

YTC.1521 Kontroll av tappvattensystem

YTC.153 Kontroll av avloppsvattensystem och pneumatiska
avfallstransportsystem

YTC.155 Kontroll av kylsystem

YTC.156 Kontroll av värmesystem

YTC.157 Kontroll av luftbehandlingssystem

YTC.18 Kontroll av styr- och övervakningssystem
Följande kontroller och mätningar ska utföras:

− funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband
− reglerutrustningars insvängningsförlopp
− täthetsprovning av rörledningar (pneumatik)
− kontroll av inställda värden för givare, tiddon, styrfunktionsenheter, reläer och

övriga enheter med inställningsmöjlighet
Larmfunktioner ska kontrolleras från larmat objekt till felsignalcentral.
Kontroll av system ska utföras och dokumenteras.
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Kontroll av elutrustningar och elförbindningar m m
Kontroll utförs enligt YTC.16 och ska omfatta:

− kontroll av kontinuitet hos skyddsledare, PEN-ledare och
potentialutjämningsledare.

− kontroll av installationens isolationsresistans
− kontroll av skydd genom SELV och PELV och skyddsseparation i förekommande

fall.
Utlösningsprov av motorskydd via tvåfasdrift utförs inte.

YTC.2 Injustering av installationssystem

YTC.2521 Injustering av tappvattensystem

YTC.255 Injustering av kylsystem

YTC.256 Injustering av värmesystem
Hela värmeystemet skall injusteras.
Injusteringsvärden skall tas fram vi beräkning.
Beräknade injusteringsvärden ska dokumenteras på ritning.

YTC.257 Injustering av luftbehandlingssystem
Injusteringen av alla system.

Injustering av flöde
Injustering ska dokumenteras.
Projekterat och uppmätt flöde, k-värde, uppmätt tryck, använd mätmetod, samt
referens-och indexdon ska framgå av dokumentation.

YTC.28 Injustering av styr- och övervakningssystem

YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER
Entreprenören ska upprätta bygghandlingar.
Entreprenören ska lämna underlag för samordnade detaljritningar.
Bygghandlingen skall upprättas enligt bygghandlingar 90 och
i Autocad lägst version 2009.

YUC.5 Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
Bygghandling - rör skall innehålla alla nya installationer inom hela byggnaden.
Bygghandling – luft skall innehålla alla nya installationer inom hela byggnaden.

YUC.8 Bygghandlingar för styr- och övervakningsinstallationer
Entreprenören ska för egna arbeten tillhandahålla följande handlingar:
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− funktionsbeskrivande scheman enligt SS-EN 61082-1
− förbindningsscheman,-tabeller och-listor enligt SS-EN 61082-1
− beteckningar för signaler och förbindningar
− måttskisser
− förteckningar
− datasammanställningar
− skyltlistor
− scheman som visar systemens funktionella uppbyggnad
− typ och placering av styr-och övervakningsutrustningar
− Dynamiska flödesbilder

YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

YUD.5 Relationshandlingar för vvs-, kyl- och 
processmedieinstallationer
Relationshandlingar skall upprättas även på befintliga delar som bibehålls,
gäller både rör- och luftbehandlingsystem.

Leverans
Relationshandlingar ska levereras i 2 omgångar kopior.
CAD-framställda relationshandlingar ska levereras på datamedium typ CD i
format DWG, CALS samt PDF.
Originalhandlingar ska levereras skyddade så att de inte skadas.

YUD.8 Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer
Relationshandling ska förses med påskrift RELATIONSHANDLING och datum.
Följande kvalitetskrav gäller för original på relationshandlingar:
Utöver i AMA angivna handlingar ska entreprenören tillhandahålla följande
relationshandlingar:

− inre förbindningstabell
− kabeltabell
− uppställningsritningar som visar placering av centraler, apparatskåp, styr-och

övervakningsenheter, belastningsobjekt
− dokumentlista som redovisar samtliga i entreprenaden ingående scheman,

ritningar och beskrivningar
− kretsscheman utförda enligt regler i SS-EN 61082-1

Funktionsbeskrivande scheman ska utföras enligt SS-EN 61082-1.
Förbindningsscheman,-tabeller och-listor ska utföras enligt SS-EN 61082-1.
Placerings-och installationsdokument ska utföras enligt SS-EN 61082-1.
Beteckningar för signaler och förbindningar ska byggas upp enligt
SS-EN 61175.
Relationshandlingar för analoga styr-och övervakningsinstallationer
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Utöver i AMA angivna handlingar ska entreprenören tillhandahålla följande
relationshandlingar:

− inre förbindningstabell
− kabeltabell
− schema för pneumatikinstallation samt uppställningsritningar som visar

utrustningarnas och utrustningsdelarnas placering

Relationshandlingar för digitala styr-och övervakningsinstallationer
Utöver i AMA angivna handlingar ska entreprenören tillhandahålla följande
relationshandlingar:

− översiktsschema, blockschema eller nätschema över datorsystem med
kringutrustning

− schema som funktionellt visar sekvenser, förreglingar samt övriga logiska
operationer

− monteringsritningar som visar dators front samt placering av enheter och
kretskort

− apparatlista
− signallista över i systemet använda in-och utgångar, tidskretsar, gränsvärden

och interna minnesceller
− specifikation över inställningar på kretskort och övriga enheter
− beskrivning av programstruktur och funktion i central-och underhållsutrustning.

Av beskrivningen ska framgå fördelning mellan tillämpnings-och
systemprogramvara samt vad systemet tillåter operatören att själv programmera

Driftkort
Underlag från beställaren får användas.

Leverans
Relationshandlingar ska levereras i 2 omgångar kopior.
CAD-framställda relationshandlingar ska levereras på datamedium typ CD i
format DWG, CALS samt PDF.
Originalhandlingar ska levereras skyddade så att de inte skadas.

YUD.81 Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer
för fastighetsdrift 

YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

Gemensam D/U-handling för VVS skall upprättas.

Leverans
Driftinstruktioner ska levereras i 3 omgångar till slutbesiktningen samt digitalt
på datamedium typ CD i PDF-format.
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YUH.5 Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
Struktur, omfattning och innehåll i driftinstruktioner ska vara enligt
branschstandarden ”Instruktioner för drift och underhåll”, utgiven av Svensk
Byggtjänst.
Särskild handling ska beskriva åtgärder som omfattar hela installationssystem
och åtgärder i delsystem.

Leverans
Driftinstruktion ska levereras i 3 omgångar till slutbesiktningen.

YUH.8 Driftinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer
Struktur, omfattning och innehåll i driftinstruktioner ska vara enligt
branschstandarden ”Instruktioner för drift och underhåll”, utgiven av Svensk
Byggtjänst.
Särskild handling ska beskriva åtgärder som omfattar hela installationssystem
och åtgärder i delsystem.

Leverans
Driftinstruktion ska levereras i 3 omgångar till slutbesiktningen.

YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

Gemensam D/U-handling för VVS skall upprättas.

Leverans
Driftinstruktioner ska levereras i 3 omgångar till slutbesiktningen samt digitalt
på datamedium typ CD i PDF-format.

Handlingen ska vara samordnad med driftinstruktioner till en gemensam form.

YUK.5 Underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och
processmedieinstallationer
Struktur, omfattning och innehåll i underhållsinstruktioner ska vara enligt
branschstandarden ”Instruktioner för drift och underhåll”, utgiven av Svensk
Byggtjänst.

YUK.8 Underhållsinstruktioner för styr- och 
övervakningsinstallationer
Struktur, omfattning och innehåll i underhållsinstruktioner ska vara enligt
branschstandarden ”Instruktioner för drift och underhåll”, utgiven av Svensk
Byggtjänst.



Dokument Sidnr

33(34)
Handläggare

RAMBESKRIVNING VVS
Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M Patrik Ross
Projektnamn Projektnr

279 27 20
Datum

2011-04-29
Status Rev.dat Rev

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Markheden 4:61, Gävle kommun
Furugården
Nybyggnad för äldreboende 2011

2011-05-30 A
Kod Text

|}|}|}|}

Instruktioner ska innehålla förteckning över reservdelar samt
förbrukningsmaterial som är lämpliga att bytas ut av underhållspersonal.

YUM MILJÖDOKUMENTATION FÖR INSTALLATIONER

YUM.1 Deklaration av miljöpåverkan av varor och material i 
installationer

YUM.11 Deklaration av yttre miljöpåverkan av varor och material i 
installationer
Entreprenören ska överlämna deklaration med avseende på påverkan på
hygien, hälsa och inre miljö för varor och material

YUM.12 Deklaration av inre miljöpåverkan av varor och material i 
installationer
Entreprenören ska överlämna deklaration med avseende på påverkan på
hygien, hälsa och inre miljö för varor och material.

YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

YUP.5 Information till drift- och underhållspersonal för vvs-, kyl- och 
processmedieinstallationer
Entreprenören ska gå igenom drift-och underhållsinstruktioner med
beställarens personal.
Som underlag för information ska driftinstruktioner ligga till grund
Information ska hållas vid 1 tillfällen.
Tidsåtgång per tillfälle ska vara 3 timmar

YUP.8 Information till drift- och underhållspersonal för styr- och
övervakningsinstallationer
Entreprenören ska informera beställarens drift-och underhållspersonal om
funktionssätt samt drift och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning.
Informationen ska vara såväl teoretisk som praktisk.
Beräknad tidsåtgång 3 timmar.

YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER
Under garantitiden skall E göra 2 st servicebesök/år omfattande tillsyn,
funktionsprovning och förebyggande underhåll, erforderligt
förbrukningsmaterial samt reservdelar ingår.
Sista besöket skall göras ca 1 månad innan garantitidens utgång.
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Beställarens driftansvarige skall aviseras 1 vecka före varje besök och ges
tillfälle att närvara vid besöken.
Varje besök skall verifieras med servicerapport som undertecknats av både
entreprenör och driftansvarig. Servicerapporter skall även föreläggas vid
garantibesiktning.
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Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Installation 09

5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

Orientering
Gavlegårdarna skall uppföra en nybyggnad av äldreboende Furugården,
Valbo.
Nybyggnaden placeras vid furugårdens befintliga byggnad Hus F, Markheden
4:61
Byggnaden skall inrymma 55 lägenheter för äldre, gemensamma utrymmen för
boende, personalutrymmen, kontor, serviceutrymmen såsom tvättstugor,
soprum mm.

54 BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM

54.B Vattensläcksystem

54.B/1 Vattensläcksystem ó sprinklersystem

Omfattning
Entreprenaden består av projektering och leverans av sprinklerinstallationer till
en komplett, provad, driftfärdig och slutbesiktigad anläggning enligt gällande
regelverk och de anvisningar och förutsättningar som framgår av denna
beskrivning och tillhörande handlingar.

Funktionsöversikt
Sprinklersystemet skall bestå av erforderligt antal sektioner.

Tekniska förutsättningar
Dimensionerande förutsättningar samt sprinklerplacering enligt Svensk
Standard SS 883001:2009.
Sprinkleranläggningen utförs enligt "Type 3 Residential sprinkler systems".

Dimensionerande data 
4 st. sprinklerhuvuden med en vattentäthet på minst 4,08 mm/m med en
varaktighet på 30 minuter.
Syftet med sprinkleranläggningen är dels att öka personsäkerheten och dels
för att möjliggöra alternativ utformning i enlighet med BBR 5:11.

Kontroll och godkännande
Besiktningsman skall vara godkänd av SBSC.
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Krav på sprinklermateriel
Sprinklermaterial som används i installationen skall vara godkänd enligt SBSC
eller vara UL/FM listat.
Stålrör för minst 12 bars arbetstryck skall användas.

Vattenförsörjning
Kapacitetsprov på den befintliga servisledningen är ej utfört.
Sprinklerservice ansluts till kommunalt nät via ny matning från servis i mark in
till UC på plan 1.
Entreprenören skall utföra kapacitetsprov på servisledningen innan
projektering påbörjas för att säkerställa flöde och tryck.

Entreprenörens kvalifikationer
Anläggningen skall utföras av SBSC- godkänd anläggarfirma.
Underentreprenör för elektriska installationer får anlitas om sådan kompetens
saknas i den egna organisationen.

Styrning och övervakning
Krav enligt regelverk skall uppfyllas.

Utrymme för centralutrustning
Sprinklercentral är placerad i UC på plan1.

L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR,
SKYDDSIMPREGNERINGAR M M
Samtliga rör och rördelar i sprinklercentral skall vara rostskyddsbehandlade
och grundmålade.

P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER 
RÖRLEDNINGSNÄT

PM APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST,
FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM

PN RÖRLEDNINGAR M M

Allmänt
Rörsystemet skall vara komplett monterat på plats med alla erforderliga
anordningar för avluftning, avtappning och för provning.
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Alla erforderliga upphängnings-, och upphängnings- och
avväxlingsanordningar samt infästningsanordningar skall ingå i
sprinklerentreprenaden.

Avtappning, avluftning, provning
Erforderliga avluftningar och avtappningar på systemets höga - respektive låga
punkter.

Material och varuföreskrifter
Sprinklerrör skall uppfylla krav i regelverket.
Samtliga förekommande kopplingar skall vara SBSC -godkända.

PN-.2111 Ledningar av skyddsmålade stålrör med medelgodstjocklek
Utförande enligt SMS326 (Wirsbo blå eller motsvarande) t.o.m. DN 40.
Aducerade eller smidda rörändar. Fogtyp gängfog.
Vid insvetsning till rör enligt PN-.2121 används svetssadel.

PN-.2121 Ledningar av icke ytbehandlade ståltuber
Utförande enligt SS-ENV 10220, f.o.m DN 50.
Fogtyp mekanisk koppling, svets eller flänsförband.

PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD
M M AV RÖRLEDNING

PPC RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT,
RÖRGENOMFÖRINGAR M M 

PPC.11 Fästdon till rörledningar

Krav på infästning och fästdon
Infästningar och fästdon skall vara dimensionerade för brottlaster enligt SBF
120:6 / SS-EN 12845.

Upphängningar skall vara SBF-godkända.

PPC.3 Rörgenomföringar

PPC.31 Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke
avsedd fixering 
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PPC.33 Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg som utgör
brandcellsskiljande konstruktion

PPD INRE INSPEKTION OCH RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR

PPD.2 Rengöring av rörledningar

Renspolning
Systemet skall renspolas tills att inga föroreningar finns kvar i utloppsvattnet.
Renspolning skall ske innan anläggningen sätts i drift.

PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

PSA VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT
FUNKTION

PSB AVSTÄNGNINGSVENTILER

PSB.1 Kulventiler
Låsbar kulventil med gängad anslutning utrustad med spak. Avstängningsventil
skall vara utformad så att det tydligt framgår om ventilen är öppen eller stängd.

PSE SJÄLVVERKANDE VENTILER

PSE.3 Backventiler

PSE.31 Backventiler i vätskesystem
Spjällbackventil med rillad alt. flänsad anslutning

PSJ SPRINKLERHUVUDEN, DYSOR M M 

PSJ.1 Sprinklerhuvuden
Täckbrickor
Sprinkler monterade genom innertak skall förses med täckbrickor i vit kulör.
Reservsprinklerskåp
Reservsprinklerskåp placeras i sprinklercentralen.
Skåpet skall minst innehålla:

• Reservsprinkler och täckbrickor.
• 1 st. uppsättningar av ändamålet avsedda verktyg för byte av i

anläggningen förekommande sprinklertyper.
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• 2 uppsättningar sprinklerkilar för respektive sprinklertyp.
• Inplastad förteckning över antal, typ, fabrikat och tillverkningsår av

sprinkler.

PSJ.11 Automatiska sprinklerhuvuden i vattensläcksystem
Typ Tyco Serie LFII Residential Pendent eller likvärdiga, Vita
Anslutning 15, utlösningstemperatur 68° C, K=4,9 (70,6), RTI < 50 (ms)1/2

(quick responce).

S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH 
TELESYSTEM
Mängder för elapparater, elutrustningar, kablar m.m. anges ej i denna
beskrivning. I entreprenaden ingår erforderliga mängder.

U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING
Apparater valda av entreprenören skall fungera tillsammans med övriga
komponenter i reglerkedjan och så att en jämnstark och väl anpassad funktion
tillförsäkras vid apparaternas sammankoppling sinsemellan.

UA APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYRNING
OCH ÖVERVAKNING

UBE.3 Givare för flöde, rörmonterade
Flödesvakt med inbyggd fördröjning för indikering av utlöst sprinkler, typ Potter
eller likvärdig.

Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 
Samtliga krav enligt regelverket skall uppfyllas.

YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV
INSTALLATIONER

YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER

YTB.154 Märkning av brandsläckningsinstallationer

Allmänt
Märkning och märkningssystem skall redovisas och godkännas av beställaren
före utförande.
Utformning av märkband skall vara av typ FLOCODE.
Märkbricka skall hängas upp med s-krok.
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Skylt skall anbringas i omedelbart anslutning till respektive apparat.
Skylt skall fästas medelst skruv eller nit.
Skyltar med text som varnar för att ”vid användning utlöses brandlarm” skall
anbringas vid berörda komponenter. I allmänna utrymmen, t.ex. korridorer skall
dessa skyltar monteras ovanför undertak.

Märkning av rörledningar
Samtliga stam- och fördelningsledningar skall förses med märkning minst var
20:e m och på var sida om genombruten byggnadskonstruktion. Dessutom
skall märkning utföras i vertikala schakt och på utgående ledningar ur schakt.
Märkning skall vara väl synlig från golv.

Märkning av komponenter
Samtliga komponenter i sprinkleranläggningen skall förses med märkning
innehållande uppgift om komponentens funktion i klartext. Märkning skall även
innehålla uppgift om börvärde.

Märkning av sprinklercentral
Dörr till sprinklercentral
Dörr till sprinklercentral skall förses med skylt med vit text på röd botten.
Text : SPRINKLERCENTRAL
Symbol : nr. 22 enligt SIS 03 12 10

YTB.18 Märkning av styr- och övervakningsinstallationer

YTB.2 Skyltning för installationer
Skylt skall anbringas i omedelbart anslutning till respektive apparat.

YTB.28 Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer

YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

YTC.1 Provning av installationssystem

Allmänt
Alla i entreprenaden föreskrivna prestationer, funktioner och funktionssamband
skall injusteras och provas.

Provning ska genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir
genomprovad i ett sammanhang.
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All injustering och provning skall vara slutförda innan samordnad provning
påbörjas.

Samordnad provning
Med samordnade driftprovning avses provning av samtliga system,
komponenter, funktioner etc. där leverans och montering, inkoppling m m av
produktionsresultat, ingår i fler än en entreprenader.

Samordnade provningar skall omfatta provning av prestanda samt provning av
funktionssamband. Samordnade provningar skall påbörjas först då samtliga
berörda entreprenader är komplett driftsatta.

Vid samordnade provningar skall samtliga berörda entreprenörer vara
närvarande. Ansvarig för respektive provning är entreprenören av den egna
entreprenaden.

Över samtliga utförda samordnade provningar skall protokoll upprättas av den
entreprenör som är ansvarig. Protokoll skall signeras av samtliga berörda
entreprenörer och skall innehålla uppgifter om:

• Uppmätta värden etc. som utvisar att provningar utförts med goda
resultat.

• Orsaker som menligt påverkat provningarnas utförande och resultat.
Vid samordnade provningar skall representant för beställare alltid kallas
i god tid.

YTC.154 Provning av brandsläckningssystem

Tryckprovning av sprinklersystem
Tryck- och täthetsprovning skall utföras sektions- och etappvis samt på
anläggningen i sin helhet.
Provning skall utföras enligt SBF 120:6.
Tryck- och täthetsprovning skall utföras i närvaro av representant för
beställaren. Tid för provning skall meddelas senast 1 vecka i förväg.

YTC.28 Injustering av styr- och övervakningssystem

YTC.4 Kontroll före idrifttagning av installationer

YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER
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Teknisk dokumentation skall vara fullständig. Handlingar får ej vara allmänt
hållna och får ej utgöras av typ produkthandbok utan skall avse föreskrivet
objekt och gälla för den på platsen befintliga utrustningen. Original skall ha
sådan struktur att tydliga reproduktioner erhålls. Vid fotografisk förminskning till
A4-höjd skall kopior vara tydliga och full läsbara.
I övrigt skall dokumentationer enligt regelverket uppfyllas.

YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER
Entreprenören ska upprätta bygghandlingar.
Entreprenören ska lämna underlag för samordnade detaljritningar.
Bygghandlingen skall upprättas enligt bygghandlingar 90 och
i Autocad lägst version 2009.

YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

YUD.5 Relationshandlingar för vvs-, kyl- och 
processmedieinstallationer

Leverans
Relationshandlingar ska levereras i 2 omgångar kopior.
CAD-framställda relationshandlingar ska levereras på datamedium typ CD i
format DWG, CALS samt PDF.
Originalhandlingar ska levereras skyddade så att de inte skadas.

YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER
Struktur, omfattning och innehåll i driftinstruktioner ska vara enligt
branschstandarden ”Instruktioner för drift och underhåll”, utgiven av Svensk
Byggtjänst.
Särskild handling ska beskriva åtgärder som omfattar hela installationssystem
och åtgärder i delsystem.

Leverans
Driftinstruktioner ska levereras i 3 omgångar till slutbesiktningen samt digitalt
på datamedium typ CD i PDF-format.

YUH.54 Driftinstruktioner för brandsläckningsinstallationer

Orienteringsritningar
Entreprenören skall upprätta orienteringsritningar.
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Hårdplastade orienteringsritningar enligt anvisningarna i regelverket skall
placeras minst i sprinklercentralen och vid brandlarmcentralen.

Driftinstruktioner
Entreprenören skall upprätta driftinstruktioner.
Dessa skall innehålla minst följande:

• Komponentförteckning över i entreprenaden levererade utrustning.
• Handhavandeinstruktioner.
• Förteckning över börvärden och inställningar.
• Driftkort för levererad utrustning.

YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER
Struktur, omfattning och innehåll i driftinstruktioner ska vara enligt
branschstandarden ”Instruktioner för drift och underhåll”, utgiven av Svensk
Byggtjänst.
Särskild handling ska beskriva åtgärder som omfattar hela installationssystem
och åtgärder i delsystem.

Leverans
Driftinstruktioner ska levereras i 3 omgångar till slutbesiktningen samt digitalt
på datamedium typ CD i PDF-format.

YUK.54 Underhållsinstruktioner för brandsläckningsinstallationer
Entreprenören skall upprätta underhållsinstruktioner.
Dessa skall minst innehålla:

• 2 uppsättningar originalblad för all i entreprenaden levererade
utrustning.

• Lista med underhållsinstruktioner (inkl. tidsintervaller).
• Förteckning över samtliga komponenter med uppgift om typ, fabrikat,

beteckning, dimension samt erforderliga reservdelar.

YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

YUP.54 Information till drift- och underhållspersonal för 
brandsläckningsinstallationer
En omgång vid färdigställandet. Bedömd tidsåtgång för genomgång är 2
timmar.
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En omgång vid garantibesiktningen. Bedömd tidsåtgång 2 timmar.
Genomgångarna skall omfatta såväl sprinklerinstallationerna som tillhörande
utrustning för styrning och övervakning.

Drift- och underhållsinstruktioner utgör underlag för genomgången.
Genomförd genomgång skall dokumenteras av entreprenören. Dokumentation
skall förutom uppgifter om datum, tid och närvarande personer innehålla de
synpunkter som framkommit på installationerna.

YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER

YYV.54 Tillsyn, skötsel och underhåll av
brandsläckningsinstallationer
Under garantitiden skall entreprenören göra servicebesök omfattande tillsyn,
funktionsprovning och förebyggande underhåll inklusive erforderligt
förbrukningsmaterial och reservdelar.

Antal servicebesök och dess omfattning skall överensstämma med
tillverkarens föreskrift och underhållsinstruktion.
Minst ett 2 st besök per år skall dock göras. Sista gången skall ske inom en
månad före garantitidens utgång.

Beställarens driftansvarige skall aviseras minst en vecka före varje besök och
ges tillfälle att närvara vid besöken.

Skriftlig rapport från varje besök med uppgift om utförda arbeten skall
översändas till beställaren inom två veckor, denna skall undertecknats av både
entreprenör och driftansvarig. Servicerapporter skall även föreläggas vid
garantibesiktning.

I samband med slutbesiktningen skall entreprenören överlämna förslag till
tidplan för servicebesöken till beställaren. Tidplanen skall vara samordnad med
övriga entreprenörer.
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Z ÖVRIGT
Övrig dokumentation
Installations och projekteringsintyg enligt bilaga 2 i SBF´s rekommendationer.
Intygen skall vara fullständigt ifyllt och undertecknat samt ingå som en del i den
övriga dokumentationen.



1 
 

Bilaga 5 Enkät 
 

 

 Är du man eller kvinna? 

 

 Man  Kvinna  Annat 

 

 Hur upplever du temperaturen i byggnaden? 

 

 För kallt  Lagom  För varmt  Vet ej 

 

 Hur ofta vädras det i de boendes lägenheter? 

 

 Mer än en gång i veckan  En gång i veckan                Minde än en gång i veckan 

 

 En gång i månaden   Annat ………………….           Vet ej 

 

 Hur ofta duschar de boende? 

 

 2-3 gånger i veckan  1 gång i veckan                   Annat …………………  

 

 Vet ej 
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