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Sammanfattning 
 
Projektet bestod i att utveckla en anläggning för personsanering av 
biologiska-, kemiska- och nukleära stridsmedel, en så kallad NBC-
anläggning. Arbetet har initierats av Marinens Sjösäkerhetsskola i 
Karlskrona. Under arbetets gång har Fredy Olssons 
produktutvecklingsmodell tillämpats. 
 
I denna första del, principkonstruktionsetappen, har en principlösning tagits 
fram. Lösningen har grundats på önskemål samt uppställda krav från 
uppdragsgivaren. Utifrån dessa har de olika förslagen viktats mot varandra 
för att ge en slutgiltig lösning. 
 
Förslaget som valdes var en 20 fots container med en inbyggd 
uppsamlingstank. Golvet kommer att bestå av ett galler för att medge enkel 
bortförsel av duschvattnet. Under detta placeras en avrinningsplåt i form av 
en pyramidformad tratt. Till denna ansluts en golvbrunn. Vattentillförseln 
kommer att vara extern.  
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Bakgrund 
 
Nukleära stridsvapen 
 
Den 16 juli 1945, 7 år efter att Otto Hahn och Fritz Strassmann upptäckt 
kärnklyvningen, exploderade världens första kärnladdning under 
kodnamnet Trinity. Detta skedde i södra New Mexico, USA, i det hemliga 
amerikanska Manhattanprojektets regi. 
Kort därefter fälldes bomberna mot Hiroshima och Nagasaki och hela 
världen blev medveten om det nya vapnets enorma kraft och förödande 
egenskaper. 
Japan kapitulerade och kriget var slut, men USA fortsatte att tillverka 
kärnvapen och arbetade även med fusionsladdningar för att tillverka en 
vätebomb för att kunna åstadkomma en ännu starkare laddning. Under de 
följande åren gick bl. a Sovjetunionen och Storbritannien i USA:s fotspår 
och utvecklade sina egna kärnvapen. 
 
Effekter 
 
En kärnladdningsexplosion i luft medför värmestrålning, stötvåg i både luft 
och mark, initialstrålning, radioaktivt nedfall, neutroninducerad aktivitet 
och elektromagnetisk puls, EMP. 
Luftstötvågen från en 20 kilotons explosion kan skada broar på upp till en 
kilometer från nollpunkten och påverkar, till skillnad från konventionella 
explosioner, alla delar av byggnader samtidigt. 
Människan påverkas inte i första hand av det statiska övertrycket då man 
kan klara tryckbelastningar på upp till 200-300 kPa övertryck. Däremot kan 
människor skadas av splitter och kringflygande objekt eller av att de kastas 
till marken och orsakas skallfrakturer eller benbrott. Även personer i 
skyddsrum kan skadas på grund av ras.    
Värmestrålningen som avges från eldklotet är uppbyggt av infraröd 
strålning, vanligt ljus och ultraviolett strålning och har en effektiv 
yttemperatur på 10 000 – 2 000 oC.  
Denna värmestrålning kan orsaka skador på både hud och ögon. Huden 
brännskadas dels av den direkta strålningen dels av att kläder antänds. Det 
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bländande ljuset kan orsaka brännskador på näthinnan och temporär 
blindhet. 
Vid en explosion bildas flera radioaktiva ämnen som binds samman med de 
andra partiklar som explosionen ger upphov till. Dessa befinner sig först i 
ett moln högt upp i luften och det är först då de faller till marken som de 
blir farliga för människan. 
De celler som är mest känsliga för radioaktiv strålning i människokroppen 
är de som delar sig fortast, dvs. tarm- och benmärgsceller, men strålningen 
påverkar även DNA.  
 
Ett annat sätt att använda radioaktivitet som vapen är i radiologiska bomber, 
ibland kallade smutsiga bomber.  
Med detta menas ett vanligt sprängämne som kombinerats med ett 
radioaktivt ämne och som vid en explosion sprider radioaktivt stoft. På 
detta sätt sker en radioaktiv nedsmutsning av omgivningen och de 
människor som vistas i närheten av explosionen. 
 
Andra sätt att åsamka skada är genom att t.ex. kontaminera mat eller 
vattenreservoarer, men de flesta radioaktiva material är inte vattenlösliga 
vilket försvårar sådan sammanblandning och materialet fastnar således lätt i 
filter eller faller ut.  
 
Personlig sanering 
En person som fått radioaktiva ämnen på sig bör genomgå en personlig 
sanering. Den består i första hand av en noggrann duschning och tvättning 
med tvål och vatten. Man sköljer ögon och andra känsliga kroppsdelar med 
rent vatten. Öppna sår som kontaminerats bör rengöras av 
sjukvårdspersonal. 
 

Biologiska stridsmedel 
 
Biologiska stridsmedel brukar vanligen delas in i sjukdomsalstrande 
mikroorganismer, bakterier, virus och svampar som avsiktligt sprids inom 
ett område för att slå ut människor eller nedsätta deras motståndskraft. 
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Framställning i små mängder är lätt att gömma i små lokaler medan större 
volymer kräver mycket högre krav dels på lokalstandarden,dels på 
personalens kunnande. Det är relativt enkelt att sprida smittan via till 
exempel vatten, födoämnen eller via luften. Partiklarna ger inte direkt utslag 
vid kontakt med sin värd och provtagning för att fastställa smittan är 
tidskrävande för att kunna sätta in rätt behandling. Ett annat problem är att 
vissa av stridsmedlen har lång inkubationstid. Med detta menas att 
sjukdomen uppkommer en tid efter det att smittan egentligen har överförts. 
Detta kan göra det oerhört svårt att fastställa vem som egentligen spridit de 
farliga partiklarna. 
 
De vanligaste smittosätten är genom luftburen smitta eller via vatten och 
födoämnen till exempel gulsot, dysenteri och kolera. Några av de mest 
kända som kan spridas via luften är pest, mjältbrand, harpest, difteri, 
meningit, papegojsjuka, influensa och smittkoppor. Alla smittoämnena har 
olika symptom, sjukdomsförlopp och inkubationstider. Många av dem har 
till en början liknande förlopp vilket gör dem svår att identifiera. En del av 
sjukdomarna går i viss mån att vaccineras mot, somliga kan slås ut med 
hjälp av antibiotika, medan ett litet antal inte blir försvagade av medicinska 
preparat. Vid vanlig personsanering tar UV-ljus död på flertalet smittor i 
samverkan med ett klorkalkmedel som slammas upp i vatten. 

Kemiska stridsmedel 
 
C- stridsmedel kan definieras som ” ...kemiska ämnen – antingen i form av 
gas eller vätska eller i fast form som skulle kunna utnyttjas på grund av sina 
giftverkningar på människor, djur och växter..” (taget från en FN-rapport 
från 1969, källa FOI totalförsvarets forskningsinstitut, nummer 2, 2002) 
 
Historia 
 
Kemiska stridsmedel har använts i krigsföring ända sedan det 
Peloponessiska kriget (ca 400-talet f.Kr). Man tände då eld på trä indränkt 
med tjära och svavel, vilket bildade svaveldioxid. 
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Under första världskriget användes för första gången C-stridsmedel i en 
större skala. Det som användes var tårgasliknande ämnen, klorgas, fosgen 
och senapsgas. 
 
Sedan dess har en stor utvecklingen av dessa vapen skett. Det har 
framkommit olika typer av nervgaser, frätande ämnen, kvävande ämnen 
m.m. 
Det finns ungefär ett 70-tal olika kemikalier som använts eller lagrats som 
kemiska stridsmedel i modern tid. 
 
Två händelser som har haft stor inverkan på allmänhetens motstånd mot 
användning av kemiska stridsmedel är Iraks användning av nervgasen sarin 
och senapsgas i Iran-Irak kriget, på1980-talet, samt den japanska sektens 
Aum Shinrikyos terrorattentat med sarin i Tokyos tunnelbana, 1995. 
 
Trots att ”Konventionen om förbud mot kemiska vapen” trädde i kraft den 
29 april 1997 finns det fortfarande en hotbild kvar. Dels från främmande 
makt del p.g.a. att många av C-stridsmedlen också kan användas som 
industrikemikalier och konventionen inte förbjuder någon fredlig hantering 
av dessa. Ex. klor och fosgen. En annan hotbild är också kemikalieolyckor i 
vardagen.  
Därför är det viktigt med en ökad kunskap och utveckling av de olika 
material man behöver för att kunna sanera dessa kemiska ämnen och 
stridsmedel. 
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Effekter 
 
Vid en utspridning av kemiska stridsmedel eller en kemikalieolycka är det 
hotet mot människan som är störst. Beroende på vilket det aktuella ämnet är 
kan det handla om allt från dygn till minuter för att rädda liv.  
 
Här nedan följer några exempel på olika typer av C-medel samt dess 
effekter. 
 
Nervgaser påverkar impulsöverföringen i nervsystemet och kan tas upp av 
människan genom hudkontakt eller inandning. Vid inandning kan man vara 
död redan inom en minut och vid hudkontakt uppkommer de första 
symtomen efter ca 20-30 minuter.  
 
Senapsgaser ger brännskadeliknande sår och blåsor på huden vilket gör att 
de vanligen räknas till gruppen ”hudskadande C-stridsmedel”. Men 
senapsgas kan även ge skador på ögon, andningsvägar och kroppens inre 
organ.  
Effekten av senapsgas är fördröjd, så därför kan det ta alltifrån timmar till 
dygn innan de första symtomen uppträder. 
 
Ammoniak, klor och svaveldioxid tillhör gruppen toxiska kondenserade 
gaser. De främsta riskkemikalierna i Sverige kan sägas vara denna grupp av 
gaser. De medför generellt irritation och skada på lungvävnad och  
slemhinnor samt är kraftigt ögonretande. Vanliga symptom av dessa gaser 
är rinnande ögon, hosta och smärtor vid inandning. Lungödem som effekt 
av förgiftning uppkommer efter några timmar till ca ett dygn efter det att 
man blivit utsatt för gasen. 
 
Sanering 
 
Det finns olika nivåer man kan indela saneringen i. Det kan vara 
förebyggande åtgärder, omedelbar, grov eller fullständig sanering. Samt 
olika saneringsmetoder, så som förstörande, avlägsnande eller avskärmande 
metoder. 
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Det man vill uppnå med en sanering är ju att snabbt och effektivt kunna 
oskadliggöra eller eliminera de olika typerna av C-medel från personal och 
material. 
Då huden misstänks ha exponerats av något vätskeformigt kemiskt 
stridsmedel, måste den omedelbart avlägsnas.  
 
De flesta av de kända kemiska stridsmedlen kan förstöras med lämpliga 
kemikalier. Klorkalkslam, som är en form av aktivt klor, är användbart mot 
de flesta kemiska medlen. Men eftersom det är ett starkt irriterande, och 
även frätande på vissa material, bör det användas enbart i nödfall vid 
sanering av hud.  
Kloaraminlösningar används ofta vid personsaneringar. De är effektiva mot 
senapsgas och V-ämnen, men dessvärre overksamma mot nervgaser av G-
typ, så som sarin, soman och tabun. 
Detta medför att man måste ha specifika personsaneringsmedel mot 
specifika C-medel. 
 
Kemiska stridsmedel kan även avlägsnas genom uppsugning, tvätt och 
torkning, med hjälp av absorberande ämnen eller genom värmebehandling. 
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1. Produktdefinition 
 

1.1 Produkt 
Produkten skall användas för personsanering av NBC-stridsmedel (N- 
Nuclear, B-Biological, C-Cemical). Övning och utveckling av tekniken 
skall ske i militärt syfte. De ingående delarna är bland annat ventilation, 
kraftkälla, indikatorer, vattenbehållare och saneringsmedel. 

1.2 Process 
Uppvärmning av vatten och luft i anläggningen sker för att möjliggöra 
personsanering i en tempererad miljö. Anledningen till utvecklingen av 
produkten är att det inte tidigare finns en komplett helhetslösning. 
Processen kan delas upp i:  
HP=huvudprocess samt  
DP=delprocess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Omgivning 
Den omgivning som anläggningen kommer att operera i är utomhusmiljö    
–20 °C– 60° C, marin miljö samt kuperat underlag. Vid en lutning av +/-20° 
i godtycklig riktning skall funktionen inte påverkas. Icke heller regn, frost 
eller andra väderpåfrestningar skall ge några operativa förändringar och 
elektrisk kapslingsklass IP 67 skall gälla. 

HP: Sanering 

DP: Personsanering 

DP: Utveckling 

DP: Övning 
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Naturligtvis måste det valda materialet i komponenterna stå emot dels 
stridsmedel dels saneringsmedel. 

1.4 Människa 
De som främst kommer att vara i kontakt med anläggningen är meniga 
soldater som genomför saneringsövningar samt föreläsare i saneringsteknik. 
Det krävs att man är inom det militära, för att komma i kontakt med 
saneringsanläggningen som ej används för civilt bruk. 
Även de som transporterar, opererar och sköter underhåll på produkten kan 
ses som berörda av produkten. I viss mån är även producenten berörd. 
Denne kommer dock vanligen inte i kontakt med varken saneringsmedel 
eller stridsmedel. 

1.5 Ekonomi 
Inga ekonomiska begränsningar har uttalats eftersom det är den högsta 
kvalitén är avgörande för valet av komponenter. 
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2. Produktundersökning 
 

2.1 Historik 
 
I dagsläget övas personsanering utomhus i tält, både sommar som vinter. 
Några enklare saneringsstationer för personsanering finns på moderna 
fartyg. Men en komplett fullgod personsaneringsstation för N-, B- och C-
stridsmedel saknas. 

2.2 Existerande principiella förslag 
 
De existerande personsaneringsstationerna på fartyg är av utrymmesskäl 
relativt små och utrustade med en dusch på utsidan för grovsanering. Vatten 
finns även att tillgå på insidan där ett övertryck råder så att luften kan 
genomströmma inifrån och ut. Sanering sker med hjälp av bl.a. 
klorkalksslam, personsaneringsmedel och tvål. 
 
På de fartyg som saknar en fast inbyggd saneringsstation sker 
personsaneringen i exempelvis tvättutrymmen i anslutning till väderdäck.  
 

2.3 Erfarenheter och brister 
 
Eftersom personsaneringen i det militära sker delvis utomhus och i tält, 
finns det stora nackdelar. Dels blir det väldigt kallt att tvätta sig under 
vinterhalvåret, dels får man stora svårigheter när man skall förflytta 
materialet samt att signaturen inte blir speciellt låg och därmed kan avslöja 
posit ionen.  
Ur miljösynpunkt är det i princip omöjligt att rena avloppsvattnet innan det 
släpps ut i naturen. 
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2.4 Marknadsundersökning 
 
En marknadsundersökning genomfördes och det som gick att finna var; 
 
2.4.1 Sedab 
www.sedab.se.  
Ett svenskt företag som tillhandahåller saneringsprodukter och lösningar. 
De har lite olika lösningar och några av dem är; 
 
Saneringssystem Container, en 20 fots container, enligt figur 1. med 
möjlighet att sanera från 10 till 600 människor i timmen. Men denna är av 
enklare typ och innebär enbart material, vatten och den värme som behövs. 
Hela systemet drivs med diesel. 
 

 
 
Figur 1. Saneringscontainer från Sedab 
 
Saneringssystem Vagn som framgår av figur 2, ett släpvagnsbaserat 
saneringssystem som består av två uppvärmningsbara släpvagnar på 1500 
kg vardera. Systemet innehåller ett tält som packas upp och utrustas för 
saneringen. Kapaciteten är här upp till 80 personer i timmen. Men även 
denna lösning innebär enbart material, vatten och värme. 
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Figur 2.Saneringstält från Sedab 
 
2.4.2 NBC Technology 
 
www.army-technology.com  
Ett företag på marknaden är NBC Technology. Figur 3 visar en anläggning 
på 4 m2 för skydd av familjer. Anläggningen väger 50 kg och tar 4 minuter 
att ställa i ordning. De finns även för upp till 15 personer i en och samma 
anläggning. De innehåller övertrycksventilation och filter som renar den 
inkommande luften. 
 

 
 
Figur 3. En anläggning för skydd av familjer i hemmet. 
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Figur 4. En saneringsanläggning med NBC-filter från Army Technology. 
 
Figur 4 illustrerar ett tält med flera rum för komplett personsanering. För tre 
personer tar det endast 15 minuter att iordningställa saneringsstationen. 
Tältet är utrustat med övertrycksventilation, luftfilter, vattenduschar med 
möjlighet att tillsätta andra saneringsmedel. Det är operativt oberoende av 
temperatur och omgivande miljö. 
 
2.4.3 NBC-sys 
 
www.nbc-sys.com  
På den franska marknaden finns en producent, NBC-sys, som 
tillhandahåller främst olika gasmasker för såväl vuxna som barn. De lägger 
även stor vikt vid förstahjälpenutrustning för olycksfall av NBC-typ samt 
analysutrustning av omgivningen. Två olika typer av saneringstält erbjuds.  
 
Figur 5 visar en anläggning för skadade personer där de kan sanera sig 
innan de kommer in på lasarett. Den fungerar som en sluss för att undvika 
införsel av farliga ämnen i den sterila sjukhusmiljön. 
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Figur 5. En sluss för sanering innan inträde på lasarett. 
 
Figur 6. nedan visar ett tält som är en anläggning för hantering av många 
människor som har blivit utsatta för radioaktiva - och/eller kemiska 
stridsmedel.  
 

 
Figur 6. Saneringsanläggning för radioaktiva och/eller kemiska stridsmedel från NBC-sys. 
 
2.4.4 Kärcher 
 
http://www.karcher-vps.com  
Kärcher tillhandahåller olika typer av utrustning för personsanering 
utomhus. Det finns till exempel en duschanläggning där den nedsmutsade 
personen först blir vätt med saneringsmedel och därefter får ta en vanlig 
dusch. Anläggningen klarar av 120 personer i minuten och använder sig av 
2000 liter vatten i minuten. Man använder utrustningen utomhus och det 
finns begränsade möjligheter att samla upp spillvattnet. 
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Figur 7. Duschanläggning för personsanering utomhus från Kärcher. 
 



                         Examensarbete NBC-anläggning                              
 

_____________________________________________________________ 
Annika Tykesson  Blekinge Tekniska Högskola 
Julia Dogertz 23 
Maria Lundin  

3. Kriterieuppställning 

3.1  Övergripande krav 
 
3.1.1 Funktionskrav 

• Max drifttid 300 h/ år 
• Anläggningen skall vara autonom.  
• Alla steg skall kunna nyttjas samtidigt. 

 
3.1.2 Driftskrav 

• Livslängd minst 10 år. 
• Skall kunna operera vid uppställning på underlag med lutning i +/- 

20o godtycklig riktning. 
• Skall klara en drifttid på 24 h i sträck. 
• Skall ha egen kraftkälla. 
• Anläggningen skall medge en genomströmning av högst 20 

personer/h.  
• Ett övertryck på 150 mm vattenpelare skall råda inuti anläggningen.  
• Anläggningen skall operera i temperaturområdet från –20oC till +60 

o C. 
• Ventilationen skall åstadkomma minst ett luftombyte/minut i varje 

steg/rum. 
• Anläggningen skall kunna kraftförsörjas externt. 

 
3.1.3 Personsäkerhetskrav 

• Produkten skall uppfylla regler för arbetsskydd enligt Svensk 
Arbetsmiljö lagstiftning och Reglemente för militär sjöfart. 

• Produkten skall ha elkapslingsklass IP 67. 
 
3.1.4 Ergonomikrav 

• Produkten skall uppfylla regler för arbetsskydd enligt Svensk 
Arbetsmiljölagstiftning och Reglemente för militär sjöfart. 
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3.1.5 Estetiska krav 
• Anläggningen skall vara anpassad för internationell verksamhet i 

form av bildspråk för exempelvis ut- och ingång. 
 
3.1.6 Allmänna konstruktions/produktkrav 

• Anläggningen får väga max 3000 kg exklusive vattentank.  
• Anläggningen skall bestå av tre steg/rum samt operatörsutrymme. 
• Anläggningen skall vara anpassad för operativ användning under 

såväl dagsljus som i mörker  
• Avfallsvattnet samt luft, skall vara så rent att det kan återanvändas 

eller släppas ut utan skadlig miljöpåverkan.  
• Luftindikatorer för kontroll av N-, B-, C- stridsmedel skall finnas 

för vidare passage. 
• Anläggningen skall ha en låg signatur med avseende på infraröd 

strålning, värme och magnetism.  
• Anläggningens ljudnivå får ej överstiga 85 dB mätt på ett avstånd av 

5 m från anläggningens närmaste utvändiga yta. 
• 12 Mätbart ljusutsläpp från anläggningen får ej förekomma varken 

vid stängda passager eller vid in- /utpassering.  
• Medge sanering på in- och utsida med kända saneringsmetoder. 
• Material skall uppfylla huvuduppgift och livslängd. 
• Anläggningen skall kunna transporteras med lastbil. 
• Anläggningen skall kunna transporteras med helikopter. 

 
3.1.7 Elimineringskrav 

• Filter och annat förorenat material skall enkelt och säkert kunna 
omhändertas. 

3.2 Önskemål 
 
3.2.1 Övergripande önskemål 

A. Användning av standardkomponenter i första hand. 
B. Till största mån använda miljövänliga material. 
C. Livslängd 15 år. 
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D. Återvinning av ingående komponenter. 
E. Klara 500 driftstimmar per år. 

 
3.2.2 Önskemål gällande utformningen 

F. Kunna medföra skadad på bår genom anläggningen. 
G. Tillåta förvaring av saneringsmedel i anslutning till rummen. 
H. Justeringsanordning för anpassning till underlaget. 

 
3.2.3 Önskemål gällande vatten och avlopp 

F. Återanvändning av avloppsvattnet. 
G. Enkelriktat vattenflöde från avrinningen till uppsamlingstanken. 
H. Medge snabb rening av avloppsvattnet. 
I. Temperering av vattnet till minst 20 oC. 
J. Tillgång till dricksvatten i sista saneringssteget. 
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3.3 Kriterieviktning 
 
3.3.1 Viktning av önskemål gällande utformning 
 
Vid viktning av kriterium A mot kriterium B 
0 anger att B är viktigare än A 
1 anger att de är lika viktiga 
2 anger att A är viktigare än B 
 
 A B C D E F G H + pi ki (%) 
A 0 2 2 2 2 2 2 2 1 15 23,4% 
 B -2 2 1 2 1 2 2 3 11 17,2% 

  C -4 0 0 0 0 2 5 3 4,7% 
   D -3 1 0 1 2 7 8 12,5% 
    E -5 0 0 2 9 6 9,4% 

     F -3 1 2 11 11 17,2% 
      G -6 2 13 9 14,1% 
       H -14 15 1 1,6% 

        S   64 100,0% 
 
 
 
   % 
1 A Användning av standardkomponenter 23,4 
2 B Miljövänliga material om möjligt 17,2 
3 F Kunna medföra skadad på bår genom anläggningen  17,2 
4 G Tillåta förvaring av saneringsmedel i anslutning till rummen 14,1 
5 D Återvinning av ingående komponenter 12,5 
6 E Klara 500 driftstimmar per år 9,4 
7 C Livslängd 15 år 4,7 
8 H Justeringsanordning för anpassning till underlaget. 1,6 
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3.3.2 Viktning av önskemål gällande utformning av vatten- och 
avloppssystem 
 

 A B C D E F G H I J + pi ki (%) 

A 0 2 2 2 2 1 0 0 0 2 1 12 12,0% 

 B -2 2 1 2 0 0 0 1 2 3 9 9,0% 

  C -4 0 1 0 0 0 0 0 5 2 2,0% 

   D -3 2 0 0 0 0 1 7 7 7,0% 

    E -7 0 0 0 0 0 9 2 2,0% 

     F -1 1 1 1 2 11 15 15,0% 

      G -1 1 1 2 13 16 16,0% 

       H -2 1 2 15 16 16,0% 

        I -4 2 17 15 15,0% 

         J -13 19 6 6,0% 

            S 100 100,0% 
 
   % 
1 G Enkelriktat vattenflöde 16,0 
2 H Medge snabb rening av avloppsvattnet 16,0 
3 I Temperering av vattnet 15,0 
4 F Återanvändning av avloppsvattnet 15,0 
5 A Användning av standardkomponenter 12,0 
6 B Miljövänliga material om möjligt 9,0 
7 D Återvinning av ingående komponenter 7,0 
8 J Tillgång till dricksvatten i sista saneringssteget 6,0 
9 C Livslängd 15 år 2,0 
10 E Klara 500 driftstimmar per år. 2,0 
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4. Produktförslag 
 

4.1 Anläggningens utformning  
 
A. 40 fots container med rektangulär golvyta 
Rektangulär container av standardtyp med längden 40 fot. De flesta typerna 
har befintliga anordningar för att lastas på och av lastbilar, vilket är ett av 
kraven. Ytterdörrarna placeras utmed ena långsidan vilket medför att endast 
en sida av containern behöver vara fri vid markplacering. I containern skall 
det finnas tre rum för sanering samt ett utrymme för kraftkälla, 
varmvattenberedare och dylikt. 
 
B. 30 fots container med rektangulär golvyta 
Rektangulär container med längden 30 fot. Enkel att transportera både med 
helikopter och lastbil. 
Ytterdörrarna placeras även i denna utformning utmed ena långsidan (se 
nedan) vilket medför att endast en sida av containern behöver vara fri vid 
markplacering. Även i detta förslag skall det finnas tre rum för sanering 
samt ett utrymme för kraftkälla, varmvattenberedare och dylikt. 
 
C. Container med kvadratisk golvyta 
Fyrkantig container med tre rum samt förvaringsrum. Tillgången på 
befintliga lösningar av denna typen är mindre vanligt förekommande. 
 
D. Stående triangulärt prisma 
Denna utförandeform anses redan på ett tidigt stadium vara ett olämpligt 
alternativ på grund av den otympliga formen. Det finns inte heller någon 
färdig lösning enligt denna modell.  
 
E. Cylinderformat utförande  
Cirkulär form som bas för rumsindelningen, stående cirkulär cylinder sett 
uppifrån. Ur transportsynpunkt med helikopter är tyngdpunktsläget 
fördelaktig, men desto svårare vid lastbilstransport. För att få en önskad 
volym så krävs det en mycket stor diameter.  
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F. Elliptisk cylinderformat utförande  
Elliptisk behållare, samma tanke för indelning av rummen som för det 
cylindriska utförandet. Lämpad för lastbils- och helikoptertransport. 
 
G. 20 fots container med rektangulär golvyta 
Rektangulär container med längden 20 fot. Enkel att transportera med både 
helikopter och lastbil. 
Ytterdörrarna placeras även i denna utformning utmed ena långsidan (se 
figur 8 nedan) vilket medför att endast en sida av containern behöver vara 
fri vid mark placering. Även i detta förslag skall det finnas tre rum för 
sanering samt ett utrymme för kraftkälla, varmvattenberedare och dylikt. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Utseende för placering av dörrar. 
 

4.2 Anläggningens avrinningsprincip 
 
Kravet är att en 20 graders lutning i godtycklig riktning inte ska försämra 
avrinningen av avloppsvattnet ner i uppsamlingstanken. 
Lämpligen kommer ett galler placeras ut på golvet så att det finns möjlighet 
till avrinning över hela golvytan. 
 
 
A. Konkav yta 
En konkav skålformad yta placeras med visst avstånd under golvgallret. I 
skålens centrum placeras brunnen. 
 
 
 

Maskinr
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B. Konvex yta 
En konvex skålformad yta placeras på liknande sätt som förslag A. I detta 
förslag är sker avrinningen längsmed kanten. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
C. Trattformad yta 
En trattformad yta placeras på ett visst avstånd under golvgallret. Trattens 
sidor skall ha en lutning på minst 21 grader för att klara de 
avrinningsförhållande som råder då hela anläggningen lutar uppåt 20o. En 
golvbrunn placeras i mitten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

galler 

golvbrunn 

> 20 o 

galler 

avrinningsränna avrinningsränna 

galler 

golvbrunn 
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D. Pyramidformad yta 
En pyramidformad yta placeras på liknande sätt som förslag C.  
Golvbrunnen placeras i mitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Konformad yta 
En konformad yta placeras på ett visst avstånd från golvgallret. 
Avrinningen sker längsmed kanten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 3 Anläggningens vattentank 
 
A. Extern, parallellepipedisk tank 
En extern vattentank av parallellepipedisk form, placerad på containerns 
tak.  
 
B. Extern, halvcylinderformad tank 
En extern vattentank som är halvcirkelformad och placerad på containerns 
tak. Detta bör delvis förhindra ansamlingar av diverse nedfall på taket. 
 

galler 

golvbrunn 

> 20 o 

galler 

avrinningsränna avrinningsränna 

> 20 o 
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C. Extern, prismatisk tank  
En extern vattentank med triangulärt tvärsnitt. Även denna är placerad på 
containerns tak och förhindrar ansamlingar av nedfall. 
 
D. Extern, cylinderformad, markplacerad tank 
En extern cylinderformad tank som ligger i anslutning till containern men är 
placerad på marken. 
 
E. Extern, parallellepipedisk tank, markplacerad 
En extern rektangulär tank som är placerad på marken men är ansluten till 
containern. 
 
F. Intern 
En inbyggd tank vars form anpassas till på anläggningens utformning. 
 
G. Vattensäck 
En säck i slitstarkt material som kan förvara upp till 2500 l vatten. När den 
är tom kan den vikas ihop och tar liten plats. Säcken kan ej transporteras när 
den är vattenfylld. 
 

 
Figur 9. Vattensäck i gummimaterial från Kärcher. 
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4.4 Anläggningens uppsamlingstank 
 
Uppsamlingstanken skall vara inbyggd och bör ligga i anslutning till 
avloppsbrunnen. Det skall finnas en reningsprocess för att förhindra 
miljöfarligt utsläpp. Alternativt att den skall kunna gå och koppla till 
vattentanken för återanvändning av det renade vattnet. 
 
A. Underliggande tank med reningsprocess 
Uppsamlingstanken ligger placerad rakt under golvytan och är direkt 
kopplad till avloppsbrunnarna. Den reningsprocess som finns skall vara 
placerad i denna tank. 
 
B. Separata tankar med reningsprocess 
Under varje rum placeras en separat tank. De tre tankarna innehåller var och 
en den reningsprocess som krävs. 
 
C. Tank utan reningsprocess 
En uppsamlingstank är placerad under golvytan, men innehåller ingen 
reningsprocess. Vattnet leds sedan till reningsprocessen bestående av 
mekaniska filter samt UV-ljusfilter. 
 
D. Separata tankar utan reningsprocess 
Under varje rum placeras en separat tank. Från de tre tankarna leds vattnet 
sedan till reningsprocessen bestående av mekaniska filter samt UV-
ljusfilter. 
 
 

4.5 Anläggningens ventilationssystem 
Luften tas in i anläggningen av en tilluftsfläkt. Innan luften når fläkten 
renas den av ett specialfilter. Fläkten skapar ett övertryck på 150 mm 
vattenpelare och luften värms sedan upp till 50-70 oC av en elektrisk 
luftvärmare. För att trycket skall upprätthållas under drift krävs att 
anläggningen förses med lufttäta dörrar.  
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Luften transporteras diagonalt genom rummen och filtreras mellan varje 
rum. Innan luften lämnar anläggningen skall den kylas ned i en 
kylanläggning för att ge låg signatur.  
I rum två och tre skall det placeras indikatorinstrument för N-, B- och  
C-stridsmedel i anslutning till ventilationssystemet för att säkerställa 
saneringsprocessen. 
 

4.6 Temperering av anläggningens duschvatten 
 
Vattnet skall tempereras med hjälp av en vattenvärmare, 
varmvattenberedare eller dylikt innan det når duscharna. Detta för att 
rummet inte skall kylas ner av forsande kallvattnet, personlig komfort samt 
för att undvika en slarvigt genomförd reningsprocedur.  
 

4.7 Isolering av anläggningens ytterväggar 

För att inte förlora energi i form av värmeutsläpp genom väggarna krävs det 
att man har en isolering som klarar av att upprätthålla värmen inne. Detta 
även för att undvika att avge värme som kan leda till en röjd position för 
fienden. Isoleringen skall klara av att upprätthålla en innetemperatur på 50-
70oC vid en yttertemperatur av lägst –20oC.  

Det är främst i de yttre väggarna som det krävs ett tjockare lager med 
isolering, men man behöver även isolera de något tunnare slussväggarna. 
För att inte överhetta maskinrummet krävs det även där en isolering ut mot 
saneringsrummen. En annan viktig aspekt är att om det under drift skulle bli 
nödvändigt att öppna dörren till maskinrummet får skillnaden i temperatur 
inte vara för stor, samtidigt som isoleringen absorberar de ljud som 
uppkommer av den tekniska utrustningen i rummet. 
 
Figur 10 nedan visar hur förhållandet mellan tjockleken av isoleringen i de 
olika väggarna kan se ut. Mellan de tre saneringsrummen krävs ingen 
isolering, då de förväntas hålla samma temperatur.  
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Figur 10. Principförslag för val av tjocklek på isolering 

 

4.8 Energiförsörjning 
 
För att driva anläggningen krävs det en energikälla som tillgodoser kravet 
att driva anläggningen under 24 timmar i sträck. En extern kraftkälla skall 
kunna kopplas in då detta är möjligt, därför krävs 230/400 V, 50 Hz. 
Energin behövs till temperering och rening av vatten och luft, ventilation,  
indikering, vattenförsörjning samt belysning av rummen. 
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5. Utvärdering av produktförslag 
 

5.1 Primär utvärdering 
 
I denna primära utvärdering bedöms de olika förslagens uppfyllelse av de 
uppställda kraven. 
 
5.1.1 Anläggningens utformning 
 
Utgången för denna utvärdering är de uppställda allmänna kraven. 
 
Tekniska krav Grupperingsskala 
  3 Uppfyller säkert kravet 
  2 Uppfyller troligen kravet 
  1 Uppfyller knappast kravet 
  0 Uppfyller inte kravet 
 
Nr Förslag (beskrivning) TB Förs vidare 
A 40 fots container, rektangulärt golv 1 Nej 
B 30 fot container, rektangulärt golv 1 Nej 
C Container med kvadratisk golvyta 2 Ja 
D Stående triangulärt prisma 1 Nej 
E Cirkulärt cylinderformad anläggning 0 Nej 
F Elliptisk cylindrisk anläggning 1 Nej 
G 20 fots container, rektangulärt golv 2 Ja 
 
TB = Uppfyllelsegrad av tekniska krav. 
 
I denna första grovsållning togs förslag A, B, D, E och F bort. 40- 
respektive 30 fots containern klarar inte viktkravet på max 3 ton därför 
sållas dessa förslag bort. Förslag D föll på att placeringen av 
saneringsrummen samt operatörsutrymmen kommer att bli svår. Dessutom 
kommer det med en form utav ett prisma bli för stora och många skarpa 
kanter vilket försvårar sanering av anläggningen.  
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Förslag E eliminerades eftersom det för att få en tillräckligt stor volym 
krävs en mycket stor diameter. Detta gör att anläggningen kommer att bli 
för stor och otymplig vid transport. 
Det sista förslaget som togs bort i denna sållning var förslag F. Man förlorar 
värdefulla utrymmen mot ytterväggarna i och med att formen är rund. 
Transport med lastbil blir även komplicerad. 
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5.1.2 Anläggningens avrinningsprincip 
 
Denna utvärdering baserar sig på de krav som uppställts för avrinningen. 
 
Nr Förslag (beskrivning) TB Förs vidare 
A Konkav skålformad yta, en golvbrunn 1 Nej 
B Konvex skålformad yta, avrinningsränna 2 Ja 
C Trattformad yta, en golvbrunn 3 Ja 
D Pyramidformad yta, en golvbrunn 3 Ja 
E Konformad yta, avrinningsränna 2 Ja 
 
 
När de olika avrinningsprinciperna hade analyserats fann vi att förslag A 
antagligen inte kommer uppfylla avrinningskraven vid stor lutning. 
Eftersom golvbrunnen skulle placerats i mitten av halvsfären rinner 
förmodligen inte allt vatten ut, utan det bildas ansamlingar kring sfärens 
lägsta punkt vid 20 o lutning. 
 
5.1.3 Anläggningens vattentank 
 
Utvärderingen grundar sig på de uppställda kraven för vattentanken. 
 

Nr Förslag (beskrivning) TB Förs vidare 
A Extern parallellepipedisk tank, takplacerad 3 Ja 
B Extern halvcylindrisk tank, takplacerad 3 Ja 
C Extern prismatisk tank, takplacerad 3 Ja 
D Extern cylindrisk tank, markplacerad 3 Ja 
E Extern parallellepipedisk tank, markplacerad 3 Ja 
F Inbyggd tank 1 Nej 
G Vattensäck 2 Nej 
 
 
Den inbyggda tanken uteslöts av utrymmesskäl samt att viktkravet inte 
kommer att kunna uppfyllas. 
Vattensäcken går inte vidare på grund av att den ej går att transportera när 
den är vattenfylld. Dessutom är den temperaturkänslig.  



                         Examensarbete NBC-anläggning                              
 

_____________________________________________________________ 
Annika Tykesson  Blekinge Tekniska Högskola 
Julia Dogertz 39 
Maria Lundin  

 
5.1.4 Anläggningens uppsamlingstank 
 
Grunden för denna utvärdering är de uppställda kraven för 
uppsamlingstanken. 
 
Nr Förslag (beskrivning) TB Förs vidare 
A Underliggande tank med reningsprocess 2 Ja  
B Separata med reningsprocess 1 Nej 
C Tank utan reningsprocess 3 Ja  
D Separata tankar utan reningsprocess 3 Ja  
 
 
Förslag B gallrades bort av den anledningen att viktkraven knappast 
kommer att kunna uppfyllas med tre stycken reningsprocesser och pumpar. 
 

5.2 Mellanliggande utvärdering 
 
Denna mellanliggande utvärdering baseras på uppfyllelsen av de viktade 
önskemålen. De förslag som bäst uppfyller önskemålen går vidare till den 
slutgiltiga utvärderingen. 
 
I tabellerna står beteckningarna för 
k = viktningsvärde, % 
u = uppfyllelsegrad 
t = k*u 
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5.2.1 Anläggningens utformning 
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5.2.2 Anläggningens avrinningsprincip 
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5.2.3 Anläggningens vattentank 
 

 



                         Examensarbete NBC-anläggning                              
 

_____________________________________________________________ 
Annika Tykesson  Blekinge Tekniska Högskola 
Julia Dogertz 43 
Maria Lundin  

 
5.2.4 Anläggningens uppsamlingstank 
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5.3 Utrymmesdisposition 
 
Från det förslag som valts för behållarens form har ett antal olika 
lösningsförslag till utrymmesdisposition utarbetats. Den container som valts 
att arbeta vidare med är en rektangulär standardcontainer på 20 fot. 
De slutgiltiga dispositionen kan inte bestämmas i detta skede eftersom de 
ingående komponenternas storlek och antal samt inbördes samverkan har  
inverkan på utrymmenas utformning och placering. 
 
Slutgiltigt utförandet kommer att bestämmas i primärkonstruktionsetappen. 
 
De olika beteckningarna står för: 
S = sluss 
M = maskinrum 
1, 2, 3 är den ordning som rummen skall passeras 
 
Förslag 1  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Ingång i anläggningen via kortsidan 
 
Förslag 2 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Genomgående rörelsemönster från långsida till långsida. 
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Förslag 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Behållaren kan ha samtliga passager på en sida. 
 
Förslag 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Centrerat maskinrum. 
 
Förslag 5 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figur 15. Två maskinrum diagonalt placerade. 
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Förslag 6 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16. Litet centralt maskinrum med omständlig rumsplacering. 
 
Förslag 7 
 
 

 

 

 
Figur 17. Långsmalt maskinrum med slussar och saneringssteg i en följd. 

 

5.4 Slutgiltig utvärdering 
 
Den mellanliggande utvärderingen avgjorde utformningen och 
avrinningsprincipen, men fortfarande kvarstod två alternativ av 
uppsamlings- respektive vattentank. Detta medför behov av en slutgiltig 
utvärdering. 
 
5.4.1 Anläggningens uppsamlingstank 
 
Efter den mellanliggande utvärderingen gick två alternativ av 
uppsamlingstankar vidare; C en tank- respektive D tre separata tankar med 
extern reningsprocess.  
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Av dessa två alternativ föreslås förslag C. Motiveringen till detta är 
viktkravet på 3000 kg. Tre separata behållare ger en ökad materialåtgång 
samt fler pumpar, vilket medför en viktökning. 
  
5.4.2 Anläggningens vattentank 
 
Av de framtagna förslagen gällande vattentank gick alternativ D och E 
vidare från den mellanliggande utvärderingen.  
 
Valet faller på den cylinderformade externa vattentanken eftersom det är en 
mer vanligt förekommande form med en optimal form ur 
tryckfördelningssynpunkt. Det finns i dagsläget flera leverantörer av 
behållare av önskad utformning. 
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6. Presentation av valt produktförslag 
 
Den utformning som anläggningen föreslås få är en 20 fots container med 
en inbyggd uppsamlingstank. Avrinningen kommer att utgöras av 
pyramidformade trattar, med en golvbrunn per saneringsrum. Från 
uppsamlingstanken leds avloppsvattnet till reningsprocessen.  
Vattenförsörjningen kommer att ske från en extern, markplacerad liggande 
cylindrisk tank.  
 
 

 
 
Figur 18.  Principiellt förslag för anläggningens utformning. 
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Sammanfattning 
 
I denna andra del av projektet, kallad primärkonstruktion har det 
grundläggande principförslaget från principkonstruktionsetappen bearbetats 
vidare.  
 
Förslaget som valdes var en 20 fo ts HC container, med en inbyggd 
uppsamlingstank. Golvet består av ett galler för att medge enkel bortförsel 
av duschvattnet. Under detta placeras en avrinningsplåt i form av en 
pyramidformad tratt vars utformning har bearbetats ytterligare. Till denna 
ansluts en golvbrunn. Vattentillförseln kommer att vara extern.  
 
Projektets tyngdpunkt har legat i att söka komponentalternativ för de 
önskade ändamålen och för att uppfylla kraven.  
 
Anläggningen är långt ifrån produktionsklar, men ett omfattande 
grundarbete har gjorts inför ytterligare bearbetning och komplettering med 
beräkningar samt vissa komponentval. 
 
Nedan visas för anläggningens utformning ser ut i och med avslutandet av 
detta projekt. 
 
 

 
Figur 19. Anläggningens utseende sett ovanifrån. 
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Del 2: Primärkonstruktion 
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Inledning 
 
Som utgångspunkt för arbetet i primärkonstruktionsdelen, har de slutsatser 
som kom fram under principkonstruktionsetappen bearbetats vidare. Under 
framtagning av komponentlösningar har flödesscheman, upplägg och 
ordning av delar fått revideras otaliga gånger. Då projektet är mycket 
omfattande har det varit svårt att hitta komponenter som uppfyller krav 
beträffande både vikt och kapslingsklass, såväl som processkrav. I vissa fall 
finns det i dagens läge inte ens befintliga lösningar för till exempel 
indikering av biologiska stridsmedel. 
Projektet har endast krävt framtagning av två detaljkonstruerade 
komponenter, vilka har konstruerats med avseende på vikt, prestandakrav 
och materialval. 
 
Målet med projektet är att ta fram teoretiskt underlagsmaterial för en 
framtida produktion av en komplett N-, B- C- anläggning för militär 
användning. Efter revideringar och kompletteringar av de komponent- och 
materialval som ej kunnat göras på grund av sekretess, kommer 
anläggningen troligen att tillverkas i ett fåtal exemplar.  
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7 Produktutkast 
[2] 
 
De ingående huvuddelarna och processerna är i stora drag 
 

• Ventilationssystem 
• System för temperering av luft och vatten 
• Vattensystem 
• Vattenförsörjning 
• Container 
• Kraftförsörjning 
• Indikeringsinstrument (N, B, C) 
• Reningsprocesser 
• Isolering 
• Passager 

 
Alla detaljer kommer att behandlas på olika sätt beroende på om de redan 
finns tillgänglig på marknaden och beroende på om deras utförande passar 
de önskade tillämpningarna. Om de inte existerar, tillverkas en ny 
komponent. 
 
  Detalj   Behandling 
Komponent Färdig Unik Rutin Special 
Container X     X 
Duschar X   X  
Isolering X   X   
Innerväggar X   X   
Fläkt X   X   
Elkontakt X   X   
Kanaler för luft och vatten  X   X   
Filter X   X   
Luftvärmare X   X   
Luftkylare X   X   
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Spjäll X   X   
Partikelfilter - vatten X   X   
UV-filter - vatten X   X   
Partikelfilter - luft X   X    
Gasfilter - luft X   X    
UV-filter - luft X   X    
Vattenledningar X   X    
Belysning X    X   
Uppsamlingstank   X   X 
Avrinning   X   X 
Golvgaller X   X   
Gummimatta X   X   
Backventil X    X    
Vattenpump X   X   
Indikatorinstrument X    X  
Dörrar X   X   
Avtappningsventil X   X   
Påfyllningsventil X   X   
Vattenvärmare X   X  
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Figur 20. Utformning av containern, sedd uppiffrån. 
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Figur 21. Tvärsnitt A-A, utformning av duschrum. 



                         Examensarbete NBC-anläggning                              
 

_____________________________________________________________ 
Annika Tykesson  Blekinge Tekniska Högskola 
Julia Dogertz 56 
Maria Lundin  

8 Komponentval 
 

8.1 Container 
[23] 
 
Efter de utvärderingar som gjordes i principkonstruktionsetappen valdes en 
20 fots HC-container av standardtyp som är extra hög. Det krävs dock vissa 
ändringar av denna för den skall uppfylla kraven för en N-, B- och C-
sanering.  
Det som behövs är lufttäta dörrar, välisolerade ytterväggar samt inneväggar 
av ett material som ej absorberar eller förstörs av saneringsmedel samt N-, 
B- och C-stridsmedel. Rummens inbördes placering beror på de övriga 
ingående komponenternas storlek så som kraftkälla, ventilationssystem, 
indikatorer och dylikt. 
 
8.1.1 Val av utrymmesdisposition 
 
För att få en effektiv genomströmning av personer och luft genom de tre 
saneringsrummen samt ut/inslussarna valdes en disposition enligt figur 22. 
 
   

1   3   2   

M   S   S   
 

Figur 22. Placeringen av rummen i anläggningen. 
 
Med denna disposition blir det ett enkelt flöde av personer genom 
anläggningen, samtidigt som man får sluss- och maskinrumsdörrar på 
samma sida av containern. Detta gör att uppställning av denna förenklas om 
man skall placera containern till exempel mot en bergvägg utan att 
åtkomligheten av rummen inskränks. 
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Att maskinrummet får ett centralt läge i anläggningen är även en önskvärd 
egenskap, eftersom masscentrum på detta vis får en mer fördelaktig 
placering. Det är önskvärt att masscentrum ligger så nära den faktiska 
centrumpunkten som möjligt för att underlätta vid transport.  
 
El-, ventilations- och vattenledningar får med denna disposition en 
lättåtkomlig installation och en minimal längd, vilket eftersträvas då 
enkelhet och vikt är ett högt hållet krav. 
 
Efter praktiska uppmätningar i reella dimensioner valdes förslag 3 eftersom 
detta bedömdes bäst motsvara realistiska behov av utrymmen i 
anläggningens olika delar, se figur 23. 
 
 

 
Figur 23. Praktisk uppmätning av anläggningens reella mått. 
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Dimensionerna för rumsindelningen. 
L1 = 189 cm   L3 = 90 cm 
L2 = 127 cm   L4 = 388 cm 
 
 
 
   

1   3   2   

M   S   S   
 

 
 
 
Figur 24. Dimensioner  
 
Slussarnas (markerade med  S) funktion är dels att hålla övertrycket uppe 
inuti anläggningen, dels att förhindra ljus att passera ut till omgivande 
miljö. Detta ärett av de allmänna konstruktion-/produktionskraven som 
fastställdes i projektets första delen. 
I delstegen 1-3 skall saneringsprocessen genomföras med olika reningsgrad, 
från behandling med till exempel någon form av klorkalk i steg 1, till 
rengöring med tvål och vatten i slutsteget. Under tvagningen kommer UV-
ljus, värme och ren luft att bidra med dekontamineringen av stridsmedlen. 
 
8.1.2 Komponentval – Dörrar 
[16] 
 
Det yttre dörrarna samt slussdörrarna måste vara luft- och ljustäta. Dörrarna 
måste vara tillverkade av ett material som är beständigt mot de aggressiva 
saneringsmedlen. Samma krav gäller för innerdörrarna mellan rum 1, 2 och 
3 med undantag för kravet angående ljustäthet. 
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L3 
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Bruksuppgift 
 
Att medge passage in och ut ur anläggningen, mellan saneringsrummen 
samt till maskinrummet.  
Krav på konstruktionskomponenterna 
 
Process:  
Samtliga dörrar skall vara luft- och vattentäta. 
Samtliga dörrar skall klara driftstemperaturer upp till 70 oC.  
 
Omgivning: 
Dörrarna skall vara tillverkade i ett material som har låg absorbtionsgrad av 
strids- och saneringsmedel.  
De skall också vara anpassade för fuktiga utrymmen. 
 
Människa: 
Bör ha greppanordning som vid 70 graders lufttemperatur ej orsakar 
brännskada vid beröring. 
 
Sökning av komponentalternativ 
 
Löfs Mekaniska AB i  Bottnaryd, är ett företag som marinen redan 
samarbetar med. Företaget levererar bland annat fartygsdörrar helt efter 
kundens önskemål, men har även standarddörrar. 
 
Vädertät ståldörr 
LxBxH:  659x15,7x1414 mm 
Vikt:   117 kg 
 
Vädertät aluminiumdörr 
LxBxH:  659x15,7x1414 mm 
Vikt:   39,5 kg 
 
Bedömning av komponentalternativ 
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Processkrav: 
Uppfyller samtliga krav 
 
Omgivningskrav: 
Uppfyller samtliga krav 
 
Människa/Brukskrav: 
Greppanordningen förses med en gummibeläggning som anses vara en 
förbrukningsvara. 
 
Med ovanstående bedömning som grund gällande kravuppfyllelse 
har följande system valts:  
 
Vädertät aluminiumdörr med standarddimensionerna 659x157x1414 mm. 
Varje dörr väger 39,5 kg och i anläggningen kommer det behövas 7 st. 
 
Ett alternativ för dörr till maskinrummet som kan undersökas är att använda 
sig av någon form av skjutdörr. Detta förslag har inte bearbetats vidare. 
 
8.1.3 Komponentval - Golv 
 
8.1.3.1 Sluss- och maskinrumsgolv 
[17] 
 
I slussarna samt maskinrummet  väljs det samma golvmaterial som valts till 
väggar samt till anläggningens vattenbehållare. Det är polerad rostfri plåt 
som täcks med en gummimatta för att förbättra arbetsmiljön och minska 
halkrisken när fukt kommer in. Golvet i slussrummet skall klara av en 
belastning motsvarande en fullvuxen person på 150 kg. 
Golvet i maskinrummet måste dimensioneras för vikten av samtliga  
komponenter som placeras däri.  
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8.1.3.2 Golvgaller 
[22]  
 
För att få en så bra avrinning som möjligt när lutningen är max 20 grader 
väljes att använda endast galler att stå på. 
 
Ett golvgaller av typen LSP valdes. Det är ett galler utan ytterram som säljs 
av Alubrand i Sollentuna och som kan monteras och anpassas till olika 
förutsättningar. För att öka beständigheten mot sanerings- samt 
stridsmedlen väljs materialet i syrafast stål.  
 

 
Figur 25. Golvgaller typ LSP monterat ovanpå radiator, som ligger under golv. 
 
Vid behov golvet anpassas för att komma åt operativa delar som placerats 
otillgänglig undertill.  
Ett galler som är 1x1m2 kan en person utan svårighet själv lyfta upp. 
 
8.1.3.3 Matta 
[21], [24] 
 
Komponentens bruksuppgift 
Att dränera vattenflödet från rummet samt möjliggöra att man med bara 
fötter kan beträda golvgallret trots de höga temperaturerna. Uppgiften är 
även minska halkrisken.  
För att öka komforten för de som skall saneras valdes alternativet att lägga 
en matta på golvet. För att temperaturerna kan bli väldigt höga i den 
metalliska omgivningen. 
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Process 
Mattan skall dränera allt vatten i saneringsstegen samt fungera som 
halkskydd i slussarna under de max 24 timmar anläggningen är i oavbruten 
drift. Därefter bör mattan lämnas för destruktion. 
 
Omgivning 
Den skall klara temperaturer på minst 70 oC, vara motståndskraftig mot 
UV-ljus och ej absorbera vatten. I möjligaste mån skall mattan stå emot 
kemikalier av både basisk och sur typ. 
 
Människa 
Ett gott halkskydd skall föreligga och god dränering för att förhindra 
vattenansamlingar. 
 
Sökning av komponentalternativ 
Det finns ett antal olika typer av mattor på marknaden som har olika 
huvudsakliga uppgifter. 
 
En av dem heter Yoga Rib och lämpar sig bra i kemiskt utsatta miljöer. 
Den är tillverkad av vinyl som är en mycket motståndskraftig gummityp. 
Mattan är halksäker i alla riktningar och beständig mot olja, fett och de 
vanligaste kemikalierna. Ribborna är tillverkade i ett antibakteriellt material 
för att förhindra bakterietillväxt. De är även väl dränerande för att minimera 
halkrisken. Vanligtvis används den i lokaler som reparationsverkstäder för 
fordon och i lagerlokaler. 
Mattan är uppbyggd av korsvis lagda räfflor för att tillåta maximal 
vätskepassage och väger 5,7 kg/m2. 
 
 
 
 
Figur 26. Principiellt utseende för gummimatta Yoga Rib. 
 
En annan matta av EPDM-gummi som vanligtvis används för tätning i 
dammar, kanaler och liknande arbeten med vatten är även den mycket tålig 
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mot UV-strålning, ozon,  kemisk påverkan och värmeåldring. Den säljs i 
stora volymer och är inte dränerande i sig. Om detta alternativet väljs krävs 
det att någon form av håltagning sker eller att mattan endast täcker delar av 
golvet för att låta vattnet passera fritt. Mattan väger 1,14 kg / m²  och kan 
fås upp till flera meters bredd. 
 
Ytterligare ett alternativ kan vara en matta av liknande typ som Yoga Rib 
av samma sortiment.  Mattan kallad Yoga Deck som används vanligtvis för 
båtdäck för att minska halkrisken, öka komforten samt dämpa ljud. 
 
Bedömning  och val av komponentalternativ 
Den gummimatta som valts är Yoga Rib och distribueras av Matting AB i 
Alingsås. Mattan tillverkas svart med tjockleken 13 mm och i en bredd av 
90 cm. Då mattan är baserad på vinyl skulle den teoretiskt kunna återvinnas 
beroende på vilket/vilka stridsmedel som har sanerats. 
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8.1.4 Belysning 
[20], [43], [44], [45] 
 
Process 
Alstra för ledljus i anläggningen. El som finns att tillgå är 3-fas 230V, 
50Hz. 
 
Omgivning 
Omgivningen är mycket fuktig och utsattheten för kemiska -, biologiska - 
och radioaktiva stridsmedel är stor. Det förekommer även kraftigt 
aggressiva saneringsmedel. Detta skall beaktas när materialval och 
eventuell ytbehandling väljes.  
 
Människa 
Personer som vistas i rummen skall utan problem kunna lokalisera sig och 
hitta nödvändig utrustning i lokalen utan problem, men utan att låta något 
ljusflöde komma ut ur anläggningen. 
  
 
Sökning av produktalternativ 
 
Idman erbjuder en belysningslösning för fuktiga utrymmen. Den nya 
Philips Pacific-armaturen har bra belysningsförmåga och kan installeras 
snabbt och lätt. Byte av lysrör sker utan att avlägsna kåpan helt och inga 
verktyg krävs. I grundutförande är den i skyddsklass IP 66 men genom att 
ersätta gummitätningarna med hårda kabelförskruvningar blir armaturen 
godkänd för IP 67. Stommen tillverkas av ljusgrå glasfiberförstärkt 
polyesterplast. Kåpan kan väljas i Akryl- eller Polykarbonatutförande. 
Fördelen med att välja den senare plasten är att den är mycket 
temperaturbeständig och kan användas uppåt 140 oC. Den minsta typen har 
en lampa av typen Philips Pacific, med 2 stycken 18 Watts lysrör av typen 
TL-D. 
 
Måtten är 1300 mm lång, 100 mm bred och 92 mm hög. Spänningen som 
krävs är 230 volt och armaturen väger 1,7 kg. 
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Figur 27. En lampa av typen TCW216 2*TL-D18W IC. 
 
I Luxos utomhussortiment finns en lampa som heter Torino. Den uppfyller 
kapslingssklass IP67 och är vanligen avsedd för placering utomhus på 
väggar eller nedlagd i marken. Den är tillverkad i gjuten grålackerad 
aluminium och vissa detaljer som ringen är tillverkade i rostfritt stål. Glaset 
är härdat i standardutförandet och det klarar av tryckkraft uppåt 1,5 kN.  
Ytterdiametern på typen 9215-210-1, är 220 mm och höjden är 87 mm. 
Man använder sig av 2x 10 wattslampor. Lampan är CE-märkt och 
tillverkad i återvinningsbart material. Armaturen försöjs med 230 V, 50 Hz. 
 

 
 
Figur 28. Lampa för ytterbelysning i fuktiga miljöer från Luxo. 
 
Bedömning  och val av komponentalternativ 
 
Den lampa som slutligen väljes till anläggningen är Idmans lampa av typen 
TCW216 2*TL-D18W IC. Anledningen är främst att den klarar höga 
temperaturer och att man enkelt kan byta lysrör då de förbrukats. 
 



                         Examensarbete NBC-anläggning                              
 

_____________________________________________________________ 
Annika Tykesson  Blekinge Tekniska Högskola 
Julia Dogertz 66 
Maria Lundin  

8.2 Kraftförsörjning 
 
Anläggningen skall klara av en drifttid på minst 24 timmar utan avbrott, 
vilket medför att kraftkällan måste dimensioneras efter detta krav. 
Kraftkällan skall förse samtliga eldrivna komponenter med ström och skall 
vara på 230/400 V.  
Eftersom det krävs en stor kraftförsörjning kommer kraftkällan inte att få 
plats inne i anläggningen utan att placeras externt. 
 
Armatur: 2x10 W, 4 st     80 W 
Vattenvärmare: 35 A, 3st   72 kW  
Pump:       1,1 kW 
Indikator C:      100 W 
UV-lampa, luft:     18 W 
UV-lampa, vatten:     130 W 
Fläkt      Ej definierat 
Luftuppvärmning    Ej definierat 
Luftkylning      Ej definierat 
 
Totalt effektbehov:    ~73,4 kW 
 
Till denna sammanställning kommer behovet som de ingående 
komponenterna i fläktsystemet kräver. 
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8.3 Innervägg 

 
8.3.1 Komponentval – Innervägg 
[17], [52] 
 
Bruksuppgift 
Innerväggen skall skydda isoleringen från vatten, kontamineringsämnen 
samt saneringsmedel.  
 
Krav på konstruktionskomponenterna 
 
Process:  
Skall kunna svetsas för att uppnå hög täthet i skarvar. 
Skall vara konstruerad av ett material som tål N-, B- och C-ämnen samt 
aggressiva saneringsmedel.  
 
Omgivning: 
Skall klara av en temperatur från –20oC till 50-70 oC. 
Skall tåla UV-ljus. 
Materialet skall även ha låg absorbtionsgrad av strids- och saneringsmedel. 
 
Sökning av komponentalternativ 
 
För att uppnå kraven gällande temperatur och motståndskraft mot 
aggressiva medier bör innerväggarna vara av metall.  
Med tanke på det snäva viktkrav som gäller för hela anläggningen skulle en 
lätt metall såsom aluminium vara att föredra, men rostfritt stål är mer 
resistent mot de medel väggarna kommer utsättas för. 
 
Ett företag som säljer plåt är Tibnor. De har rostfri, syrafast plåt (SS 2343) i 
tjocklekarna 0,5 till 50 mm. 
 
Alutrade AB har aluminiumplåt i många olika legeringar och tjocklekar. 
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En legering som är lämplig i denna applikation är aluminium slätplåt EN-
5083, se bilaga 2. Plåten kan fås i tjocklekarna 0,6 – 650 mm. 
 
Bedömning av komponentalternativ 
 
Processkrav: 
Uppfyller de ställda kraven. 
 
Omgivningskrav: 
Uppfyller de ställda kraven. 
 
Med ovanstående bedömning som grund gällande kravuppfyllelse 
har följande system valts: 
På grund av det övergripande kravet på 3000 kg som maxvikt väljs 
aluminiumplåt EN-5083. 
 
Fakta för vald komponentlösning: 
Containerns innermått, h = 2,69 m 
Isolering i tak och botten = 2 * 0,07 = 0,14 m 
Uppsamlingstankens höjd = 0,25 m 
Avrinningsplåtens höjd = 0,36 m 
Väggarnas höjd, h = 2,69 – 0,14 – 0,25 – 0,36 = 1,94 m   
 
Väggarnas sammanlagda längd fås ur figur 29. 
l = 6*1,87 + 10*0,90 + 4*1,27 + 2*3,88 = 33,06 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 29. Längderna på de olika väggarna i anläggningen. 

1,87 1,87 1,87 

1,27 

0,90 
0,90 0,90 3,88 
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A = l*h = 33,06*1,94 = ~ 64 m2 
 
Från denna area måste dörrhålens area dras bort. Sammanlagt påverkar 
dörrhålen plåtens area på 9 ställen. 
 
Dörrarea: 1,414*0,659 = 0,932 m2 
 
Atot = 64 – 9*0,932 = ~ 56 m2 
 
 
Väggarnas vikt räknat med en plåttjocklek på t=3 mm: 
 
m = ρ*V där 
 
V = t’Atot   
 
V = 56*0,003= 0,167 m3 
 
 
Densitet aluminium EN-5083: 
 
ρ = 2660 kg/m3  
 
m = 2660*0,167 =  ~ 444 kg 
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8.4 Vattensystem 
 
Vattensystemets ingående delar är rörledningssystem, duschar, pump, 
avloppsbrunn, backventil samt en avrinningsanordning. 
 
8.4.1 Komponentval – Backventil 
[9], [54]  
 
Konstruktionskomponenten väljs här i avseende på att backventiler behövs i 
anslutning till avloppsbrunnarna då anläggningen skall kunna klara av en 
lutning på +/- 20 o i godtycklig riktning. 
 
Bruksuppgift 
 
Att förhindra att spillvattnet tränger upp genom avloppsbrunnen till 
golvytan i anläggningen om lutningen uppgår till +/- 20 o i godtycklig 
riktning. Detta för att förebygga en så bra saneringsprocess som möjligt och 
undvika att orsaka personskada. 
 
Krav på konstruktionskomponenterna 
 
Process:  
Måste ha en kapacitet på minst 1,8 m3/h och ventil. 
Komponenten måste klara av att operera i en lutning på +/- 20 o i godtycklig 
riktning. 
 
Omgivning: 
Konstruktionskomponenten måste klara av aggressiva medier, så som  N-, 
B- och C-ämnen samt saneringsmedel. 
 
Människa: 
Säkerhetskrav ställs på komponenten enligt Arbetsmiljöverkets 
författningssamling (AFS), arbetsmiljölagen av 2002-08-01. 
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Sökning av komponentalternativ 
 
Vid sökning av konstruktionskomponenter hittades Danfoss AB, som är ett 
svensk företag som säljer ventiler. 
 
Det hittades ett lämpligt alternativ, 05 SYSTEM Intercheck med 
dubbelklaff-825. 
  
05 SYSTEM Intercheck med dubbelklaff-825 är en kompakt backventil 
som lämpar sig för industriella processapplikationer med aggressiva medier. 
Tätheten säkras av fjädrar som trycker mot två plattor och håller trycket mot 
ventilsätespackningen, vilket leder till ett minimalt tryckfall. Den gradvisa 
öppningen styrs av en fjäder med dubbelkontakt. Ventilen kan installeras 
både horisontellt och vertikalt. Klarar temperaturer på mediet upp till 130 
grader Celsius. En backventil med en ventil av rostfritt stål och klaffar av 
AISI 316, FKM packning (teflon) samt en rostfri stålfjäder. 
 

 
 
Figur 30. Backventil med dubbelklaff. 
 
Bedömning av komponentalternativ 
 
Val av konstruktionskomponent: 
Inget val kunde ske av komponent, eftersom kravet på enkelriktat 
vattenflöde ifrån avrinningstanken ej har uppfyllts. 
 
 



                         Examensarbete NBC-anläggning                              
 

_____________________________________________________________ 
Annika Tykesson  Blekinge Tekniska Högskola 
Julia Dogertz 72 
Maria Lundin  

 
 
Fakta för vald komponentlösning 
 
De lösningar som funnits är ej möjliga att använda i den avsedda 
tillämpningen, eftersom spillvattentrycket är för lågt för att öppna ventilen. 
 
Någon form av återfjädrande klaffventil behövs, men de produkter som 
förekommer på marknaden klarar ej av kravet som ställts på att kunna 
operera i +/- 20 o lutning. 
 
På grund av arbetets tidsbegränsning läggs inget arbete på att ta fram en 
konstruktion för ändamålet. 
 
8.4.2 Komponentval – Vattenvärmare  
[55], [56], [20] 
 
Bruksuppgift 
Att värma duschvattnet till 30-35 oC, enligt socialstyrelsens 
rekommendation i rapporten ”NBC-saneringsanläggningar för 
personsanering vid sjukhus”. 
 
Krav på konstruktionskomponenterna 
 
Process:  
Skall klara att hantera ett vattenflöde på minst 84 liter/minut (3x28) 
eftersom duschen som valts har ett flöde på 28 liter/minut.  
Ska klara av 24 timmars drift utan avbrott.  
Duscharnas arbetstryck är 2,4 – 7 bar. 
Skall drivas med 230/400 V. 
 
Omgivning: 
Skall kunna operera i temperaturområdet - 20 oC till + 60 oC.  
Kommer att placeras i maskinrummet.  
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Människa: 
Bör ha ett överhettningsskydd. 
 
Sökning av komponentalternativ 
 
Vattnet som behövs till anläggningens duschar kommer att tillsättas från en 
extern tank eller annan vattenkälla. Den lägsta temperaturen vattnet kan ha 
är då 0 oC. Värmeaggregatet skall därför kunna åstadkomma en 
temperaturhöjning på ca 30 oC med ett flöde på 3x28 liter/minut.  
 
En vanlig varmvattenberedare med effekten 6 kW klarar inte detta krav då 
det tar nästan 3 timmar att värma 500 liter vatten till 40 grader.  
Alltså krävs en annan lösning t ex en elektrisk vattenvärmare utan tank. Det 
är endast det vatten man förbrukar som blir uppvärmt. 
 
För att beräkna den effekt som krävs för att värma de vattenmängder 
duscharna behöver har följande formel använts: 
 
GPM x ∆ToF x 500 = kW 
  3413 
 
GPM = gallons per minute, 84 l/min motsvarar 22,11 GPM 
∆ToF = temperaturskillnad i Fahrenheit, 30 oC motsvarar 54 oF 
 
Detta ger ett effektbehov på 175 kW. 
För att minska effektbehovet kan flera mindre värmare parallellkopplas och 
på detta sätt minskas även strömmen. 
 
Uppsamlingstanken rymmer 2,4 m3 vatten vilket motsvarar 28 minuters 
vattenförbrukning då samtliga duschar brukas samtidigt. 
 
3 x 28 liter/minut x 28 min = 2352 liter 
 
Om man vid uppstart av anläggningen låter 2,4 m3 kallt vatten pumpas in i 
uppsamlingstanken via vattenvärmningen, kan en viss temperaturhöjning 
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erhållas. På detta sätt behöver vattnet inte värmas lika många grader när det 
därefter cirkulerar i kretsloppet. 
 
Genomströmningsvärmare DB24 Premix 
 
Max tryck: 10 bar 
Effekt: 24 kW 
Spänning: 230/400 V 
Markström: 35 A 
Flöde vid temperaturhöjning 28 o : 12,3 liter/minut 
Lxbxh: 236x152x472 mm 
Vikt:   5 kg  
 
Keltech SN543 Emergency shower water heater 
 
Max tryck: 10 bar 
Effekt: 54 kW 
Spänning: 480/600 V 
Markström: 66/52 A 
Flöde vid temperaturhöjning 10 o : 75,6 liter/minut 
LxBxH: 1219x610x203 mm 
 
Bedömning av ovannämnda komponentalternativ 
 
Processkrav: 
Premix genomstömningsvärmare uppfyller kravet gällande tryck och 
spänning. Keltechs vattenvärmare klarar inte kravet på spänning.  
Om man som nämnts tidigare parallellkopplar exempelvis 3 stycken Premix 
DB24 erhålles ett flöde på 36,9 liter/minut med en temperaturökning på  
28 oC.  
Avsätter man en timme till uppstart kan 2214 liter vatten värmas till 28 oC, 
förutsatt begynnelsetemperaturen är 0 oC. 
 
När vattnet sedan skall användas behöver det bara värmas några grader och 
flödet genom värmarna kan ökas till 84 liter /minut varvid vattnet vid 
genomströmningen värms upp 10-12 oC. 
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Omgivningskrav: 
Båda alternativen uppfyller kraven. 
 
Människa/Brukskrav: 
Båda alternativen uppfyller kraven. 
 
Med ovanstående bedömning som grund gällande kravuppfyllelse 
föreslås följande system: 3 stycken Premix DB24. 
 

 
Figur 31. Genomströmmningsvärmare Premix. 
 
8.4.3 Komponentval – Pumpar 
[6], [7], [20] 
 
Konstruktionskomponenten väljs för den pump som skall transportera 
avloppsvattnet från uppsamlingstanken vidare till reningsprocessen genom 
vattenvärmarna till duscharna, samt upprätthålla det tryck som behövs för 
att erhålla önskat flöde för  vidare transportering till duscharna.  
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Bruksuppgift 
Att transportera avloppsvattnet från uppsamlingstanken under anläggningen 
till de olika reningsprocesserna för att sedan transportera det till 
genomströmningsvärmarna och duscharna. 
 
Krav på konstruktionskomponenterna 
 
Process:  
Måste ha en kapacitet på minst 5,4 m3/h. 
Ska klara av 24 drift utan avbrott. 
Komponenten måste klara av en vattentemperatur av högst 40 oC. 
Konstruktionskomponenten måste kunna ge ett vattentryck i duschslangarna 
på minst 2,4 bar. Detta ger ett högre tryck ut från pumpen då filter, värmare 
och ledningar bidrar till tryckfall. 
 
Omgivning: 
Konstruktionskomponenten måste klara av aggressiva medier, så som  N-, 
B- och C-ämnen samt saneringsmedel. 
Komponenten måste ha kapslingsklass IP 67, det vill säga vara dränkbar. 
 
Människa: 
Enkelt tillgänglig för underhållningsarbete. 
 
Sökning av komponentalternativ 
 
Sökning av konstruktionskomponenter har gjorts hos ett antal svenska 
pumpföretag.  
Pumpteknik AB är ett av dessa som tillhandahåller vattenpumpar av den typ 
som behövs. Deras förslag var en vattenpump av märket Pedrollo, modell 
SUMO 4, se figur 32. 
 
SUMO 4 är en dränkbar pump som har en maximal kapacitet på 7,2 m3 /h.  
Den är CE-märkt och har IP 68. Pumpen är gjord i syrafast rostfri stål och 
klarar av maximala vattentemperaturer på + 40 oC. Den kan installeras både 
vertikalt och horisontellt.  
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Den finns i fyra storlekar, men den som skulle vara lämplig till NBC-
anläggningen är den minsta storleken på 4 kg, SUMO 4/11. Den ger vid 5,4 
m3/h ett vattentryck på 4 bar. 
 

 
Fig. 32. Pedrollos vattenpump SUMO 4. 
 
Bedömning av ovannämnda komponentalternativ 
 
Processkrav: 
Uppfyller alla ställda processkrav. 
 
Omgivningskrav: 
Uppfyller samtliga ställda krav. 
 
Människa/Brukskrav: 
Pumpen uppfyller krav för CE-märkning. 
 
Med hänvisning till det totala uppfyllandet av samtliga krav väljs 
konstruktionskomponent SUMO 4. 
 
Utarbetning av vald komponentlösning 
 
Specifikation: 
Fabrikat:  Pedrollo 
Modell:  SUMO 4/11 
Kapacitet:  7,2 m3/h 
Eldata:  3x230V, 50 Hz, 1.1 kW 
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Vikt:  4 kg 
Dimensioner: L = 515 mm, Ø = 153 mm 
DN:  1 ¼ ”  
Arbetstryck:  Vid 5,4 m3/h ger pumpen ett tryck på 4 bar. 
Varvtal 2900 
Material:  Syrafast rostfri stål 
Kapslingsklass:  IP 68 
 

 
Figur 33. Dimensioner för SUMO 4/11 
 
För pumpkaraktäristika, se bilaga 3. 
 
 
8.4.4 Komponentval – Tryckgivare  
[9]  
 
För att anläggningen skall få jämt vattenflöde krävs det att pumpen styrs av 
en frekvensomformare och en tryckgivare. På det sättet kan alltid samma 
tryck hållas utloppet till duscharna oavsett om en eller tre duschar används. 
Pumpens arbete kan göras mjukare. Istället för att slå av och på flera gånger 
i minuten bidrar tryckgivare till mjukstyrning vilket gör att pumpen håller 
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mycket längre. Tryckgivaren och frekvensomriktaren arbetar mot ett 
förinställt tryck i vattenledningarna till duscharna. 
 
Bruksuppgift 
Konstruktionskomponenten skall registrera vattentrycket för att reglera 
varvtalet via en statisk frekvensomriktare. 
 
Krav på konstruktionskomponenterna 
 
Process: 
Mätområde 0-10 bar. 
Skall klara av 24 timmars kontinuerlig drift. 
 
Omgivning: 
Komponenten måste tåla en temperatur av maximalt 40 oC. 
 
Människa: 
Komponenten skall vara enkel att installera och underhålla. 
 
Sökning av komponentalternativ 
 
Vid sökning av konstruktionskomponent hittades företaget Danfoss AB i 
Sverige.   
Eftersom en frekvensomriktare väljes från detta företag ansågs det vara 
lämpligt att tryckgivaren valdes från samma företag, detta för att garantera 
att de båda komponenterna är kompatibla med varandra.  
Tryckgivaren som valdes är MBS 3000, se figur 14. 
Det är en liten kompakt givare med  IP 65 och har en utsignal på  
4-20 mA. Den har en arbetstemperatur på –40 till +85 oC och har en 
standard tryckanslutning, G 1/4A ISO 228/1. Givaren mäter inom 
tryckområdet 0-600 bar och kan anpassas till det avkänningsområde som 
önskas, i vårt fall kan det rekommenderas till 0-10 bar. 
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Figur 34. Tryckgivare MBS 3000, Danfoss AB 
 
Bedömning av komponentalternativ 
 
Produkten upfyller samtliga krav. 
 
MBS 3000 väljs som konstruktionskomponent i NBC-anläggningen 
eftersom den uppfyller samtliga de uppställda krav. 
 
Fakta för vald komponentlösning 
 
Specifikation: 
 
Fabrikat: Danfoss AB 
Modell: MBS 3000 
Mätområde: 0-600 bar justerbart för önskat intervall (0-10) 
Utsignal: 4-20 mA 
Tryckanslutning: G 1/4A ISO 228/1 
Kapslingsklass:  IP 65 
Temperaturområde: -40 till +85oC 
Vikt: 0,17 kg 
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8.4.5 Komponentval – Frekvensomriktare  
[9] 
 
För att anläggningen skall få ett mjukare flöde i vattensystemet krävs det att 
pumpen styrs av en frekvensomformare och en tryckgivare. På det sättet 
kan alltid samma tryck hållas i tilloppet till duscharna oavsett om en eller 
tre duschar används utan att ge stora slitage på pumpen.  
 
Bruksuppgift 
Konstruktionskomponenten skall reglera varvtalet på vattenpumpen så att 
det förinställda trycket alltid hålls kons tant i duschutloppet. 
 
Krav på konstruktionskomponenterna 
 
Process: 
Klara att hålla ett tryck på minst 2,4 bar. 
Komponenten måste vara anpassad för en effekt på minimum1 kW. 
Skall klara av 24 timmars kontinuerlig drift. 
Skall kunna drivas av trefas 230V. 
 
Omgivning: 
Komponenten måste klara av lufttemperaturer mellan –20oC och +40 oC, då 
den placeras i maskinrummet. 
 
Människa: 
Komponenten skall vara enkel att installera och mata. 
 
Sökning av komponentalternativ 
 
Vi sökning av konstruktionskomponent hittades företaget Danfoss AB i 
Sverige.  Deras VLT-serie med frekvensomriktare är ett driftsäkert och 
pålitligt val.  
VLT 2800 är en serie frekvensomriktare för det lägre effektområdet och för 
standard drifter, figur 15. 
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Fig.35. VLT 2800 serien frekvensomriktare, Danfoss AB. 
 
Pumpen har ett maximalt effektbehov av 1,1 kW vilket ger en märkström på 
maximalt 3 A.  
 
P= UI   eg. P= v3U*I cosϕ. 
I= 1100/230*v3 = 2,76 A 
 
cosϕ= 1 då det ej är en induktiv last och kan då försummas. 
 
Med utgångspunkt på dessa låga effektvärden väljs VLT 2811.  
 
VLT 2811 har ett effektområde på 0,37 – 3,7 kW vid trefas 200-240 V. 
Komponenten är utförd i kapslingsklass IP 20, och måste således placeras i 
ett skyddat elskåp. Det temperaturområde komponenten måste klara är  
–20oC till  +60 oC. 
  
Bedömning av komponentalternativ 
 
VLT 2811 väljs som konstruktionskomponent i NBC-anläggningen utifrån 
att den uppfyller samtliga krav. 
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Fakta för vald komponentlösning 
 
Specifikation: 
 
Fabrikat: Danfoss AB 
Modell: VLT 2811 
Effektområde: 0,37-3,7 kW 
Kapslingsklass:  IP 20 
Max. Temperatur: +40 oC 
Dimensioner: 200x75x168 mm 
Vikt: 2,1 kg 
Montering: Kräver 100 mm extra utrymme i elskåpet både ovanför 

och under komponenten, detta för ventilering. 
 
8.4.6 Komponentval - Duschar 
[10], [32], [55] 
 
Ett val av konstruktionskomponenter görs här för duscharna i de tre 
saneringsrummen.  
 
Bruksuppgift 
Att fördela vattnet med ett visst tryck och flöde.  
Konstruktionskomponenten kommer att brukas av den kontaminerade 
personen och behövs således vara enkel, robust och personsäkerhetsmässig 
riktig. 
 
Krav på konstruktionskomponenterna 
 
Process:  
Ska ge ett vattenflöde på minimum 20 liter/minut. (socialstyrelsens 
rekommendationer) 
Ska klara av 24 timmars drift utan avbrott. 
 
 
Omgivning: 
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Komponenten måste klara temperaturområdet från –20oC till 50-70 oC samt 
tåla UV-ljus. 
Duschen måste vara konstruerad av ett material som tål N-, B- och C-
ämnen samt aggressiva saneringsmedel. 
 
Människa: 
Enkel att installera samt att bruka. 
 
Sökning av komponentalternativ 
 
Dagens moderna duschar är alldeles för sparsamma för en säker och 
effektiv saneringsprocess, de har en kapacitet på ungefär 6-12 liter/minut. 
Samtidigt har de nödduschar som finns på marknaden en allt för stor 
kapacitet med 150-200 liter/minut, vilket skulle leda till orimligt stora 
vattenflöden. 
Den mest praktiska och enkla lösningen vore att ha vägg/takmonterade 
duschar, men socialstyrelsens rekommendationer är en handdusch med en 
kapacitet på ungefär 20 liter/minut. 
 
De duschar som gått att hitta med den kapacitet som krävs är enbart 
handduschar på ett flöde av 28 liter/minut. 
I Premix VVS-produktsortiment ingår två handduschar med detta flöde av 
fabrikat GIA industri AB.  
De är båda konstruerade för att kunna användas vid hantering av frätande 
ämnen. 
 
Handdusch 822 3654 är en dusch med automatisk tryck- och 
flödesreglering. Den har ett arbetstryck på 2,4-7 bar och kräver en 
anslutning med DN 15 Utv. Handtaget är gjort i kromad mässing och 
slangen är en 2 meter lång metallflätad PVC-slang. Någon form av 
beläggning krävs på handtaget för att ej ge upphov till skador. 
 
Handdusch 3654-1 är en dusch med dubbla munstycken och automatisk 
tryck- och flödesreglering. Arbetstrycket är 2,4-7 bar och duschen kräver en 
anslutning med DN 15 Utv.   
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Handtaget är gjort av kromad mässing och slangen är en 4 meter 
spirallindad PVC-slang. Väggfästet är av rostfritt stål och med en låsbar 
bygel för att kunna spola med duschen från väggen.  
 
Någon form av beläggning krävs på handtaget för att ej ge upphov till 
skador. 
 
Bedömning av komponentalternativ 
 
Båda duscharna uppfyller samtliga krav. 
 
De båda komponentalternativen uppfyller samtliga ställda krav, men då 
handdusch 3654-1 har möjligheten att användas som en fastmonterad 
väggdusch samtidigt som funktionen handdusch bibehålls väljs detta 
alternativ. 
 
Duschen har även en PVC-slang som är enkel att byta efter 24 timmars 
drift. 
 
Data för vald komponentlösning 
 
Specifikation: 
 
Fabrikat:  GIA Industri AB 
Modell:  Handdusch, väggmodell  
RSK nr:  3654-1 
Arbetstryck:  2,4-7 bar 
Anslutning:  DN 15 Utv. 
Kapacitet:  ca 28 lit/min 
Material handtag:  Kromad mässing 
Material slang:  4 m spirallindad PVC-slang 
Egenskaper:  Automatisk tryck- och flödesreglering, dränering. 
Vikt:  1 kg 
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Handduschen är utrustad med automatisk tryck- och flödesreglering, vilket 
innebär att så länge vattentrycket ligger mellan 2,4-7 bar blir alltid 
spolbilden korrekt. 
Duschen kan låsas vid väggfästet samtidigt som munstyckena kan vinklas 
nedåt med en vinkel på maximalt 135 o och då användas som en väggdusch. 
 
Beräkningar 
 
I anläggningen kommer det att behövas tre duschar, en i varje 
saneringsrum, vilket leder till en vikt på 3 * 1 kg = 3 kg.  
 
Eftersom slangen kommer att behöva bytas efter varje användningstillfälle, 
beställes lämpligen 30 extra slangar till varje dusch för att tillgodose 
bytena. 
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8.5 Vattentillförsel 
[1] 
 
I föregående del, Principkonstruktionen, valdes en extern, liggande, 
cylinderformad markplacerad behållare. Denna kommer att dimensioneras 
efter vattenbehovet.  
Hänsyn måste tas till hur vattnet skall transporteras från den externa tanken 
in till anläggningens vattensystem.  
Önskvärt är att det tillsatta vattnet kan återanvändas för att minska 
dimensionerna på både uppsamlingstanken samt den externa vattentanken. 
 
För att få en snabbare uppvärmningstid och minska volymbehovet för 
uppsamlingstanken valdes en volym på 2,4 m3 för både tillförsel- och 
uppsamlingstank. Denna mängd vatten räcker vid kontinuerligt flöde i 
samtliga duschar under cirka 28 min. 
 
De beräkningar som de uppskattade volymerna grundar sig på är. 
 
Vattenflöde per dusch   28 liter/minut 
Antal duschar     3 st 
Totalt flöde    84 liter/minut 
 
För uppsamlingstanken gäller: 3 x 28 l/min x 28 min = 2352 l 
Därmed krävs det att den externa markplacerade vattentanken rymmer 
minst 2352 liter. 
 
Egentligt omloppsflöde per timme: 84*60= 5040 liter. 
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8.6 Indikering 
[8], [12], [13], [18], [19], [57], [58] 
 
8.6.1 Komponentval - Indikeringsinstrument 
Ett val av konstruktionskomponenter görs här i avseende på indikering av 
kvarvarande partiklar (N-, B- samt C-ämnen) i luften i saneringsrum två och 
tre. 
 
Bruksuppgift 
Att indikera för kvarvarande rester av N-, B- och C-stridsmedel i 
saneringsrum två samt tre. 
 
Krav på konstruktionskomponenterna 
 
Process:  
Skall detektera kvarvarande rester av N-, B- och C-stridsmedel i luften 
Ska klara av 24 drift i sträck utan avbrott. 
 
Omgivning: 
Konstruktionskomponenten måste klara av temperaturer mellan –20oC och 
50-70 oC. 
Måste tåla UV-ljus. 
Komponenten måste ha kapslingsklass IP 67. 
Måste vara konstruerad av ett material som tål N-, B- och C-ämnen samt 
aggressiva saneringsmedel. 
 
Människa: 
Säkerhetskrav ställs på komponenten för att ingen personskador skall 
uppkomma. 
 
Sökning av komponentalternativ 
 
Sökning av konstruktionskomponenter har gjorts på internet, varvid ett fåtal 
svenska företag kunde finnas. Störst utbud finns i USA och England. 
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8.6.1.1 Kemisk indikering 
 
Det finns några olika typer av indikeringsinstrument.  
Först och främst så finns det manuella indikeringsmetoder. Dessa har till 
exempel varje militär i sin personliga utrustning. De kan består av 
indikeringsbrickor, indikeringspapper och/eller indikeringsrör. Dessa 
metoder är enkla både i sitt utförande och att använda, men resultaten kan 
lätt skapa missförstånd och förväxlingar kan ske eftersom olika metoder 
används till olika typer av stridsmedel.  
En blå framträdande färg i ett test kan indikera på C-stridsmedel i luften, 
medan i en annan metod kan blå färg påvisa avsaknad av C-stridsmedel.  
 
Det finns även nyare varningsinstrument för stridsmedel.  
För dessa instrument finns det ett antal olika typer av detektionsprinciper. 
Den vanligaste är ett instrument som använder sig av jonrörlighetsdetektor. 
Dessa kan indikera senapsgas, lewisit och nervgaser. Exempel på 
instrument som finns inom försvaret med denna metod är CAM; Chemical 
Agent Monitor, GID-2A, Graseby Ionics Detector samt RAID; Rapid 
Alarm and Identification Device.  
 
En annan princip som används är flamfotometri. Tekniken består av en att 
en vätgaslåga får förbränna den insugna luften, varav sedan lågans färg 
undersöks med en fotometer. Genom detta kan man avgöra om 
analysmaterialet innehåller fosfor och svavel. Fosfor är ett ämne som 
samtliga nervgaser innehåller och svavel förekommer i senapsgas.  
Ett exempel på ett instrument som finns med flamfotometri är AP2C, 
Apparei Pour le Contrôlé de la Contamination Chemique. Detta instrument 
finns vid räddningtjänsten i vissa kommuner. 
 
CA Monitor är representant för Smiths Detection i Sverige, Danmark och  
Finland. De rekommenderade GID 3 (24/7) för indikering av kemiska 
stridsmedel i rummen.  
Det är ett instrument som använder sig av jonrörlighetsdetektor, och kan 
vara i drift i minst ett år utan avbrott. Kan kopplas till någon typ av 
varningssignal. 
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Tekniska data, GID-3A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 36. GID-3 (24/7) för analys av kemiska stridsmedel 
 
Ett annat alternativ för detektering mellan rummen är GID-2A som 
huvudsakligen är utvecklad för fartyg och stridsledningscentraler, och är det 
som främst används av försvaret på fartygen idag. Detta instrument kan 
kopplas till någon typ av larmfunktion. 
 
Tekniska data, GID-2A:  
 
 
 
 
 
 
 

Detekterings princip:
Provuppsamling:

Detekterar:
Dimensioner:

Vikt:
Eldata:

Jonrörlighetsdetektor 
Kontinuerlig ånguppsamling 
Kemiska stridsmedel 
650,2 x 449,6 x 248,9 mm 
29,7 kg 
115V(60 Hz) 230(50 Hz) 100 W  
 

Detekteringsprincip:
Provuppsamling:

Detekterar:
Dimensioner:

Vikt:
Eldata:

Återställningstid:
Temperaturintervall:

Jonrörlighetsdetektor 
Kontinuerlig ånguppsamling 
Kemiska stridsmedel 
216 x 560 x 284 mm 
17 kg 
115 V AC 50-60 Hz 
Sju minuter. (Service intervall tolv månader) 
+ 10 oC till +55 oC (i drift) 
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             Figur 17. GID-2A 
 
2.6.1.2 Nukleär indikering 
 
Företaget Bruker Daltonics tillhandahåller NBC-indikeringsinstrument, och 
i deras produktsortiment kan man hitta SVG 2. Det är ett instrument som 
detekterar radioaktivitet, det vill säga alfa-, beta- samt gammastrålning.  
 

 
 
Figur 18. Indikeringsinstrument för radioaktiva partiklar. 
 
Instrumentet är ett litet handhållet instrument med härdad mikroprocessor 
som kontrollerar den radioaktiva strålningen. Ins trumentet är grundat på 
teknisk toppklassig halvledarteknologi. Den är utrustad med en integrerad 
sensor för gamma- och neutronstrålningsindikering, en extern personlig 
dosimeter samt en extern sond för alfa-, beta- och gammastrålning. 
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Teknisk data: 
 
 
Basenheten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interndosimetern: 
 
Dimensioner:  196x96x122 mm 
Larm:   Programmerbar för både optiskt och akustiskt larm 
Eldata: 3x1,5V batterier (>90 timmars drift) och/eller 10-

32V DC 
Hölje:   Vattentätt 
 
 
Externa alfa-, beta och gammasonden: 
 
Dimensioner:  196x96x122 mm 
Mätning: Mäter aktivitet på ytan samt förorening av vätskor. 

Separat samt kombinerad mätning av alfa-, beta- och 
gammastrålning. 

 
 
8.6.1.3 Biologisk indikering 
 
Indikering av biologiska medel är mer komplicerad än indikering av 
kemiska och nukleära medel. 
Provtiden är dessutom lång, vilket gör att ett snabbt test och testsvar varje 
minut är omöjligt. Att hitta produkter som tillfredställer behovet för NBC- 

Dimensioner: 
Vikt: 
Larm: 
Eldata: 
 
Hölje: 

 
 

196x96x122 mm 
1,7 kg (inkl. Batterier) 
Programmerbar för både optiskt och akustiskt larm 
3x1,5V batterier (>90 timmars drift) och/eller 10-
32V DC 
Vattentätt  
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anläggningen är mycket svårt. Det som gick att finna var de produkter som 
Smiths Detection tillhandahåller.  
 
Bio Detector är ett automatiskt detekteringssystem, som har en provtid på 
15 minuter. Produkten kan detektera upp till åtta olika medel samtidigt  
 
Teknisk data: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 39. Bio Detector. 
 
Bedömning av komponentalternativ 
 
Kemisk indikering 
 
Processkrav: 
Båda indikeringsinstrumentet uppfyller de ställda processkraven.  
 
Omgivningskrav: 
GID-2A uppfyller ej temperaturkravet. 

Provuppsamling:
Dimensioner:

Vikt:
Eldata:

Återställningstid:
Tid för testsvar:

14 timmars drift, 40 test 
55,9 x 60,7 x 45,7 cm 
17 kg 
110V AC 50-60 Hz eller 28 V DC 
Ungefär 32 minuter  
15 minuter 
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Uppfyllelse av övriga krav kan ej avgöras för någon av komponenterna. 
 
Människa/Brukskrav: 
Komponenten skall vara enkel att använda. 
 
Med de uppställda kraven och ovanstående information väljs 
indikeringsinstrument GID-3A (24/7). 
Instrumentet kan vara i drift i minst ett år utan avbrott och är det instrument 
som rekommenderades. Komponenten kan drivas på 230 V till skillnad från 
GID-2A och därmed behövs ingen transformator. 
 
Nukleär indikering 
 
Processkrav: 
Indikeringsinstrumentet klarar de ställda kraven.  
 
Omgivningskrav: 
Indikeringsinstrumentet klarar de ställda kraven då höljet är vattentätt, 
vilket motsvarar kapslingsklass IP68. 
 
Människa/Brukskrav: 
Inga hinder föreligger för något komponentalternativ vad gäller CE-
märkning. 
 
Med de uppställda kraven och ovanstående information väljs 
indikeringsinstrument: SVG 2 som klarar alla ställda krav. 
 
Biologisk indikering 
 
Processkrav: 
Indikeringsinstrumentet klarar de ställda kraven.  
 
Omgivningskrav: 
Uppfyllelse av ställda krav kan ej avgöras. 
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Eftersom meningen med indikeringsinstrumentet är att snabbt kunna 
detektera biologiska stridsmedel i luften, är ett test var 47:e minut 
otillräckligt. 
På grund av detta kommer inte något biologiskt indikeringsinstrument att 
ingå i anläggningen. 
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8.7 Reningsprocesser och filter 
 
Det kommer att behövas två olika reningsprocesser i anläggningen. En för 
luft och en för vatten. 
För att rena luften behövs ett eller flera partikelfilter, gasfilter samt UV-
bestrålning. Filterinsatserna kommer att placeras i ventilationskanalerna. 
Vattenreningen sker med hjälp av mekaniska partikelfilter och UV-filter.  
 
8.7.1 Komponentval – Partikelfilter för luftrening 
[15], [59] 
 
Bruksuppgift 
Den luft som passerar genom anläggningen måste renas i flera steg. Dels 
innan den släpps in och innan den släpps ut samt mellan de tre 
saneringsrummen. Luften ska vara fri från N-, B- och C-partiklar och gaser. 
 
Krav på konstruktionskomponenterna 
 
Process:  
Filtren ska medge en luftgenomströmning på minst 300 m3/h och rum.  
För partikelfiltret gäller att den nominella filtreringsgraden skall vara  
0,3 µm.  
Avskiljningsgraden skall vara 99,999 %. 
Skall klara en drifttemperatur på –20oC - +70 oC och tåla fuktiga miljöer. 
 
Omgivning: 
Filtren kommer att placeras i ventilationstrummorna vid in-/och utsläpp och 
möjligtvis på fler ställen beroende på ventilationssystemets utformning. 
 
Människa: 
När filter skall bytas bör detta ske utifrån rekommenderade föreskrifter för 
att människan ej skall utsättas för farliga ämnen. 
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Sökning av komponentalternativ 
 
Scand Sept DP, DP/HC 
Mikrofilter, HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter). 
Filtermediat är vattentät glasfiber klass H12, H13 eller H14. 
Avskiljningsgrad för de olika filterklasserna kan avläsas i tabell 1. 
Filtermaterialet är veckat med aluminiumseparatorer som distanser mellan 
filtervecken. 
Filtrets maximala drifttemperatur är 200 oC med galvaniserad ram och 260 
oC med rostfri. 
Scand Sept DP/HC är ett högkapacitetsfilter för applikationer som kräver 
ett högt luftflöde men där utrymmet är begränsat.  
 

    
 

 
  
Tabell 1. Teknisk data för Scand Sept DP och DP/HC 
 
Filtret kommer ge ett visst tryckfall vilket måste beaktas vid 
dimensionering av fläkt.
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8.7.2 Komponentval - Filterhus  
[60] 
 
Scandfilter tillhandahåller ett filterhus som passar ovan nämnda filter. Det 
heter GDM-FK-K och är anpassat för kompaktfilter. Filterhusets 
dimensioner bestäms av filtrets storlek. 
 
8.7.3 Kkomponentval – Vattenavskiljare  
Scand Vane är ett intagsgaller som ger en mycket effektiv avskiljning av 
vatten som kommer med intagsluften. Scand Vane är tillverkad i aluminium 
och är korrosionsbeständig mot saltvatten. Scand Vane klarar 
luftflödeshastigheter från 2 m/s till 8 m/s. 
Dimensionering av Scand Vane beror på ventilationssystemets utformning 
och flöden.  
Gallret kommer att ge ett visst tryckfall vilket måste beaktas vid 
dimensionering av fläkt. 
 
Bedömning av komponentalternativ 
 
Processkrav: 
Uppfyller alla ställda krav. 
 
Omgivningskrav: 
Komponenten uppfyller alla krav då den kombineras med filterhus och 
vattenavskiljare. 
 
Människa/Brukskrav: 
Eftersom man vid byte av filter kommer i kontakt med filtermediet måste 
skyddsåtgärder vidtagas med avseende på N-, B- och C-stridsmedel. 
 
Med ovanstående bedömning som grund gällande kravuppfyllelse 
har följande system valts: 
 
Ett filter ur serien Scand Sept DP, DP/HC med filterklass H14. 
Filtrets dimensioner bestäms av ventilationssystemets utformning och 
flöden. 
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8.7.4 Konstruktionskomponentval – Gasfilter för luftrening 
[60] 
 
Bruksuppgift 
Den luft som passerar genom anläggningen måste renas i flera steg. Dels 
innan den släpps in och innan den släpps ut samt mellan de tre 
saneringsrummen. Luften ska vara fri från N-, B- och C-partiklar och gaser. 
 
Krav på konstruktionskomponenterna 
 
Process: 
Filtren ska medge en luftgenomströmning på 300 m3/h.  
Gasfiltret får ej släppa igenom mer än 10 ppm partiklar, per volymethet. 

Samtliga filter skall klara en drifttemperatur på –20oC - + 70 oC och tåla 
fuktiga miljöer. 
 
Omgivning: 
Filtren kommer att placeras i ventilationstrummorna vid in-/och utsläpp 
samt mellan de tre rummen. 
 
Människa: 
När filter skall bytas skall de inte vara farliga för människan, hanteringen 
skall ske enligt rekommenderade föreskrifter. 
 
Sökning av komponentalternativ 
 
Ett filter med aktivt kol ger bara ett begränsat skydd mot vissa 
lågmolekylära C-stridsmedel. För att öka skyddsförmågan impregnerar man 
kolet med olika metallsalter från t ex koppar, krom, zink och molybden. 
 
Ett filter av denna typ ger ett visst tryckfall vilket måste beaktas vid 
dimensionering av fläkt. 
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För att kunna dimensionera ett gasfilter måste C-stridsmedlets sort och 
koncentration vara känd. Detta är inte fallet varför vidare 
komponentsökning ej kan genomföras. 
 
 
Ultraviolett ljus  
[19], [26], [27] 
 
I projektet krävs det någon form av bestrålning av både vatten, ytor samt 
luft för att eliminera spridning av bakterier och andra smittor i så stor grad 
som möjligt. För detta används ultraviolett strålning; UV-ljus. Det finns tre 
olika typer av vågor som klassas i A, B, C-strålning. A 315-400 nm är den 
som är vanligast förekommande i solens strålar. B har våglängder mellan 
280 och 315 nm, dessa gör att man blir solbränd och C 100-280 nm 
absorberas av atmosfären. Det är endast den senast nämnda som har 
egenskapen att förstöra bland annat sporer, virus och bakterier. Främst  
används våglängder mellan 229-280 nm. Ljuset åstadkommes på artificiell 
väg. Den vanligast förekommande frekvensen är 253,7 nm som används för 
yt- och vattensanering beroende på att den har störst påverkan på biologiska 
stridsmedel. 
 
För att få ett fullgott resultat krävs det att man har ett visst ljusflöde per 
kvadratcentimeter. Trots detta kan man inte alltid komma åt vissa särskilt 
beständiga bakterier genom endast UV-bestrålning. En av dessa är 
mjältbrandssporer. 
För att få bästa effekt av lamporna bör dessa rengöras regelbundet och bytas 
varje år eller efter ca 6500 driftstimmar, då styrkan hela tiden avtar.  
 
8.7.5 Luftrening med UV-ljus 
[27], [28] 
 
Både rening i rummet och i vattnet kräver varsin strålningsanläggning. För 
att få tillräcklig rening i rummen krävs det 1-2 strålningskällor som belyser 
väggar golv och den person som skall sanera sig. 
 
Sökning av komponentalternativ 
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I figur 40 ses några typer av strålningskällor som används inom bland annat 
bryggerinäring och vid tryckpressar. Dessa säljs av Lightning Specialties 
Company i Illinois, USA.  
Lamporna kan utan problem utsättas för vatten under tryck eftersom 
kapslingsklassen uppfylls efter vissa modifieringar. Längden kan väljas 
mellan 380 och 1650 mm och effekten ligger mellan 13 och 40 Watt. För att 
godtyckligt kunna rena rummen behövs en lampa  av typen DWDE-118 AC 
på 936 mm längd, diameter  70 mm och med ett akrylplasthölje. Den 
behöver 24 volt AC och ger en effekt av 18 Watt. Vikten uppgår till 1,8 kg. 
Lampan kan tillverkas så att den får en kapslingsklass på IP 67. 
 

 
 
Figur 40. Olika utförande av UVC-lampor 
 
Restassured I U.S.A. tillverkar olika typer av lampor främst för belysning I 
operationssalar och för andra medicinska tillämpningar där man vill uppnå 
så sterila miljöer som möjligt. Lysröret är ett 30 Watts rör med kortvågig 
strålning.  
Lampan i figur 20, som är av modellen X-30 G räcker enligt producenten 
för att sanera luften och väggarna i ett rum på 12 m3. Då den faktiska 
uppskattade volymen endast kommer uppgå till ca 5 m3, klarar lampan utan 
problem att uppfylla renhetskraven. 
 
Flödet är 1 850 µW/cm2 på 25 centimeters avstånd och avtagande ju längre 
ifrån man kommer ljuskällan. UVC-lampan som skall placeras hängande i 
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taket väger 4,3 kilo och har måtten 152*914*89 mm. Den största nackdelen 
med X-30 G är att det inte finns någon hänvisning till vilken kapslingsklass 
den kan indelas i. 

  
Figur 41. UV-lampa, X-30 G. 
 
Bedömning av komponentalternativ 
 
Den lampa som bäst lämpar sig för ändamålet är DWDE-118 AC . För att 
kunna använda sig av den tillgängliga strömmen måste man transformera 
om den till 24 volt. 
 
[31] 
Elfa har en skyddstransformator som klarar av att omvandla 230 V 3-
fasström till  24 volt, dock endast i utförande av IP 33 som är anpassad för 
att direkt anslutas till jordade eller ojordade uttag. Maxströmmen är  0,86 A. 
Den väger 520 gram och är bxhxd = 61*85*50 . 
 
Antagligen kan inte just den föreslagna transformatorn väljas då den skall 
kopplas in i befintligt elnät. Efter speciella åtgärder bedöms den kunna 
användas i saneringsanläggningen. 
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Vattenrening  
 
8.7.6 Komponentval – Partikelfilter för vattenrening 
[15] 
 
Bruksuppgift 
Filtret skall rena avloppsvattnet från smuts, strids- och saneringsämnen i 
partikelform.  
 
Krav på konstruktionskomponenterna 
 
Process:  
Filtren ska medge ett vattenflöde på 84 l/min.  
För partikelfiltret gäller att den nominella filtreringsgraden skall vara 0,3 
µm.  
Avskiljningsgraden skall vara 99,999 %. 
Skall klara en arbetstemperatur på –20oC - + 60 oC. 
 
Omgivning: 
Filtren kommer att placeras i anslutning till uppsamlingstanken och måste 
därför klara en omgivningstemperatur på –20oC - + 60 oC. 
 
Människa: 
Efter användning skall filtren skickas till slutförvaring då de kan innehålla 
radioaktiva ämnen. 
 
Sökning av komponentalternativ 
 
Vid sökning av konstruktionskomponenter hittades ett svenskt företag, 
Vivendi Water systems AB. Deras partikelfilter är av patrontyp och 
erforderligt antal patroner bestäms av vattenflödet. 
 
WN Series Pleated Polysulfone Membrane Filter Cartridge 
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Diameter: 6,6 cm 
Längd: 9.75, 10, 20, 30 eller 40 inches 
Maximal arbetstemperatur: 95 oC 
Avskiljningsgrad:  100 % 
Nominell partikelstorlek: 0,2 µm 
Vattenflöde, vid längden 10 inches: 11,4 l/min  
Tryckfall, vid längden 10 inches: 0,1 bar 
 
Bedömning av komponentalternativ 
 
Komponenten klarar samtliga krav. 
 
Med ovanstående bedömning som grund gällande kravuppfyllelse 
har följande system valts: 
 
N Series Pleated Polysulfone Membrane Filter Cartridge 
 
Data för vald komponentlösning: 
 
Beräkningar 
 
Vattenflödet för en patron med längden 10” är 11,4 l/min. För att uppnå 
kravet på vattenflödet 84 l/min krävs en sammanlagd patronlängd på 73”. 
 
Företagets filterhus rymmer 5, 12 eller 22 patroner i de olika längderna. 
 
För att filterhuset ska bli så litet som möjligt väljs kombinationen 5 patroner 
med längden 20”. 
 
Resultat 
 
Ett filterhus av modell 304 och 5 filterpatroner med längden 20”. 
Filterhuset har dimensionerna 300mm i diameter och höjden 850 mm, 
utseendet visas i figur 21. 
Totalvikt: 25 kg. 
Leverantören är Vivendi Water Systems AB. 
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Figur 42. Filterhus 304. 
 
 
8.7.7 Komponentval – Jonbytarfilter för vattenrening 
[15]  
 
Bruksuppgift 
Radioaktiva ämnen löser sig dåligt i vatten, men kan förekomma i jonform. 
Filtret skall rena avloppsvattnet från joner av strids- och saneringsämne.  
 
Krav på kkomponenterna 
 
Process:  
Filtren ska medge ett vattenflöde på 84 liter/minut.  
Skall klara en arbetstemperatur på –20oC - + 60 oC. 
 
Omgivning : 
Filtren kommer att placeras i anslutning till uppsamlingstanken och måste 
därför klara en omgivningstemperatur på –20oC - + 60 oC. 
 
Människa: 
Efter användning skall filtren skickas till slutförvar då de kan innehålla 
radioaktiva ämnen. 
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Sökning av komponentalternativ 
 
Vid sökning av konstruktionskomponenter hittades ett Svenskt företag, 
Vivendi Water systems AB.  
Eftersom man ej vet vilken laddning jonerna kan ha skall en jonmassa som 
kan fånga både negativa och positiva joner, en så kallad blandbädd väljas. 
 
Det är vattenflödet genom filtret som bestämmer mängd jonbytarmassa. 
Enligt Kent Edmundsson på Vivendi Water systems AB dimensioneras 
varje jonbytarfilter efter kundens behov. I detta fallet blir det ett filterhus 
fyllt med 100 l blandad jonbytarmassa.  
Totalvikt: 100 kg. 
 
Bedömning av komponentalternativ 
 
Processkrav: 
Komponenten klarar samtliga krav. 
 
Omgivningskrav: 
Komponenten klarar samtliga krav. 
 
Människa: 
Komponentens utformning underlättar en säker transport till slutförvaring. 
 
Med ovanstående bedömning som grund gällande kravuppfyllelse 
har följande system valts: 
Mixed-bed Deionizer i behållare med volymen 100 l.  
Totalvikt: 100 kg. 
 
8.7.8 Vattenrening med UV-ljus 
[29], [30] 
 
Den reningsanläggning som väljs måste kunna tillgodose det behov vatten 
på 5,04 m3 i timmen som finns. Flödeskapaciteten är lite varierande för 
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olika typer men alla bygger på samma princip, nämligen en eller flera 
inkapslade lampor i en strömningskammare. 
 
I Sverige finns det en levrantör Water Jet processing, som levererar Trojan 
Technologies Companys renare med UV-strålning. För att klara den 
önskade kapaciteten krävs Trojan UVMax, modell E med en maxkapacitet 
på 106 liter i minuten. Elanslutningen kan varieras mellan 90-265V/ 50 Hz 
och har ett effektbehov av 67 W. Maximala arbetstrycket är 9 bar och för att 
ansluta anläggningen till rörledningar krävs en utvändig 1 tums gänga.  
 
Nätaggregatet har dimendisionerna 150x250x60 mm. Materialet i 
strålningskammaren är SS 316- rostfritt stål och dimensionerna 1100x90 
mm. Det krävs dock ungefär lika mycket utrymme till i längdled för byta av 
lamporna. 
 

 
 
 
Figur 43. Vattenrenare Trojan UVMax. 
 
Det italienska reningsföretaget Montagna har en renare av typen MX2 ECO 
med en kapacitet av 7000 liter/h. Den har 2 stycken UV-rör som ger ett 
ljusflöde av 30 000 µWsec/cm2 med en livslängd av 7500 timmar. Insidan 
är tillverkad av rostfri stålplåt (SS 2333) för att stå emot korrosion och 
vikten är 27 kg.  
 
Det maxtryck som renaren kan utsättas för är 7,0 bar och in respektive 
utflöde är 2”. Storleken av kontrollpanelen är A380xB280xC180 mm och 
saneringsdelen är H1000xD223 mm samt har ett avstånd mellan in- och 
utlopp på 718 mm. 
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Figur 44. Dimensioner för kontrollpanel samt MX2. 
 
För lampan krävs en spänning på 230 volt, 50 Hz och den förbrukar 130 W. 
I drift skall alltid tillflödet av det smutsiga vattnet komma in vid den undre 
anslutningen och komma ut i den övre. 
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8.8 Isolering 
[5,] [25], [61] 
 
För att krav på låg signatur skall kunna uppfyllas, samt att värmeförluster 
skall undvikas måste anläggningen isoleras ordentligt. Isoleringen kommer 
att placeras i alla ytterväggar/tak/golv samt sluss och maskinrum. 
 
Krav på komponenterna 
 
Brukskrav 
Den främsta uppgiften är att låta isoleringen begränsa värmeflödet inifrån 
anläggningen, såväl som utifrån och in vid användning i kraftigt 
tempererade klimatzoner. 
 
Process: 
Kunna isolera värmeflöde från containern och begränsa ljudutsläppet något 
till 85 dB, uppmätt från 5 meter. 
 
Omgivning: 
Isoleringen skall tåla temperaturer mellan 50-70 oC och ej absorbera fukt. 
 
Människa: 
Så lite irritation på hud, luftvägar och ögon som möjligt skall eftersträvas 
vid arbete med isoleringen 
 
Sökning av komponentalternativ 
 
En av de vanligaste sätten att isolera väggar och tack är att använda sig av 
färdiga plattor. Tjockleken är valbar och kan anpassas mycket efter vilka 
behov som finns och vad det är för typ av tillämpning. Det finns många 
olika varianter så som glasull- och stenullsisolering där egenskaperna kan 
varieras vida genom olika framställningsmetod och ytbehandling för att 
klara av till exempel höga temperaturer. 
Förutom att använda sig av plattor med glasulls- eller stenullsisolering kan 
man välja att lägga i löst material som har samma egenskaper som plattorna 
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men som sprutas in i önskvärda mängder och packas om så önskas. Detta 
kan dock vara problematiskt då geometrierna kommer att bli relativt 
svåråtkomliga och att arbetet med isolering i lösvikt är att det dammar 
betydligt mer. 
 
Ett liknande alternativ kan vara att isolera med så kallade cellplaster EPS 
som består av 98 % luft, innesluten i små polystyrenceller. Genom att 
spruta in en härdare tillsammans med en härdplast under stort tryck, kan 
man uppnå mycket goda termiska isoleringsegenskaper med 
värmegenomgångstal λ = 0,039 till 0.030 W/moC. Vanligtvis använder man 
cellplastisolering under hus, idrottsarenor och även i viss mån till väggar 
och tak. Problemen kan uppstå då det gäller att enkelt kunna separera 
delarna efter produkten är färdiganvänd.  
 
Det finns även några olika typer av naturfiber. Dessa har i stort sett samma 
isolerande egenskaper som glas- och stenullsfibrer, men brister på att de 
inte står emot vatten och höga temperaturer på samma sätt. Densiteten 
ligger mellan 52 och 65 kg/m3. 
 
Mellan saneringsutrymmena behövs ingen isolering eftersom de rummen 
kommer att hålla så gott som samma temperatur. 
 
Bedömning av komponentalternativ 
 
Naturfibrerna klarar inte av kravet på vätskeabsorbtion och cellplaster anses  
inte tillämpliga på grund av anläggningens geometrier. 
 
Valet faller därför på använda FlexiBatts® som tillverkas av Roxull. 
Stenullsisoleringen är brandsäker, ljudabsorberande och vattenavvisande. 
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FlexiBatts® används för isolering av vindsbjälklag, ytterväggar, 
mellanväggar, bjälklag och lägenhetsskiljande vägg och bjälklag. Används 
som värmeisolering i alla typer av byggnader. 
 
Produkt Tillverkad av fuk t- och vattenavvisande Roxull  

stenull. FlexiBatts har den unika egenskapen att  
den fjädrar upp till 40 mm på bredden, vilket  
innebär att den har förmågan att fylla ut 
eventuella skevheter i bygg- och 
regelkonstruktioner. Den flexibla kanten är 
grönmarkerad. 

Dimensioner Längd x bredd, mm: 1200 x 560 + flex 
Tjocklek, mm: 45, 70, 95, 120, 145  

Densitet Ca 30 kg/m³  

Brand Obrännbart material. Ytskikt klass I 

Värme-
konduktivitet Klass 36: ?kl = 0,036 W/m°C.  

Vattenabsorption = 1 vol % 

Styrka och styvhet Dimensionsstabilitet 

 Längdutvidgningskoefficient = 0 
Krympning = 0 

 
 
Data för vald komponentlösning 
 
Beräkningar genomfördes för att kontrollera att isoleringen uppfyller de 
önskade temperaturnivåerna. Innetemperaturen kommer att var max 70 oC 
och yttertemperaturen minst –20 oC. Temperaturen i slussarna bör vara så 
nära yttertemperatur som möjligt och i maskinrummet bör den ligga runt 30 
oC för att inte överhetta systemen. 
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Temperaturfallet kan illustreras enligt nedan. Vänstra sidan är metallväggen 
inuti behållaren, det ljusaste partiet symboliserar isoleringen och den högra 
är ytterväggen. 
 
Värmeledningstal   λ (W/moC) 
Tjocklek   x (m) 
Totala värmeledningstal k (W/m2 0C) 
Värmeflöde    Q (W) 
Tvärsnittsarean   A (m2) 
Värmeövergångstal   αInne = 50 αUte = 10 
 
Värmekonduktivitet 
Stålcontainer      λ1 = 45 W/moC      Tjocklek: x 1= 0,005 m 
Isolering        λ2= 0,036 W/moC  x2 = Okänd 
Rostfritt stål innevägg      λ3 = 18 W/moC  x3 = 0.003 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 45. Värmeflöde genom yttervägg. 
 
Alfavärdet för utsidan blir så högt beroende på att extremtemperaturen på –
20 oC och en vindhastighet av 10 m/s har varit det dimensionerande värdet. 
 
Beräkningar  
 
Temperaturskillnad inne- ute ν=70 - (-20)= 90 oC 
 
För en plan vägg i flera skikt gäller sambandet: 
 

70 oC 

-20 oC 
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1 = 1 + x 1 +    x2  +  x3    + 1  
k    α1    λ1          λ2        λ3      α2 

 
Prövning av olika värden för x2 =45, 70, 95 120 mm, i tabell 
 
1 = 1 + 0,005 +      x2      +  0,005   + 1  
k    50       45           0,036         18         10 

 
Q = kA (t1-t2) 
 
För containern räknas en innearea på den största väggen. 
A = 5,90 * 2,69 =15,871 m2 
 

x2 [m] k Q [W] 
0,045 0,723 1032 
0,070 0,484 691,3 
0,095 0,362 517,1 
0,12 0,2895 413,5 

Tabell 2. Värmeflöde genom yttervägg. 
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Figur 46. Diagrammet visar hur flödet beror av tjockleken på isoleringen. 
 
Temperaturskillnad sanerings- och maskinrum ν=70 - (30)= 40 oC 
 
Q = kA (t1-t2) 
 
Arean här är den som ligger mellan maskinrummet och 
saneringsutrymmena.  
Den uppskattade arean är b =3,90 * h = 2,0 
A = 8,151 m 2. 
 
Då det är rostfri plåt till båda ytskikten ändras formeln något för att anpassa 
till det inre förhållandet där tjockleken på plåten är 4 mm. 
 
1 = 1 + 0,004  +   x2      +  0,004 + 1   
k    α1       18           0,036         18       α2 
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I detta fallet är α1 = α2  eftersom det är vindstilla på båda sidorna av 
isoleringen, samt att de har samma ytegenskaper. Därför väljs värdena till 
10. 
 
 

t [m] k Q [Wm2/oC] 
0,045 0,689 224,6 
0,070 0,466 151,9 
0,095 0,352 114,8 

Tabell 3. Värmeflöde i innerväggarna. 
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Figur 47. Diagrammet visar hur flödet beror av tjockleken på isoleringen i innerväggarna. 
 
Eftersom ett värde på vilken utvändig temperatur som råda inte har 
specificerats på grund av militära sekretesskäl, kan valet endast baseras på 
uppskattade värden. 
 
Eftersom det inte finns specificerade krav för isoleringen, väljs tjockleken 
för ytterväggarna till 70 mm och i innerväggarna till 45 mm.  



                         Examensarbete NBC-anläggning                              
 

_____________________________________________________________ 
Annika Tykesson  Blekinge Tekniska Högskola 
Julia Dogertz 116 
Maria Lundin  

 
Utifrån dessa beräkningar får eventuella korrigeringar göras av anställda 
hos uppdragsgivaren.  
 
Totalvikten av isoleringen baserat på det givna förslaget är 180kg. 
Beräkningar redovisas i bilaga 4. 
 

8.9 Ventilationssystem 
[11], [14], [44], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [60], [62], [63] 
 
Ventilationen kan delas upp i olika delar. Filtrering, temperering (både 
värmning och kylning).  
Det är mycket viktigt att ingen kontaminerad luft släpps varken in eller ut ur 
anläggningen samt att luften renas mellan varje steg. 
 
Det som behövs för att skapa detta ventilationssystem är filterinsatser, don, 
tilluftsfläkt, luftvärmare, luftkylare samt ventilationskanaler.  
 
8.9.1 Komponentval – ventilation 
 
Anläggningen skall ha ett ventilationssystem som kan skapa ett övertryck 
på 150 mm vattenpelare,  50-70 oC lufttemperatur samt ett luftbyte per 
minut i varje rum. 
För att skapa detta ventilationssystem kommer det att behövas en fläkt, en 
elektrisk luftvärmare, en värmeväxlare, luftkylare, kanalsystem och 
filterinsatser. 
 
Då filterinsatser och kanaler kommer medföra ett tryckfall måste detta 
beaktas i dimensionering av fläkt, värmare och värmeväxlare. 
Fläkten dimensioneras efter behövligt luftflöde och tryck. 
 
Eftersom det krävs specialkompetens inom ventilationssystem för att skapa 
ett fungerande system, kommer det inte i detta arbete att finnas fullständiga 
lösningar och beräkningar. Detta också på grund av att gasfiltret inte kan 
dimensioneras då stridsgasernas sort och koncentration inte är kända. 
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Gasfiltret kommer att ge upphov till ett tryckfall som måste tas hänsyn till 
vid dimensionering av fläkt, värmare och kanaler. Dessa  beräkningar 
lämnas därför till uppdragsgivaren, som har uppgifter på de aktuella 
gasernas sort och koncentration, och därmed kan utföra dimensioneringen 
av gasfiltret. 
 
Lämpligen vore att använda sig av en totalentreprenör inom ventilation när 
alla data är kända. Företag som tillhandahåller denna typ av tjänster är 
FläktWoods AB, Bravida AB och Skanska Innerklimat AB. 
I detta arbete kommer det dock att ges förslag på ett möjligtvis fungerade 
ventilationssystem för anläggningen. 
 
8.9.1.1 Luftkanaler 
 
De komponenter som behövs för  ventilationskanaler är raka- och böjda 
kanaler, t-rör, x-rör, reduktioner och nipplar.  
 
För att minska tryckfallet i ventilationssystemet eftersträvas en så kort 
kanallängd med så enkla geometrier och så få filterinsatser som möjligt.  
Väggtjockleken medger inte placering av några ventilationskanaler inuti 
väggarna och kravet på låg signatur utesluter kanaldragning utanför 
anläggningen. Därför krävs det att kanalsystemet placeras i rummen eller i 
golvet. 
Det kanalsystem som tycktes verka mest lämpligt visas i figur 48. och figur 
49.   
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Figur 48. Kanaler från värmare,  via fläkt och filter ut till rummen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 49. Kanaler från rummen tillbaka till filter och värmeväxlaren, sett ovanifrån.  
 
Bruksuppgift luftkanaler 
Att transportera luften från insug och fläkt ut till rummen sedan transport 
till kylning och utlopp. 
 

Rum 3 Rum 1 Rum 2 

Kanalvärmare 
Luftvärmare 

Fläkt 
Filter 

Rum 1 Rum 2 Rum 3 
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Krav på komponenter - luftkanaler 
 
 
Process:  
Måste ge ett luftflöde på minst 300 m3/h. 
Måste klara av en temperatur på –20oC - + 60 oC. 
Komponenterna måste klara det lufttryck som bestäms utifrån det övertryck 
anläggningen kräver samt de tryckfall som uppstår i ventilationssystemets 
olika delar. 
Konstruktionskomponenterna måste klara av en lufthastighet på max 7 m/s.  
 
Omgivning: 
Komponenten måste tåla fukt, N-, B- och C-partiklar samt saneringsmedel. 
 
Människa: 
Lätt att installera och underhålla. 
 
Sökning av komponentalternativ luftkanaler 
Vid sökning av konstruktionskomponenter hittades ett svenskt företag 
ledande inom sin bransch.  
Lindab tillverkar produkter inom ventilation, och tillhandahåller en 
produktserie inom luftkanaler som heter Safe. 
 
De komponenter som krävs för ventilationssystemet i anläggningen är 
cirkulära kanaler, böjda rör, t-rör, x-rör, reduktioner samt nipplar. 
 
För att räkna ut tryckfall samt erforderligt luftflöde kan tillverkarens 
tabeller och diagram användas, se bilaga 1. 
Men då x-rör är en komplicerad geometri finns det inga tillgängliga 
tryckfallsdiagram för denna form, utan tillverkaren använder sig av 
speciella tryckfallsberäkningsprogram. Därav kan inte tryckfallet beräknas 
genom denna kanaldel. 
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Bedömning av komponentalternativ 
 
Processkrav:  
Konstruktionskomponenterna uppfyller samtliga krav.  
Av specifikationen för kanalerna framgår att tätningsklassen för produkten 
är D, vilket innebär att kanalerna klarar ett övertryck på 3000 Pa.  
Det tryck som kommer att krävas i anläggningen är uppskattningsvis 
betydligt högre än så, men efter en förfrågan hos Lindabs 
laboratoriepersonal kunde det konstateras att kanalerna klarar ett mycket 
högre övertryck. Således blir inte detta ett hinder. 
 
Omgivningskrav: 
Konstruktionskomponenterna uppfyller samtliga krav. 
 
Människa/Brukskrav: 
Konstruktionskomponenterna uppfyller samtliga krav. 
 
Val av konstruktionskomponent: 
 
Eftersom samtliga krav uppfylls, väljs konstruktionskomponenter ur 
Lindabs produktserie Safe. 
 
Data för vald komponentlösning 
 
Det som behövs till kanalsystemet är raka kanaler, böjda kanaler, t-rör,  x-
rör, reduktioner samt nipplar. 
 
Specifikation cirkulära raka kanaler: 
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Figur 50. SR, cirkulär kanal 
 
Fabrikat:   Lindab Safe 
Modell:   SR, se figur 27. 
Dimensioner:   Ød = 125 mm, l = 3000 mm, t = 0,5 mm, figur 51. 
   Ød = 160 mm, l  = 3000 mm, t = 0,5 mm 
Vikt:    1,57 kg/m, för Ød = 125 mm 
   2,02 kg/m, för Ød = 160 mm 
Material:  Varmförzinkad stålplåt, SS-EN 10142 – FE PO2 G Z 275 
MA – C 
 

 
Figur 51. Dimensioner SR 
 
Beräkningar cirkulära raka kanaler: 
 
Eftersom 300 m3/h är det luftflöde man kräver ut i saneringsrummen, 
skapar man detta efter x-röret med hjälp av någon form av spjäll. Då blir 
luftflödet 900 m3/h in i x-röret, vilket blir det flöde som fläkten skall lämna. 
 
Efter rekommendationer valdes diameter på kanalerna standardmåttet 125 
mm. Dock behövs dimensionen 160 mm på kanalen uppströms x-röret där 
flödet skall vara 900 m3/h. 
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Den totala kanalängden av cirkulära raka rör genom anläggningen blir 
ungefär 10 m vilket ger en vikt på  16,15 kg (9* 1,57 = 14,13 kg och 1*2,02 
= 2,02 kg). 
 
Tryckfallet i cirkulära raka delar vid 125 mm och 300 m3 /h, är 4 Pa per 
meter kanallängd.  
Vid 160 mm i diameter och med ett luftflödet med 900 m3/h är tryckfallet 
istället 10,5 Pa/m. 
 
Tryckfallet beräknas endast från fläkten till saneringsrummen, då endast 
detta är intressant vid dimensionering av fläkten.  
 
Således: 
 
2 * 4 Pa = 8 Pa 
1/2* 10,5 Pa = 5,25 Pa 
 
Det vill säga att vid dimensionering av fläkten måste hänsyn tagas till ett 
totalt tryckfall på 13,25 Pa genom de raka kanalerna. 
 
Tryckfallet som blir i de kanaler som går från saneringrummen och tillbaka 
till värmeväxlaren räknas ut för att se att det inte överstiger det rådande 
övertrycket i rummen på 1470 Pa. Detta för att se så att luften orkar tillbaka 
genom kanalerna och ut genom det sista filtret och värmeväxlaren. 
 
 
Från rum 1: 1,4 * 4 Pa = 5,6 Pa 
Från rum 2: 1* 4 Pa = 4 Pa 
Från rum 3: 1,4 * 4 Pa = 5,6 Pa 
 
Kanaler i maskinrummet med frånluft, från saneringsrummet mot utlopp: 
3,4 * 4 Pa = 13,6 Pa 
 
Sammanlagda tryckfall genom raka kanaler: 
5,6 + 4 + 5,6 + 13,6 = 28,8 Pa 
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Figur 51. BU 90o, böjda rör 
 
 
Specifikation böjda rör: 
 
Fabrikat:  Lindab Safe 
Modell:  BU 90o, figur 29. 
Dimensioner:  Ød = 125 mm, l = 125 mm, figur 30. 
Vikt:  0,48 kg 
Material:  Varmförzinkad stålplåt, SS-EN 10142 – FE PO2 G Z 275 
MA - C 
 

 
Figur 52. Dimensioner  för BU 90o. 
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Beräkningar böjda rör 
 
Diametern väljes till samma diameter som för raka kanaler, det vill säga 
125 mm.   
I hela anläggningen behövs 10 stycken BU 90o, vilket ger en vikt av 10 * 
0,48 = 4,80 kg. 
 
Enligt tillverkarens tryckfallsdiagram är tryckfallet genom BU 90o 10 Pa 
vid 300 m3 /h. 
 
Således blir tryckfallet från fläkten ut till saneringsrummen: 
2 * 10 Pa = 20 Pa 
 
Detta tryckfallet på 20 Pa genom de böjda rördelarna, måste tas hänsyn till 
vid dimensionering av fläkten. 
 
Tryckfallet genom de böjda kanaldelarna fån saneringsrummen till 
värmeväxlaren blir: 
 
Rum 1: 3 * 10 Pa = 30 Pa 
Rum 2: 1 * 10 Pa = 10 Pa 
Rum 3: 3 * 10 Pa = 30 Pa 
 
Kanaler i maskinrummet med frånluft, från saneringsrummet mot utlopp: 
1 * 10 Pa = 10 Pa 
 
Sammanlagda tryckfall genom raka kanaler: 
30 + 10 +30 +10 = 80 Pa 
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Figur 53. TCPU, t-rör. 
 
Specifikation t-rör: 
 
Fabrikat:   Lindab Safe 
Modell:   TCPU, figur 31. 
Dimensioner:  Ød1 = 125 mm, Ød3 = 125 mm, l = 165 mm, l3 = 83 

mm, figur 53. 
Vikt:    0,44 kg 
Material:  Varmförzinkad stålplåt, SS-EN 10142 – FE PO2 G Z 

275 MA – C 
 

 
Figur 54. Dimensioner 
 
Beräkningar t-rör: 
 
Både Ød1 och Ød3 väljes till samma diameter som för raka kanaler, d.v.s. 
125 mm.   
 



                         Examensarbete NBC-anläggning                              
 

_____________________________________________________________ 
Annika Tykesson  Blekinge Tekniska Högskola 
Julia Dogertz 126 
Maria Lundin  

Anläggningen kommer att kräva två stycken t-rör vilket medför en vikt på  
2 * 0,44 = 0,88 kg. 
 
Dessa två t-rör kommer att vara placerade i maskinrummet med luft från 
saneringsrummet till värmeväxlaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 55. Flödesfördelning genom t -rör. 
 
V=q/A 
A=0,125*0,125*pi = 0,049087 
Q1=300/3600=0,083 
Q2=600/3600=0,1666 
Q3=900/3600=0,25 
 
V1 = 1,7 m/s       
V2 = 3,4 m/s       
V3 = 5,09 m/s  här är flödet 900m3 vilket ger en hastighet på 5,1m/s  
 
Med dessa hastigheter och från tillverkaren tryckfallsdiagram kan 
tryckfallet räknas ut till: 
 
 

V2 

V1 

V3 

V1 

V1 V2 

300 m3/h 300 m3/h 

300 m3/h 

600 m3/h 

600 m3/h 

900 m3/h 
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1* -5 Pa = -5 Pa 
1* 0 Pa = 0 Pa 
 
Det vill säga att man vid dessa t-rör får en ökning på trycket på 5 Pa. 
 
 
 
Specifikation x-rör: 
 

 
Figur 56. XCU, x-rör. 
 
Fabrikat:   Lindab Safe 
Modell:   XCU, figur 34. 
Dimensioner:  Ød1 = 160 mm, Ød3 = 125 mm, Ød4 = 125 mm,  l = 

165 mm, l3 = 83 mm se figur 57. 
Vikt:    0,91 kg 
Material:  Varmförzinkad stålplåt, SS-EN 10142 – FE PO2 G Z 

275 MA - C 
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Figur 57. Dimensioner XCU 
 
 
Beräkningar x-rör: 
 
Ød3 och  Ød4  väljes till samma diameter som för raka kanaler, vilket är 125 
mm.  
Ød1 valdes till 160 mm eftersom 125 mm ger för högt tryckfall för det stora 
luftflödet på 900 m3/h från fläkten.   
 
Anläggningen kommer att kräva ett x-rör vilket medfören vikt 0,91 kg. 
 
Tryckfallet kan ej beräknas på denna kanaldel, utan ett särskillt  
tryckfallsberäkningsprogram krävs som tillhandahålles av tillverkaren. 
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Specifikation reduktion 
 

 
Figur 58. RCU, reduktion. 
 
Fabrikat:   Lindab Safe 
Modell:   RCU, se figur 36. 
Dimensioner:   Ød1 = 160 mm, Ød2 = 125 mm, l = 30 mm 
Vikt:    0,28 kg 
Material:  Varmförzinkad stålplåt, SS-EN 10142 – FE PO2 G Z 

275 MA - C 
 

 
Figur 59. Dimensioner för reduktionskanal. 
 
En reduktion kommer att krävas för kanalflödet rakt fram efter x-röret för 
anpassning till de olika dimensionerna på kanalerna.  
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Beräkning reduktion 
 
Det kommer att behövas en reduktion således blir vikten 0,28 kg. 
 
Tryckfallet på denna del är enligt tillverkarens tryckfallsdiagram 4 Pa, 
vilket måste läggas till det total tryckfallet i kanalerna vid dimension av 
fläkt och värmare. 
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Specifikation nippel 
 

 
Figur 60. NPU, nippel. 
 
Fabrikat:   Lindab Safe 
Modell:   NPU. 
Dimensioner:   Ød = 125 mm 
Vikt:    0,15 kg 
Material:  Varmförzinkad stålplåt, SS-EN 10142 – FE PO2 G Z 

275 MA - C 
 
Beräkningar nippel: 
 
Tryckfallet i nipplarna kan anses försumbart. 
 
Antalet nipplar som krävs för att sätta ihop hela kanalsystemet i 
anläggningen är 25 stycken. 
Detta leder till en vikt på 24 * 0,15 = 3,6 kg. 
 
Resultat av utarbetning av vald komponentlösning 
 
Den totala vikten av de olika delarna i anläggningens kanalsystem: 
 
16,15 + 4,8 + 0,88 + 0,91 + 0,28 + 3,6 = 26,62 kg 
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Det totala tryckfallet som måste tas hänsyn till vid dimensionering av fläkt: 
 
9,25 + 20 + 4 = 33,25 Pa + det tryckfall som bildas i x-röret. 
 
Till detta måste naturligtvis läggas till det tryckfall som filterinsatserna gerr 
innan man kan dimensionera fläkten. 
 
 
8.9.2 Fläkt 
 
Bruksuppgift fläkt 
Att skapa ett övertryck på 1470 Pa + det tryck som krävs för att kompensera 
det tryckfall som bildas i kanaldelar och filterinsatser. 
 
Krav på konstruktionskomponenten fläkt 
 
Process : 
Komponenten skall kunna skapa ett övertryck på 1470 Pa + tryckfall genom 
kanaler och filter. 
Måste kunna drivas kontinuerligt i minst 24 timmar. 
Konstruktionskomponenten ska lämna ett luftflöde på minimum 900 m3/h. 
Skall drivas med 230/400V, 50 Hz. 
 
Människa 
Komponenten skall medge enkel installation och enkelt underhåll.  
 
Då dörrarna intermittent öppnas och stängas är det fördelaktigt att använda 
sig av en tryckgivare i anläggningen som är kopplad till en varvtalsstyrd 
fläkt som ökar effekten när trycket minskar i rummen. 
 
Sökning av komponentalternativ fläkt 
 
Eftersom tryckfallet inte kan beräknas utifrån att den saknade uppgiften om 
gasfiltret kan inte heller dimensionering av fläkten beräknas. 
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Således kan lämpliga fläktar finnas på Ventur Tekniska AB, Ziehl-ebm AB 
och PM Luft AB. 
Fläktar som verkar lämpliga är radialfläktar med raka skovlar. 
 
Vidare sökning och utarbetning av komponent lämnas till uppdragsgivaren. 
 
  
8.9.3 Elektrisk luftvärmare  
 
Bruksuppgift elektrisk luftvärmare  
Konstruktionskomponenten skall värma upp den ingående luften till mellan 
50 och 70 oC. 
 
Krav på konstruktionskomponenten  
 
Process  
Komponenten skall värma upp den ingående luften till mellan 50 och 70 oC. 
Måste klara av ett luftflöde på minst 900 m3/h. 
Kunna drivas med 230/400 V, 50 Hz. 
Måste klara av att kontinuerligt drivas i minst 24 timmar. 
 
Människa 
Skall vara enkel att installera och underhålla. 
 
Sökning av komponentalternativ elektrisk luftvärmare  
 
Vid sökning av konstruktionskomponent hänvisade fler svenska företag till 
Veab AB. 
Detta på grund av att det numera är vanligare med värmebatteri i 
ventilationsanläggningar och inte elektriska luftvärmare.  
Ett sådan värmebatteri måste dock kopplas till någon form av vattenledning 
vilket skulle göra applikationen alldeles för stor för projektets anläggning. 
 
Veab AB kan specialtillverka en elektrisk luftvärmare efter önskade 
dimensioner utifrån beställning. Det blir då någon form av kanalvärmare 
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som värmer upp luften till ca 50 oC och sedan en elektrisk luftvärmare som 
värmer upp luften till 70 oC. 
 
 
8.9.4 Kylaggregat (Värmeväxlare) 
 
Bruksuppgift värmeväxlare  
Att kyla den utgående luften samtidigt som överskottsvärmen tas hand om 
och återanvänds. 
 
Process: 
Kyla ner utloppsluften så att kravet på låg signatur tillgodoses.  
Återanvända den värmeenergin som frigörs vid kylning.  
Klara av kontinuerlig drift i minst 24 timmar. 
Kunna drivas med 230/400V, 50Hz. 
 
Människa: 
Enkel att installera och underhålla. 
 
Sökning av komponentalternativ elektrisk luftvärmare  
 
Eftersom det på grund av sekretesskäl är en hemlig uppgift hur mycket 
värme som får släppas ut från anläggningen i förhållande till 
yttertemperatur, blir det svårt dimensionera värmeväxlaren.  
Detta lämnas därför till uppdragsgivaren.  
 
Lämpliga tillverkare av värmeväxlare föreslås för att underlätta vid 
dimensionering och urval av komponenten.  
En plattvärmeväxlare borde vara lämplig för att uppfylla anläggningens 
behov. 
Ett företag som är specialiserade på värmeväxlare är Alfa Laval.  
Även Aircoil AB tillhandahåller olika typer av värmeväxlare. 
 
För reglering av värmningsprocessen rekommenderades två olika produkter 
som skall sköta hälften av regleringen vardera, vid effekter på sammanlagt 
max 34 kW. Den ena är TTC 2000 som är en elvärmeregulator som reglerar 
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effekten med stor noggrannhet. Enskillt klarar den av max 17 kW och drivs 
med 400 V -3fas. Kapslingsklassen är IP 30. 
Den andra som samarbetar i regeleringsprocessen är TT-SI, som är ett 
kretskort vilket monteras inuti TTC 2000. Minst 50 % av regeleringen bör 
skötas av elvärmeregulatorn. 
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8.10 Elektronik 
[64] 
 
2.10.1 Komponentval - Apparatskåp 
 
I maskinrummet skall det finnas ett apparatskåp dit alla anläggningens 
elektriska komponenter är kopplade samt alla säkringar behövliga för 
komponenterna. 
Eftersom ventilationssystemet inte kan dimensioneras på grund av vissa 
från uppdragsgivaren hemliga uppgifter är det svårt att dimensionera 
apparatskåpets verkliga storlek, dock har det antagits dimensioner som bör 
vara tillräckliga. 
 
Bruksuppgift apparatskåp 
Konstruktionskomponenten skall inrymma anläggningens elektriska 
komponenter, alla elledningar och säkringar. Komponenten skall vara 
kopplad till den externa kraftkällan. 
 
Process 
Skall samla anläggningens alla elkablar från de elektriska komponenterna.  
Skall vara kopplad till den externa kraftkällan. 
Komponenten skall inhysa alla behövliga säkringar. 
 
Omgivning 
Skall ha en kapslingsklass på minst IP 54. 
 
Människa  
Inneha säkerhetsklass så som CE-märkning. 
 
Sökning av komponentalternativ 
 
Vid sökning av komponentalternativ hittades företaget Eldon Scandinavia 
AB som tillhandahåller CE-märkta apparatskåp. 
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Lämpligt apparatskåp är Eldons ASR 08063 som är ett väggskåp med 
måtten 800 x 600 x 300 mm och väger 32,2 kg. Se figur 39. 
 

 
Figur 61. Apparatskåp ASR 08063, Eldon 
 
Skåpet är tillverkat I rostfritt stål och har kappslingsklass IP 66.  
 
Uppfyllelsebedömning komponentalternativ 
Komponenten uppfyller samtliga krav. 
 
Val av konstruktionskomponent 
Eftersom konstruktionskomponenten uppfyller samtliga krav föreslås 
apparatskåp ASR 08063 från Eldon. 
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Data för konstruktionskomponent 
 
Fabrikat:   Eldon 
Modell:   ASR 08063 
Dimensioner:   800 x 600 x 300 mm 
Vikt:    32,3 kg 
Teknisk beskrivning:  Se figur 40. 
 
 

 
Figur 62. Teknisk beskrivning apparatskåp, Eldon. 
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9 Detaljkonstruktion 
[4] 

9.1 Detaljkonstruktion Avrinning 
 
Mellan golvet och uppsamlingstanken kommer en avrinningsanordning att 
installeras. Huvuduppgiften är att ombesörja vattenavrinning till 
uppsamlingstanken även vid 20 o lutning av anläggningen i godtycklig 
riktning. Efter principkonstruktionsetappen har det bestämts att 
anordningen skall vara utformad som en fyrsidig pyramidformad tratt med 
sidor som lutar mer än 20 o. 
 
9.1.1 Kriterier 
 
Avrinningen skall vara konstruerad i ett material som tål de aggressiva 
medier som kommer att brukas. 
Den skall även vara konstruerad på ett sätt som krävs för att erhålla effektiv 
avrinning även vid 20 graders lutning. 
 
9.1.2 Lösningsalternativ 
 
Lösningsförslag 1 - Moduluppbyggd. 
Fyra separata bitar fogas samman till en pyramid med svetsning eller 
nitning.  
 
Lösningsförslag 2 – Delvis moduluppbyggd. 
Två bockade plåtar fogas samman med varandra genom nitning eller 
svetsning.  
 
Lösningsförslag 3 – Formpressad  
Pyramiden produceras så att den formpressas fram ur ett helt stycke. Inga 
fogar bildas. 
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9.1.3 Lösningsbedömning 
 
Lösningsförslag 1 medger ett enkelt byte av enskilda delar. Dock kan 
fogarna medföra att avrinningen får svaga punkter, både för förslitningar 
samt vid belastning av vattnet. Dessutom kan N- , B- och B-ämnen fastna i 
fogarna och medföra försvåring av sanering. 
Att använda sig av alternativ 2 leder till en minskning av antalet kritiska 
punkter i konstruktionen samtidigt som det medger ett enkelt byte av trasiga 
delar. 
I alternativ 3 kan kritiska punkter i fogar undvikas samt att konstruktionen 
skulle medge en enkel montering. Detta förslag har dock nackdelen att 
avrinningskonstruktionen blir svårare att transportera, förvara samt 
montera. 
Det kommer inte att bli en liksidig avrinning med samma lutning på 
sidorna, därför är alternativ 1 det förslag som kommer att tillämpas även om 
fogarna är en källa till samling av smuts. 
 
9.1.4 Funktion och utformning 
 
Avrinningsprincipen skall utgöras av fyra stycken plåtar som fogas samman 
med svetsning. Lutningen på dessa plåtar skall vara mer än 20o för att 
vattnet effektivt skall kunna rinna ner i uppsamlingstanken. Pyramidspetsen 
förses med ett avlopp där en backventil kan monteras. Avrinningens 
utformning vises i figur 63. 
 
 

 
Figur 63. Avrinningsutformning. 
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9.1.5 Tillverkning 
 
Enkel tillskärning av två triangelformade bitar ur en plåt. Sedan bockas de 
båda på mitten. Sammanfogning sker genom svetsning, eftersom man då får 
en komplett fog utan några kritiska punkter för aggressiva medier att tränga 
igenom.  
 
9.1.6 Materialval 
 
Lämpligast är att använda polerad aluminium, för att minimera risken att 
saneringsmedel eller N-, B- och C-ämnen tränger ner i materialet. 
Avrinningen blir även en hållbar och tålig konstruktion med detta material.  
 

9.2 Vattenuppsamlingstank 
[3], [4] 
 
9.2.1 Kriterier 
 
Behållaren skall kunna rymma 3,6 m3 vatten som skall användas till 
duscharna i de tre saneringsstegen. Den skall innehålla en dränkbar 
vattenpump. Eftersom vattnet som kommer ner via de tre backventilerna är 
kraftigt förorenat av exempelvis klorkalk, tvål och stridsmedel krävs att 
ingen absorption sker i anläggningen. 
 
Process: 
Anläggningen skall hålla i 10 år. Om eventuella problem skulle uppstå med 
pumpen är det viktigt att ha en lucka eller någon form av öppning för att 
kunna åtgärda problemet. 
För att kunna tappa hela anläggningen på vatten för förvaring måste det 
placeras en avtappningskran vid tankens lägsta punkt. För att få en 
fullständigt tömd behållare skall golvet sluttas aningen mot tappkranen. 
 
Omgivning: 
Vattenbehållaren skall tåla att utsättas för temperaturer från –20 till 60 oC. 
Vattnet i anläggningen skall hållas på ca 30 oC. Väggmaterial och tätningar 
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skall klara av att bli utsatta för NBC-stridsmedel. I det fall packningarna 
inte håller det skall de se som en förbrukningsvara och bytas ut efter varje 
användningstillfälle. 
 
Människa: 
De tätningar som byts vid behov, bör i möjligaste mån placeras 
lättillgängliga. Vassa kanter eller hörn skall i största möjliga mån byggas in 
eller rundas av för att förebygga skador. 
 
9.2.2 Lösningsalternativ 
 
Om man väljer att lägga en lucka i golvet och placera den i slussrummet, 
som figur 64 visar, har man fördelen att den är lättillgänglig utan något som 
är störande på väggar eller på golv. Det som är mindre bra är att utrymmet 
är litet och ger små möjligheter till rörlighet. En annan nackdel är att det 
kan bli väldigt blött och man är i vägen om det behövs genomföras åtgärder 
under drift.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 64. Placering av golvlucka i slussrummet. 
 
Om man placerar luckan i maskinrummet, enligt figur 65, ger det en 
enhetlighet genom att ha all teknisk apparatur samlad i ett utrymme. 
Golvytan kan tänkas bli större och utrymmet smutsas inte ned på samma vis 
som slussarna gör. Även om det kan vara vissa komponenter som är 
skrymmande kommer många kunna placeras på väggar och/eller i taket och 
därmed inte begränsa utrymmet. 
Under drift är det inget problem att åtgärda felen då processen kan fortgå 
utan hinder. 
 

1 3 2 
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Figur 65. Placering av golvlucka i maskinru mmet. 
 
9.2.3 Funktion och utformning 
 
För att klara av att tömma hela anläggningen på vatten så att rör och dylikt 
klarar av att förvaras i kyla krävs det att en tappvattenkran finns. Den skall 
vara placerad så att inget spillvatten blir kvar. 
Om man låter en plan yta luta en grad  α = 1o, får man ett område under 
uppsamlingstanken som ser ut som figur 66. Området har en volym av 0,64 
m3, ett resultat som erhållits från I-DEAS. 
 
 

 
Figur 66. Utformningsförslag för avrinningen. 
 
Volymen av denna geometrin får naturligtvis räknas ifrån det totala 
omfånget av tanken.  
Om man räknar med en tank på 5,7*2,15*0,25 m3 får man en totalvolym av 
3,06 m3. 
För att få den verkliga kapaciteten i behållaren får man dra ifrån volymen 
för lutningen samt det utrymme som pumpen tar upp. 
 
Pumpen har måtten D = 0,153 m och höjden H = 0,515 m. 

1 3 2 
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Detta gör att den tar upp en volym av  (p * D * H)/4 = 0,00947 m3, det vill 
säga ungefär 10 liter. 
 
Den verkliga kapaciteten är: 
3,06 – 0,64 – 0,01 =  2,4 m3. 
 
9.2.4 Lösningsbedömning 
 
Placeringen av serviceluckan för vattenpumpen väljs till maskinrummet för 
så stor tillgänglighet som möjligt och p g a detta medger 
underhållningsarbete under drift. 
 
 
9.4.5 Tillverkning 
 
För tillverkning av uppsamlingstanken väljs att svetsa samman olika delar 
för att få den önskade geometrin. 
 
9.4.6 Materialval 
 
Som material föreslås polerad aluminium.  
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10 Produktsammanställning 
[64] 

10.1 Beräkning av masscentrum 
Eftersom anläggningen skall kunna transporteras med både lastbil och 
helikopter fastställes läget av dess masscentrum.  
 
Sedan ingående komponenters massor och tyngdpunktslägen matats in i 
IDEAS blev resultatet att anläggningens masscentrum har koordinaterna: 
(X,Y,Z) = (1391, 1108, 2499). 
Placeringen visas i figur 67-69. 
 

 
 
Figur 67. Masscentrums placering i ISO-vy. Ytterväggar är här borttagna för att  
 

x

y
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Figur 68. Masscentrums placering sett uppifrån.  
 

 
 
Figur 69. Masscentrum sett från sidan. 
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10.2 Uppfyllelse av krav 
 
10.2.1 Funktionskrav 

• Max drifttid 300 h per år – Uppfylles. 
• Anläggningen skall vara autonom – Uppfylles. 
• Alla steg skall kunna nyttjas samtidigt – Uppfylles. 

 
10.2.2 Driftskrav 

• Livslängd minst 10 år – Uppfylles, frånsett 
förbrukningskomponenter så som gummiartiklar och filter. 

• Skall kunna operera vid uppställning på underlag med lutning i +/- 
20o godtycklig riktning – Uppfylles om klaffbackventil monteras. 

• Skall klara en drifttid på 24 h – Uppfylles. 
• Skall ha egen kraftkälla – Uppfylles ej av utrymmes- och viktskäl.  
• Anläggningen skall medge en genomströmning av 20 personer/h –  

Uppfylles. 
• Ett övertryck på 150 mm vattenpelare skall råda inuti anläggningen 

– Ej möjligt att verifiera på grund av otillräcklig information från 
uppdragsgivaren. 

• Anläggningen skall operera i temperaturområdet från –20 oC till  
• +60 o C – Uppfylles om uppsamlingstanken och den externa 

vattentanken förses med uppvärmningsanordning för att förhindra 
frostskador. 

• Ventilationen skall åstadkomma minst ett luftombyte/minut i varje 
steg/rum – Ej möjligt att verifiera på grund av otillräcklig 
information från uppdragsgivaren. 

• Anläggningen skall kunna kraftförsörjas externt – Uppfylles. 
 

10.2.3 Personsäkerhetskrav 
• Produkten skall uppfylla regler för arbetsskydd enligt Svensk 

Arbetsmiljö lagstiftning och Reglemente för militär sjöfart 
Uppfylles. 

• Produkten skall ha kapslingsklass IP 67 – Uppfylles eftersom kravet 
endast gäller komponenter i saneringsstegen. 
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10.2.4 Ergonomikrav 

• Produkten skall uppfylla regler för arbetsskydd enligt Svensk 
Arbetsmiljölagstiftning och Reglemente för militär sjöfa rt – 
Uppfylles. 

 
10.2.5 Estetiska krav 

• Anläggningen skall vara anpassad för internationell verksamhet, 
Uppfylles. 

 
10.2.6 Allmänna konstruktions/produktkrav 

• Anläggningen får väga max 3000 kg exklusive vattentank- 
Uppfylles ej. Vikten uppskattas till 3872 kg. 

• Anläggningen skall bestå av tre steg/rum samt operatörsutrymme – 
Uppfylles. 

• Anläggningen skall vara anpassad för användning i mörker – 
Uppfylles. 

• Vatten och luft som lämnar anläggningen skall vara ren – Uppfylles, 
förutsatt att kravet för luftreningssteget kan uppfyllas av 
uppdragsgivaren. 

• Luftindikatorer för kontroll av N-, B- och C-stridsmedel skall finnas 
för vidare passage – Uppfylles ej eftersom tillräckligt effektiva 
indikatorer för B-stridsmedel ej finns att tillgå. 

• Anläggningen skall ha en låg signatur med avseende på infraröd 
strålning, värme och magnetism – Ej möjligt att verifiera på grund 
av otillräcklig information från uppdragsgivaren. 

• Anläggningens ljudnivå får ej överstiga 85 dB mätt på 5 meters 
avstånd – Ej möjligt att verifiera eftersom ingen fläkt valts. 

• Inget ljusflöde inifrån och ut – Uppfylles 
• Medge sanering på in- och utsida med kända saneringsmetoder – 

Uppfylles ej i maskinrummet. 
• Material skall uppfylla huvuduppgift och livslängd – Uppfylles. 
• Anläggningen skall kunna transporteras med lastbil – Uppfylles ej. 
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• Anläggningen skall kunna transporteras med helikopter – Uppfylles 
ej. 
 

10.2.7 Elimineringskrav 
• Filter och annat förorenat material skall enkelt och säkert kunna 

omhändertas – Uppfylles förutsatt att hanteringen sköts på ett 
korrekt sätt. 

 

10.2. Kommentarer till ej uppfyllda krav 
 

• Skall ha egen kraftkälla. Ej uppfyllt av utrymmes- och viktskäl kan 
erforderlig kraftkälla ej integreras. Det kommer att krävas oerhört 
mycket större och kraftfullare anläggning än vad som kan hysas 
inom containerns utrymme. 

• Ett övertryck på 150 mm vattenpelare skall råda inuti anläggningen 
– Ej uppfyllt på grund av otillräcklig information från 
uppdragsgivaren. Det fattas data om till exempel filteregenskaper 
för att kunna bestämma den kompletta utformningen. 

 
• Ventilationen skall åstadkomma minst ett luftombyte/minut i varje 

steg/rum - Ej uppfyllt på grund av otillräcklig information från 
uppdragsgivaren, se ovan. 

 
• Anläggningen får väga max 3000 kg exklusive vattentank- ej 

uppfyllt.  
Den sammanlagda vikten vid projektets slut uppgår till 3872 kg.  I 
denna vikt ingår ej ventilationssystemets komponenter som beräknas 
öka tyngden ytterligare. För att minska den totala vikten kan en 
container väljas med samma, mått men i aluminiumuförande istället. 
En container med standardmått väger 1900 kg. Efter ombyggnation 
till den önskade höjden på 2,89 m, uppskattas aluminiumalternativet 
att komma väga cirka 2000 kg. 
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• Luftindikatorer för kontroll av N-, B-, C-stridsmedel skall finnas för 
vidare passage – ej uppfyllt då tillräckligt effektiva indikatorer för 
B-stridsmedel ej finns att tillgå. Marknaden har inga tillräckligt bra 
alternativ för att indikera förekomst av biologiska stridsmedel med 
den önskade frekvensen. 

 
• Anläggningen skall ha en låg signatur med avseende på infraröd 

strålning, värme och magnetism – Ej uppfyllt på grund av 
otillräcklig information från uppdragsgivaren. Beräkningar har 
gjorts på energiflöde ut från anläggningen, men i övrigt har 
sekretessen begränsat möjligheterna att genomföra de slutgiltiga 
bedömningarna, för vad som krävs i avseende på till exempel 
spårbarhet med hjälp av IR-sökning. 

 
• Medge sanering på in- och utsida med kända saneringsmetoder – ej 

uppfyllt i maskinrummet. Flertalet av de valda komponenterna tål ej 
att blötas ned, varken av vatten eller av aggressiva saneringsmedel.  
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[15] Produktiformation  Vivendi Watersystem AB 
     Domnarvsgatan 29 
     163 08 Spånga 
     Kent Edmundsson 
     Tel: 08-587 66 331 
  
[16] Produktinformation  Löfs Mekaniska AB 
     Stråkenvägen 4 
     560 25 Bottnaryd 
     Tel: 036-206 67 
 
[17] Materialinformation Alutrade AB 

Box 165 
351 04 VÄXJÖ 

    http://www.alutrade.se/  
 
[18] Produktkatalog Jane’s NBC protection Equipment 

1990-91,  
Terry J Gander 

 ISBN: 0-7106-0917-5 
 
[19] Informationsbroschyr FOA informerar om Biologiska vapen. 
 ISBN: 91-7056-095-1 
 
[20] Starkströmsföreskrifterna  Statens energiverk 
     STEV-FS 1988:1 
     ISBN: 91-38-09982-9 
 
[21] Produktblad   Matting AB 
     Tomasgårdsvägen 19 
     441 15 Alingsås 
     Tel: 0322-670 800 
     www.matting.se  
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[22] Produktinformation  Alubrand 
     Domherrevägen 11 
     Box 8064 
     192 08 Sollentuna    
     www.alubrand.com  
 
[23] Produktblad   Lundby containerservice 
     Nordatlanten 
     418 34 Göteborg 
     www.lcs.se   
 
[24] Produktblad   Jonson & Company 
     Box 7000 
     187 11 Täby 

www.jonson.com  
 

[25] Produktinformation  Roxull 
     Box 11505 
     550 11 Jönköping 
     www.roxull.com  
 
[26] Produktinformation  Wec Tec GbR 
     R. Wagner Str. 77 
     77694 Kehl, Tyskland 
     www.wektec.com  
 
[27] Produktinformation  Rest Assured 
     805 Cross Street, Suite 9 
     Lakewood, NJ 08701-4099 
     U.S.A. 
     www.restassured.com  
 
[28] Produktinformation   Montagna 
     Via De Gasperi 12 

200 84 Lacchiarella, Milano 
Italien 
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www.montagna.it  
 
[29] Produktinformation  Water Processing Sweden AB 
     Hammarby Allé 91 
     120 32 Stockholm 
     www.water.se  
 
 
[30] Produktinformation  Lightning Specialties 
     735 Hastings Lane 
     Buffalo Grove 
     Illinois 60089-6906 
     U.S.A. 
     www.lightspc.com  
 
[31] Produktinformation  ELFA AB 
     Elektronikhöjden 14 
     175 80 Järfälla 
     www.elfa.se  
 
[32] Rekommenderade värden Socialstyrelsen 
     106 30 Stockholm 
     www.sos.se  
 
[33] Lagsamling    Reglemente för militär sjöfart 
     RMS, Utgivningsår 1999 
 
[34] Lagsamling  Arbetsmiljöverkets Författnings- 

samling, AFS, Arbetsmiljölagen 2002-
08-01. 

 
[35] Produktinformation Biltema 
 581 90 Linköping 
 www.biltema.se  
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[36] Produktinformation Elproman 
 Lövbacksvägen 3 

141 71 Segeltorp 
 www.elproman.se   
 
[37] Produktinformation Sedab 
 Norra statonsgatan 58 
 Box 210 61 
 100 31 Stockholm 
 www.sedab.nu  
 
[38] Produktinformation Army Technology 
 Net Resources International 

www.armytechnology.com  
 
[40] Produktinformation NBC- Sys, Giat Industries 
 2 Rue Pétin Gaudet 
 F- 424 03 Saint Chamond cedex 
 Frankrike 
 www.nbc-sys.com  
  
 
[41] Produktinformation Kärcher, Tyskland 
 www.karcher-vps.com  
 
[42] Produktblad Jackon 
 Box 38  

428 21 Kållered 
 www.jackon.se 
 
[43] Produktinformation Philips AB - Division Ljus 
 Knarrrarnäsgatan 7 
 164 85 Stockholm 
 www.idman.net  
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[44] Produktblad Ziehl-ebm 
 Aggelundav 2 
 175 62 Järfälla 
 www.ziehl-ebm.se  
 
[45] Produktinformation Luxo Sverige AB 
 Kråketorpsgatan 10 A 
 431 53 Mölndal 

http://se.luxo.com/ 
 
[46] Produktiformationsblad PM-LUFT AB  

Box 300, 535 23 KVÄNUM 
http://www.pm-luft.se/ 

 
[47] Produktinformation  Alfa Laval Nordic AB 
     147 80 Tumba 
     Tel: 08-530 656 00 
     www.alfalaval.com  
 
[48] Produktinformation  VEAB Heat Tech AB 
     Box 265 
     881 23 Hässleholm 
     Björn Valter 

Tel 0451-485 00 
www.veab.com  

 
[49] Produktinformation  Aircoil  
     Ängsvägen 22 
     Box 50 
     672 22 Årjäng 
     0573-711 045 
     www.aircoil.se  
 
[50] Produktinformation  Skanska Inneklimat AB 
     Box 3184 

350 43 Växjö 
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0470-758 880  
www.installation.skanska.se  

 
[51] Produktinformation   Ventur Tekniska AB 
      Manufaktarg. 7A 
      417 07 Göteborg 
      www.ventur.se  
 
[52] Programvara     Adobe Photoshop 7.0 
 
[53] Materialfakta    Tibnor 
      Hästholmsv. 28 
      Box 4260 
      102 66  Stockholm 
      www.tibnor.se  
 
[54] Produktinformation   Regab 
      031-520750 
      www.cgi.regab.com  
 
[55] Produktinformation   Premix 
      Sikla industriverk 7 
      131 34 Nacka 
      www.premix.se  
 
[56] Produktinformation   Keltech 
      www.keltech- inc.com  
 
[57] Produktinformation    Bruker Daltonics Inc 
      40 Manning Road 
      Manning Park 
      Billervica, Ma 01821 
      U.S.A 
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[58] Produktinformation  Smiths Detection 
United Kingdom 
www.smithsdetection.com  

       
[59] Produktinformation   Ringhals 
     Mats Ahlqvist 
     0340-667 954 
 
[60] Produktinformation  Scandfilter AB 
     512 85 Svenljunga 
     Tel: 0325-661 600 
     www.scandfilter.se  
 
[61] Energiteknikbok Henrik Alvarez 

Engergiteknik del 1 
 ISBN: 9144028946 
 
[62] Produktinformation   Fläkt Woods Group Ltd. 
     Schweiz  
     www.flaktwoods.se  
 
[63] Produktinformation   Bravida AB 
     117 71 Stockholm 
     Tel: 08-619 89 00 
     www.bravida.se  
 
[64] Produktinformation   Eldon Scandinavia AB 
     Box 260 
     571 23 Nässjö 
     www.eldon-enclosures.com  
 
[64] Formler    http://www.abo.fi/ 
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Bilagor 

Bilaga 1: Tryckfall och luftflödesberäkningar 
 

 
Figur 49. Tryckfallsdiagram cirkulär kanal, SR 
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Figur 50. Tryckfallsdiagram böjd kanal, BU 90o 
 

 
 
 
Figur 51. Tryckfallsdiagram t-rör, TCPU 
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Eftersom det skall ske ett luftombyte varje minut i sanerings rummen 
behövs ett luftflöde på 300 m3/h ut till varje rum. 
 
5 m3 * 60 minuter = 300 m3 /h. 
 
När man vet detta och vet vilka typer av geometrier som behövs på 
ventilationskanalerna kan man räkna baklänges och på så sätt få fram det 
luftflöde som kommer att krävas av fläkten. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 52. Förslag över upplägg på luftkanalsystem. 
 
Eftersom det ut i rum 1 och 2 skall vara ett luftflöde på 300 m3/h måste det 
vara ett flöde på 600 m3/h in i t-rör A, och för att detta flöde skall kunna 
åstadkommas behöver flödet, C,  från fläkten, i in värmaren och vidare till t-
rör B, vara 1200 m3/h. 
Således dimensioneras fläkten efter detta krav. 
 
När luftflödena är kända kan de erforderliga lufthastigheterna räknas ut. 
 
v = q/A 
 

Rum 1 Rum 2 
Rum 3 

Elektrisk 
luftvärmare 

A 
B 

v1 

v2 

v3 

v3 

v2 

C 
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v = lufthastighet [m/s] 
q = luftflöde [m3 /s] 
A = kanalarea [m2] 
 
A=0,125*0,125*pi = 0,049087 
Q1=1200/3600=0,333 
Q2=600/3600=0,1666 
Q3=300/3600=0,083 
 
v1 = 6,79 m/s att detta värdet är högre beror på att vid denna punkt är flödet 
1200 m3 
v2 = 3,4 m/s 
v3 = 1,70 m/s 
 
 
Nu kan tryckfallen genom kanalerna räknas ut med hjälp av ovanstående 
tryckfallsdiagram. 
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Bilaga 2. Materialegenskaper, aluminium slätplåt EN-5083 
 

 
 
Tabell 4.Egenskaper för olika aluminiumlegeringar. 
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Tabell 5. Fysiska egenskaper för aluminiumlegeringar. 
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Bilaga 3. Pumpkaraktäristiska, SUMO 4/11 
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Bilaga 4. Beräkning av volym och vikt på isoleringen 
 
Beräkning av vikt på ytterväggarna 
 
Till en början beräknas arean av tak- och golvareorna. Det är innemåtten i 
containern som används. 
 
 
 
 
 
 
 
B1=5,90 m, D1=2,35m 
A1= B*D = 2(5,9*2,35)= 27,73 m2 

 
Därefter beräknas de långa väggarna. För att få ut den faktiska arean tas 
innermåtten minus tjockleken på isoleringen t = 0,07m. Den svarta ytan 
symboliserar isoleringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2=5,90 m, H2 = 2,69-(2*,07) 
A2=2(B*H)= 2(5,90*2,55) = 30,09m2 
 
Den resterande ytan mot containerns ytterväggar fås fram genom att ta 
yttermåtten och minska med isoleringens tjocklek I båda ledderna. 
 
 
 

B1 

D1 

H2 

B1 
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B3 = 2,35-(2*0.07) = 2,21 m 

H3 = 2,69-(2*0,07) = 2,55 m 
A3 = 2(B3*H3) = 11,271 m2 
 
Totalarean av ytterväggarna: 
 
A = A1+A2+A3 = 27,73 + 30,09 + 11,271 =69,091 m2. 
 
Då tjockleken av isoleringen är 0.07 m blir volymen: 
 
V = A*t = 69,091*0,07 = 4,84m3. 
 
Utöver denna volymen tillkommer det utrymmet som ligger under 
uppsamlingstanken, som med hjälp av I-DEAS beräknades till 0,6445 m3. 
 
Vtot1= 4,84+,06445 = 5,48 m3 

 
Då vikten av isoleringen har densiteten ρ= 30 kg/m3 blir ytterväggarnas 
vikt: 
 
M tot1 = V*ρ = 5,484*30 = 164,5 kg. 
 
 
 
 
 

H3 

B3 
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Beräkning av vikt på innerväggarna 
 
För innerväggarna har det valts en isolering som är t2=0,045 m tjock. Här 
får höjden av uppsamlingstanken och avrinningen räknas bort från den 
ursprungliga innerhöjden. 
Höjden av de väggarna blir Hinne= 2,69- 0,25 - 0,14 - 0,36 =1,94 m. 
Längden för den stora innerväggen, är:  
 
B4 = Innermåttet – isoleringen = 5,9-,14= 5,76 m.  
Med de två vinklade väggarna som är B5=0,90 m breda blir arean: 
A4 = H4( B4 +B5)= 1,94*(5,76+,90) = 11,1744+1,746 =13 m2 

 

Volymen är: 
 
Vtot2= A*t2 = 13*,045 = 0,585 m3. 
 
Vikten av innerväggarna blir då: (ρ= 30 kg/m3) 
M tot2 = V*ρ = 0,585*30 = 17,55 kg. 
 
Total massa för isoleringen: 
 
Mtot = Mtot1  + Mtot2 = 164,5 + 17,55 = 182 kg. 
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Bilaga 5. Masscentrum och viktberäkning 
 
 
Komponent Massa X Y Z m*X m*Y m*Z 
Dörr, 7 st 39,5 1183 975 5369 46729 38513 212076 
  39,5 1183 -44 5369 46729 -1738 212076 
  39,5 1183 -44 2799 46729 -1738 110561 
  39,5 1183 -44 509 46729 -1738 20106 
  39,5 1183 971 509 46729 38355 20106 
  39,5 1183 1629 1997 46729 64346 78882 
  39,5 1183 1629 3905 46729 64346 154248 
Golvgaller 3 st 23,4 1994 1631 1034 46660 38165 24196 
  23,4 1994 1631 2977 46660 38165 69662 
  22,5 1994 1631 4880 44865 36698 109800 
Taklampa 4 st 1,7 34 1643 1153 58 2793 1960 
  1,7 34 1643 3023 58 2793 5139 
  1,7 34 1643 4893 58 2793 8318 
  1,7 34 543 3023 58 923 5139 
Vattenvärmare 3 st 5 659 895 1808 3295 4475 9040 
  5 659 895 2058 3295 4475 10290 
  5 659 895 2308 3295 4475 11540 
C-indikator 2 st 29,3 631 865 3256 18488 25345 95401 
  29,3 631 865 4271 18488 25345 125140 
N-indikator 2st 1,7 712 2123 3845 1210 3609 6537 
  1,7 712 2123 5771 1210 3609 9811 
Dusch 3 st 1 797 2236 1075 797 2236 1075 
  1 797 2236 2994 797 2236 2994 
  1 797 2236 5023 797 2236 5023 
Partikelfilter 25 1570 416 1180 39250 10400 29500 
Jonbytarfilter 100 1404 777 1191 140400 77700 119100 
UV-filter vatten 27 1460 805 1534 39420 21735 41418 
Stora luckan 2,5 2011 372 1750 5028 930 4375 
Lilla luckan 2,1 2365 372 1748 4967 781 3671 
Pump 4 2505 239 1267 10020 956 5068 
Avrinningsplåt 3 st 14,1 2130 1648 1020 30033 23237 14382 
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  14,1 2130 1648 2936 30033 23237 41398 
  14,1 2130 1648 4860 30033 23237 68526 
Väggar 421 977 913 2939 411317 384373 1237319 
Golv 67 2012 558 3043 134804 37386 203881 
Elskåp 32,3 846 533 4730 27326 17216 152779 
Frekvensomformare 2,1 892 703 4831 1873 1476 10145 
Isolering 182 1664 1236 2942 302848 224952 535444 
Container 2300 1348 1203 2940 3100400 2766900 6762000 
Uppsamlingstank 227 2469 1165 2912 560463 264455 661024 
UV-filter luft 3 st 1,8 62 1813 1090 112 3263 1962 
  1,8 62 1813 2977 112 3263 5359 
  1,8 62 1813 4842 112 3263 8716 
                

Summa: 3872,3       5385737 4289476 9675213
 
Som synes blev den totala vikten ungefär 3872 kg, vilket är mycket över 
den som bestämts i kraven. 
 
 
Masscentrum X Y Z 

  1391 1108 2499 
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Bilaga 6 Specifikation 
 
Kravspecifikation för examensarbete i maskinteknik vid Blekinge Tekniska 
Högskola, Karlskrona 
 
1. Uppdragsbeskrivning 
 
Uppgiften består i att utveckla ett övergripande förslag till en mobil 
övningsanläggning för träning av personsanering av nukleära (N-), 
biologiska (B-) och kemiska (C-) stridsmedel. Anläggningen skall inredas 
med separata rum och mellanliggande dörrar, autonom kraftförsörjning, 
övertrycksventilation, uppsamlingstank och diverse utrustning. Till 
anläggningen skall höra en separat tank med vatten för sanering.  
 
2. Operativ målsättning 
 
Målsättningen med anläggningen är att i densamma kunna utföra indikering 
av kvarvarande stridsmedelsrester samt att få möjlighet att öva och utveckla 
olika metoder och taktiker för personsanering. 
 
3. Tekniska och taktiska krav 
 
3.1 Anläggningen skall kunna transporteras med lastbil och helikopter, 
vilket begränsar dess vikt till 3 000 kg (utan vattentank) och dess längd till 
40 fot. 
 
3.2 Anläggningen skall inrymma tre separata steg/rum, åtskilda av något 
slags dörr. 
 
3.3 Anläggningen skall ha en drifttid av högst 300 timmar per år och ha en 
total teknisk livslängd av 10 år.  
 
3.4 Anläggningen skall kunna opereras vid uppställning på underlag med 
lutning +/- 20o i godtycklig riktning. 
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3.5 Anläggningen skall medge en genomströmningskapacitet av högst 20 
personer per timme och alla steg skall kunna utnyttjas samtidigt. 
 
3.6 I anläggningen skall integreras en autonom kraftkälla med kapacitet för 
minst 24 timmars normal drift men anläggningen skall också kunna 
energiförsörjas från externt elnät, 3×230 V, 50 Hz.  
 
3.7 Inom anläggningen skall råda ett övertryck av 150 mm vattenpelare 
(1470 Pa) under operativ användning. Ventilationen skall åstadkomma 
minst ett luftombyte per minut i varje steg.  
 
3.8 Anläggningen skall kunna operera i temperaturområdet -20°C och 
+60oC. 
 
3.9 Anläggningen skall ges ett sådant utförande, att den utan menlig 
materialpåverkan tål  
N (nuclear), B (biological) och C (chemical) sanering på in- och utsida med 
av uppdragsgivaren kända saneringsmedel och -metoder. Vid valet av in- 
och utvändig ytbehandling eftersträvas en låg absorbtionsgrad av strids- och 
saneringsmedel.  
 
3.10 En låg signatur skall efterstävas med avseende på infraröd strålning, 
värme samt magnetism.  
 
3.11 Anläggningens ljudnivå får ej överstiga 85 dB mätt på ett avstånd av 5 
m från anläggningens närmaste utvändiga yta. 
 
3.12 Mätbart ljusutsläpp från anläggningen får ej förekomma varken vid 
stängda passager eller vid in-/utpassering.  
 
3.13 Anläggningen skall vara anpassad för operativ användning under såväl 
dagsljus som i mörker. 
 
3.14 Avfallsvattnet skall vara så rent att det kan återanvändas eller släppas 
ut utan skadlig miljöpåverkan.  
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3.15 Anläggningen skall vara försedd med partikelfilter för inkommande 
och utgående luft. För båda filterslagen gäller att den nominella 
filtreringsgraden skall vara 0,3 µm och att avskiljningsgraden skall vara ≥ 
99,999 %. 
 
3.16 Mellan stegen skall finnas gasfilter. Sådant(-na) gasfilter skall ej ge 
större gasgenomsläpplighet än 10 ppm vid en gaskoncentration av xx 
(hemlig uppgift) ppm vid filteringången.  
 
3.17 För luftrening skall varje steg i anläggningen skall förses med UV-
ljuskälla(-or) med en våglängd av 273 nm. Avgiven effekttäthet skall vara 
minst 1 850 µW/cm2. 
 
3.18 För vattenrening skall finnas UV-ljuskälla(-or) med en våglängd av 
273 nm och en avgiven energitäthet av minst 30 000 µWs/cm2 och med 
matningsspänning 230 Volt. 
 
3.19 Varje steg skall utrustas med en värmekälla, tillräcklig för att vid en 
yttertemperatur av lägst -20°C och en vindhastighet av 10 m/s ge en 
invändig lufttemperatur av ca 60°C.  
 
3.20 N-, B- och C-indikatorer skall finnas mellan steg två och tre samt 
mellan steg tre och utsidan för detektering av kvarvarande rester av N-, B- 
och C-stridsmedel i luften.  
 
3.21 Elektriska komponenter och utrustning skall ha en kapslingsklass av 
lägst IP 67. 
 
3.22 Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS), arbetsmiljölagen av 
2002-08-01 och Reglemente för militär sjöfart skall i tillämpliga delar vara 
uppfyllda. 
 
4. Övergripande systemfilosofi 
 
Standardlösningar och köpekomponenter skall användas där så är möjligt. 
Enkelhet prioriteras på bekostnad av tekniskt komplexa lösningar förutsatt 
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att tekniska och taktiska krav innehålles. Enkla tekniska lösningar för att 
kunna hantera de förorenade materielen på ett säkert sätt skall eftersträvas. 
Anläggningen skall där så är möjligt anpassas för internationell verksamhet. 
Stora komponenter skall ges en sådan form eller kapslas in på sådant sätt, 
att saneringen av desamma underlättas. 
 
Om lämpligt skall anläggningen baseras på en standardcontainer. 
 
5. Ekonomiska krav 
 
Saknas. 
 
6. Dokumentation 
 
Dokumentationen begränsas till övergripande ritningar på placering och 
orientering av i specifikationen angivna utrustningar och till en sådan 
detaljeringsgrad, att underlaget medger bedömning av huruvida utrymme 
för avsedd utrustning jämte saneringsobjekt finnes. Av dokumentationen 
skall även på ett översiktligt sätt framgå slussarnas utförande och 
funktionssätt.  
 
För köpta komponenter/utrustningar skall finnas underlag utvisande 
leverantör, beteckning, vikt, yttermått, eventuella prestanda.  
 
För komponenter/utrustningar som bedöms behöva egenutvecklas skall 
finnas underlag utvisande uppskattade vikter, yttermått, behövliga 
prestanda. 
 
Beräkningar utvisande maximalt effektbehov för uppvärmning, belysning 
och ventilation skall redovisas liksom behövlig rymd av vattentank. 
Beräkningar skall likaså finnas för bestämning av lämplig storlek av ut- och 
inloppsöppningar jämte ledningsdimension för ventilationsluft liksom för 
behövligt luftflöde. 
 
Mot bakgrund av att anläggningen skall kunna lyftas av/på en lastbil 
respektive transporteras hängande under en helikopter, skall uppgift om 
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läget av anläggningens masscentrum presenteras. Uppgiften skall avse de 
förhållanden som råder, när i specifikationen angivna utrustningar 
monterats på föreslagna positioner. 
 
Eftersom flera av de tekniska/taktiska kraven är svåra, dyra eller omöjliga 
att verifiera empiriskt, skall uppfyllelsen av sådana krav verifieras eller där 
så inte är möjligt åtminstone troliggöras genom litteraturhänvisningar eller 
analys.  
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Ritningar 
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