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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att utföra en totalentreprenad avseende 
VVS- och kylinstallationer för byggnationen av Slättängens förskola belägen i 
Kristianstad kommun, med en fördjupning i utveckling och val av kylsystem. 
Målet var att finna en optimal, energi- och kostnadseffektiv lösning för 
kylning av byggnaden som tillsammans med övriga konstruerade VVS-
system, uppfyller och helst överträffar beställarens krav och önskemål. 
Rapporten syftar även till att knyta ihop traditionell produktutveckling med 
installationsteknisk projektering för att se om, och i så fall hur, metoder och 
verktyg för produktutveckling kan användas vid projekteringen.  
 
Projektet har genomförts i fyra faser, planerings-, upphandlings-, 
projekterings- och slutligen en efterkalkyleringsfas. I upphandlingsfasen 
upprättades en kostnadskalkyl som grund för anbudet. I projekteringsfasen 
konstruerades och dimensionerades systemen och ritningar togs fram med 
AutoCAD applikationen MagiCAD. Metoden som användes för 
projekteringen följer den mer traditionella produktutvecklingsprocessen, som 
den beskrivs i Ulrich och Eppingers bok Product Design and Development. 
 
Det valda kylsystemet för byggnaden utgörs av Fläkt Woods 
luftbehandlingsaggregat eQ ReCooler HP och är fullt integrerat i 
luftbehandlingssystemet. Total installerad kyleffekt är 57,6 kW.  
 
Resultatet av utförd efterkalkyl tyder på att totalentreprenaden går med vinst. 
Med en anbudssumma på 3 250 000 SEK blir vinstmarginalen 3,36 %. 
 
Installationsteknisk projekteringen har väldigt stora likheter med den mer 
traditionella produktutvecklingsprocessen. Byggnadens samverkande system 
kan ses som en produkt med avsikt att skapa ett behagligt inomhusklimat. 
Metoder och verktyg som tillämpas i mer traditionell produktutveckling kan 
med fördel användas för att effektivisera projektering och utveckling. 
Dessutom möjliggör datorstödd 3D-projektering, med program likt 
MagiCAD, en iterativ och flexibel utvecklingsprocess, om programmets logik 
utnyttjas, som kan leda till stora tids- och kostnadsbesparingar. Det innebär i 
sin tur ökad konkurrenskraft och kvalitét.  
 
Nyckelord:  
VVS, kyla, totalentreprenad, projektering, produktutveckling, MagiCAD.  
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Abstract 

The purpose of this thesis was to perform a turnkey contract of the HVAC-
systems in the construction of the Slättängen preschool in the municipality of 
Kristianstad, with a deeper focus on the development and selection of the 
cooling (air-conditioning) system. The goal was to find an optimal, energy- 
and cost-efficient solution, for cooling the building that together with the 
other constructed HVAC-systems meet, and preferably exceed, customer 
requirements and expectations. The thesis also seeks to tie together traditional 
product development with HVAC-design, to see whether, and if so how, 
methods and tools used in product development can be used in HVAC-design. 
 
The project has been implemented in the four phases of planning, 
procurement, design and finally cost accounting. In the procurement-phase, a 
cost-estimation was established as the basis for the offer. In the design-phase, 
the systems were constructed and dimensioned, and drawings were produced 
with the AutoCAD application MagiCAD. The method used for the design-
phase follows the more traditional product development process as described 
in Ulrich and Eppinger´s book Product design and Development. 
 
The selected cooling (air-conditioning) system consists of Fläkt Woods air-
handling unit eQ ReCooler HP and is fully integrated in the ventilation 
system. The total installed cooling capacity (effect) is 57.6 kW. 
 
The performed cost accounting proves that the turnkey contract is profitable. 
With an offer amount of 3 250 000 SEK, the profit margin is 3.36 %.  
 
HVAC-design has many similarities with traditional product development. 
The building´s cooperative systems can be seen as a product with an intention 
to create a comfortable indoor-climate. Methods and tools used in more 
traditional product development can effectively be used in HVAC-design to 
improve the design- and development processes. By using computer-aided 
3D-design programs, like MagiCAD, the design- and development processes 
become a lot more iterative and flexible, but only if the logic of the program 
is used. This will lead to time- and cost savings that eventually lead to 
increased competitiveness and quality. 
 
Keywords:  
HVAC, turnkey contract, design, product development, MagiCAD.  
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Förord  
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1 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att utföra en totalentreprenad för 
byggnationen av förskolan Slättängen i Kristianstad. Totalentreprenaden 
innefattar värme-, tappvatten-, spillvatten-, luftbehandlings-, och 
kylinstallationer samt tillhörande styr- och övervakningsutrustning.  
 
Examensarbetet omfattar en upphandlingsfas, där anbud tas fram utifrån 
rambeskrivning för rörinstallationer och luftbehandling. Efter anbudsfasen 
utförs projekteringsfasen. I denna fas konstrueras och dimensioneras systemen 
och handlingarna tas fram. Avslutningsvis utförs en efterkalkyl, baserat på 
förväntat utförande, för att se om projektet är lönsamt.  
 
En fördjupning sker i de kyltekniska installationerna. Fördjupningen av 
kylinstallationer ska framför allt ligga till grund för val av kylteknik. Målet är 
att erhålla en energieffektiv och ekonomiskt lönsam systemlösning för kyla, 
som uppfyller, och helst överträffar, beställarens behov och krav. 
Utöver det ovan nämnda syftar även rapporten till att knyta ihop mer 
traditionell produktutveckling med installationsteknisk projektering, för att se 
om, och i så fall hur, metoder för traditionell produktutveckling eventuellt kan 
tillämpas i installationsteknisk projektering. 
 
Resultatmålen med examensarbetet är framför allt att beställarens krav och 
förväntningar uppfylls, men också att efterkalkylen visar på att projektet är 
lönsamt. Övriga mål är att genomförandet av projektet ska ge kunskaper inom 
projektering av VVS-installationer, framför allt vad gäller framtagning av 
ritningar med hjälp av CAD, utförande av beräkningar samt förståelse för 
projekteringsmetodiken vid projektering av installationstekniska system. Det 
färdiga examensarbetet ska kunna fungera som en bra mall för framtida 
liknande uppdrag vad gäller totalentreprenader och projekteringar.  
 
 
1.1 Bakgrund uppdraget 

Objektet för totalentreprenaden avser nybyggnad av Slättängens förskola 
byggnad B på ca 1000 m2. Objektet är beläget ca 2 km sydväst om 
Kristianstad. 
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1.2 Avgränsningar 

Objektet utgörs av en nybyggnad av Slättängens förskola, byggnad B. 
Projektet utgörs av en totalentreprenad för värme-, tappvatten-, 
spillvatteninstallationer, luftbehandlingsinstallationer samt komfortkyla enligt 
tilldelat förfrågningsunderlag. En totalentreprenad innebär att två parter, 
beställaren och ett företag, skriver kontrakt. Totalentreprenören åtar sig att 
ansvara för egen projektering, material, utförande och eventuellt arbete som 
utlejs till underentreprenörer. 
 
Förtydligande av uppdrag: 
 

 Projektering av utvändiga ledningar ingår inte i uppdraget. 
 Projektering av fettavskiljare ingår inte i uppdraget. 
 Utgående ledning för allmänt spillvatten ska placeras i vänster gavel. 
 Utgående spillvatten från storkök ska placeras centriskt under fönster i 

B1:026 Kök. 
 Ledningar under byggnaden ska gjutas ihop med bottenplattan. 
 System med golvvärmeslingor för uppvärmning av golvet utgår.  
 System för komfortkyla tillkommer. 
 Storköksprojektering avgränsas till att enbart gälla inkoppling av 

utrustning.   

1.3 Dimensionerande förutsättningar 

Enligt rambeskrivning angivna förutsättningar för dimensionering av 
systemen. 
 
1.3.1 Transmissionsberäkningar 

- Dimensionerande utetemperatur: - 16°C. 
- Dimensionerande inomhustemperatur: + 22°C. 
- Fläktrums temperatur: + 10°C. 
- Marktemperatur: + 8°C. 
- Läckfaktor: 0,5 l/s. 
- U-värde golv randzon 1 (0-1 m): 0,20 W/(m2·°C). 
- U-värde golv randzon 2 (1-6 m): 0,15 W/(m2·°C). 
- U-värde golv randzon 3 (>6 m): 0,11 W/(m2·°C). 
- U-värde hela fönster och dörrar: 1,1 W/(m2·°C). 
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- U-värde takkupol: 1,8 W/(m2·°C). 
- U-värde ytterväggar: 0,18 W/(m2·°C). 
- U-värde tak: 0,13 W/(m2·°C). 

1.3.2 Ventilation 

Ventilationsflödet bestäms enligt BBR:s krav på 7 l/s och person + 0,35 l/s 
och m2 golvarea. Fastställda flöden för respektive rum anges i 
förfrågningsunderlag. 
 
1.3.3 Tappvatten 

Varmvattencirkulation ska utföras så att temperaturen på varmvattnet inte 
understiger + 50°C i någon del av installationen. 
 
1.3.4 Kylinstallation  

- Inblåsningstemperatur: +17°C.  
- Dimensionerande utomhustillstånd: +26°C, 65 % RF (relativ 

fuktighet). 
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2 Teori 

Följande avsnitt redogör för den teori som är relevant för projektet. 
 
2.1 VVS 

VVS står för värme, ventilation och sanitet, där sanitet omfattar vatten och 
avlopp [1].  
 
2.1.1 AMA och BSAB 

AMA, som står för ”allmän material- och arbetsbeskrivning”, är ett 
referensverktyg inom byggnads- och installationstekniken. Alla texter i AMA 
är ordnade efter BSAB-systemet, vilket innebär att alla texter har speciella 
koder och rubriker som hänvisas till i beskrivningar och handlingar [2]. 
 
BSAB-systemet är ett klassifikationssystem som används inom 
byggnadsbranschen för att alla ska ”tala samma språk”. Det vill säga, syftet är 
att underlätta kommunikationen och på så sätt undvika fel och misstag [3]. 
 
2.2 Regelverk 

Inom VVS tillämpas regelverken PBL och BBR. 
 
2.2.1 PBL och BBR 

PBL är en förkortning för Plan- och Byggnadslagen.  PBL innehåller 
bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Syftet med 
PBL är att förenkla plan- och byggprocessen samtidigt som kontrollen skärps 
[4]. 
 
BBR står för Boverkets Byggregler och innehåller föreskrifter och allmänna 
råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, 
brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning 
och energihushållning [5].  
 



15 

2.3 Upphandling 

Upphandling avser den process som avslutats med att ett anbud accepteras.  
 
2.3.1 Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget är det underlag till vilket anbudet ska grunda sig på. 
En upphandlande myndighet förser leverantören med förfrågningsunderlaget 
inför en upphandling. Förfrågningsunderlaget ska innehålla en beskrivning av 
föremålet för upphandlingen, samt vilka krav som ställs på leverantören. 
Utöver det innehåller förfrågningsunderlaget även en beskrivning av hur 
utvärderingen av anbuden går till. 
 
Väl utarbetade förfrågningsunderlag med en tydlig struktur underlättar både 
för leverantören, vid upprättande av anbud, såväl som för myndigheten, vid 
utvärdering av anbuden. 
Förfrågningsunderlaget innehåller följande: 
 

 Krav på leverantören 
 Tekniska specifikationer (rambeskrivning, ritningar) 
 Administrativa bestämmelser 
 Tilldelningskriterier 
 Särskilda kontraktsvillkor [6]. 

2.3.2 Anbud 

Anbud är ett erbjudande om att ingå ett avtal, riktad mot en part, beställaren.  
För att ett anbud ska vara gällande måste det innehålla följande: 
  

- Ett erbjudande eller löfte. 
- Ett preciserat innehåll. 
- Riktad till en bestämd adressat. 
- Utan reservationer för att avtalet inte är bindande [7]. 

2.3.3 Wikells Sektionsdata och Wikells Sektionsfakta 

Wikells Sektionsdata är ett komplett kalkylprogram vars första version 
lanserades 1983. Programmet är utvecklat av företaget Wikells 
Byggberäkningar AB.  
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Wikells Sektionsfakta är en sammanställning av byggdelar och tekniska 
värden i bokform vars första version lanserades 1971. Idag finns den även 
som e-bok [8].  
 
2.4 Ritningar 

VVS-ritningar beskriver installationer för värme-, ventilation och sanitet 
(vatten och avlopp), men även kyla och sprinkler tillhör VVS-ritningar. Som 
underlag vid upprättande av ritningar används arkitektens planritning, som 
beskriver layouten för den byggnad som så småningom ska produceras [1]. 
 
2.4.1 Planer, sektioner och scheman 

Installationerna beskrivs i första hand i planer (planritningar) i skala 1:50 (A1) 
eller 1:100 (A3), med kompletteringar, så kallade delplaner, för mer 
installationstäta områden i skala 1:20. Vanligen utförs ritningar så att värme 
och sanitet, men även ventilation vid mindre omfattande system, visas på 
samma planritning. För en planritning är vyn ovanifrån. 
 
Planritningar behöver ofta kompletteras med sektionsritningar och scheman. 
För en sektionsritning är vyn från sidan. Det vill säga en del av byggnaden, 
med dess installationer, ses ifrån sidan. Scheman visar sambandet mellan 
olika delar av installationen och behöver inte ritas skalenligt. 
 
Ibland används även isometriska ritningar för att ge en tydligare bild av 
installationerna. Den isometriska ritningen ger en perspektivliknande bild i tre 
dimensioner [1]. 
 
2.4.2 Numrering och beteckningar 

Hur ritningarna ska numreras följer lämpligen den metod beskriven i 
standarden SS 03 22 71, som bygger på BSAB systemet. 
 
Numreringens uppbyggnad är som följande: 
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Där:  
 
1. Ansvarig part (Klassifikation). 
23. Ritningens innehåll. 
4. Redovisningssätt. 
567. Nummer [1]. 
 
2.4.3 Ansvarig part 

Ansvarig part för respektive område anges enligt tabell 1 nedan. 
 

Tabell 1 visar beteckningen för respektive ansvarig part vid 
ritningsnumrering. 

 
A Arkitekt 
E Elprojektör 
F Förvaltare 
G Geotekniker 
I Inredningsarkitekt 
K Byggnadskonstruktör 
L Landskapsarkitekt 
M Markprojektör 
P Projekt- och entreprenadgemensamt 
R VA-projektör 
S Styr- och övervakningsprojektör 
V VVS-projektör, ventilation när både V 

och VS finns 
W VS-projektör, när både V och VS finns. 

 
[1] 
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2.4.4 Ritningens innehåll 

Ritningens innehåll anges i tabell 2 nedan. 
 

Tabell 2 visar ritningens innehåll vid ritningsnumrering. 
 

50 Sammansatt redovisning av VVS-system 
51 VA i mark 
52 Försörjningssystem 
53 Avloppsystem 
54 Brandsläckningsystem 
55 Kylsystem 
56 Värmesystem 
57 luftbehandlingssystem 

 
 
2.4.5 Redovisningssätt 

Ritningar anges en siffra beroende på typ av redovisningssätt, se tabell 3 
nedan. 

 
Tabell 3 visar redovisningssätt vid ritningsnumrering. 

 
0 Sammansatta ritningar 
1 Planritningar 
2 Sektioner 
3 Fasadritningar 
4 Uppställningsritningar 
5 Förteckningsritningar 
6 Detaljritningar 
7 Samordningsritningar 
8 Scheman 

 
[1]  
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2.4.6 Ledningar och kanalers beteckningar 

Beteckningen för ledningar och kanaler på en ritning ger en beskrivning om 
ledningens/kanalens funktion, material och dimension. 
 
Följande funktioner kan anges: 
 

 VP= värme primär. 
 VS= värme sekundär. 
 KV= kallvatten. 
 VV= varmvatten. 
 VVC= varmvatten cirkulation. 
 S= spillvatten. 
 D= dagvatten. 
 F= frånluftskanal. 
 T= tilluftskanal. 
 U= uteluftskanal. 
 A= avluftskanal. 

Horisontella ledningar anges på planritningen med olika typer av linjer 
beroende på ledningens placering i rummet/bjälklaget.  Följande gäller för 
horisontella linjer: 
 

 Heldragen linje= synlig ledning ovan golv. 
 Streckad linje= ledning under golv. 
 Streck- enpricks linje= synlig ledning i tak. 
 Streck- tvåpricks linje= ledning ovan tak. 

Vertikala ledningar anges på planritningen med en ofylld ring. För att veta hur 
ledningen utsträcker sig, anges i ledningens beteckning ett streck under, över 
eller både under och över ledningens dimension. Ett streck under dimensionen 
betyder att ledningen inte passerar golvbjälklaget. Ett streck ovan 
dimensionen betyder att ledningen inte passerar takbjälklaget och streck både 
ovan och under innebär att ledningen varken passerar golv- eller takbjälklag, 
utan stannar på samma våning [1]. 
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2.4.7 MagiCAD 

MagiCAD är en applikation till de datorbaserade ritningsprogrammen 
AutoCAD och Revit. Syftet med MagiCAD är att underlätta konstruktion av 
el- och VVS-system. Genom att utnyttja MagiCADs BIM-funktioner kan 
systemen modelleras och testas redan innan de byggs i verkligheten.  
 
Ritningar kan upprättas både i 2D och 3D. Programmet innehåller över en 
miljon produkter från olika leverantörer. Plug-in program underlättar vid 
produktval genom att ansluta till leverantörers produktkataloger. Det går även 
att utföra omfattande beräkningar under arbetets gång [9]. 
 
2.5 Komfortkyla 

Solinstrålning, belysning, eldrivna apparater, brukare med mera, tillför värme 
till lokalbyggnader. Ett välisolerat och tätt klimatskal kan leda till att 
värmeöverskottet är större än värmeförlusterna, vilket resulterar i 
övertemperaturer inomhus. Av denna anledning installeras komfortkylsystem 
i lokalbyggnader, för att kunna hålla inomhustemperaturen på en komfortabel 
nivå [1].  
 
2.5.1 Temperatur, fuktighet och entalpi 

Följande begrepp är viktiga att förstå innebörden av vid beskrivning av 
kylprocesser och även vid värmeprocesser, torr temperatur, våt temperatur, 
vatteninnehåll (specifik fuktighet), relativ fuktighet och entalpi. 
 
Den torra temperaturen innebär den temperatur som mäts upp med en torr 
termometer. Våt temperatur är den temperatur som mäts upp med en våt 
termometer. En våt termometer kan erhållas genom att linda in en termometer 
i en våt tygbit. Den våta temperaturen är lägre än den torra. Anledningen till 
det är att en del av vattnet i tygbiten som omsluter termometern kommer att 
avdunstas. Denna fasövergång kräver värmeenergi som tas ifrån vattnet, 
varvid temperaturen sjunker och blir lägre än luftens. Ju torrare den 
omgivande luften är, desto mer vatten kan avdunstas och desto lägre blir den 
våta temperaturen. 
 
Luftens vatteninnehåll, specifika fuktighet, är den mängd vatten som luften 
kan lösa (anges vanligen i kg/kg). Luftens förmåga att lösa vatten ökar med 
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stigande tempertur. Den relativa fuktigheten, RF, avser luftens grad av 
fuktmättnad, det vill säga, kvoten mellan aktuell mängd vattenånga och 
mängd vattenånga vid fuktmättad luft och vid rådande temperatur. 
Entalpin avser luftens energiinnehåll (kJ/kg) i förhållande till en nollgradig 
referenspunkt. 
 
Sambanden mellan de ovan beskrivna begreppen illustreras i så kallade 
Mollierdiagram. Mollierdiagram används för att beskriva värme-/kylprocesser 
för luft, samt befuktning-/avfuktningsprocesser vid luftkonditionering [1]. 
 
2.5.2 Dimensionerande kyleffektbehov 

Kylsystemets uppgift är att bortföra värme ur byggnaden och på så sätt kyla 
luften. Kylsystemets storlek bestäms av det dimensionerande 
kyleffektbehovet, som motsvarar det överskott av värmeeffekt som finns i 
byggnaden. Nyckeltalet för angivelse är W/m2Atemp. Storleken beror till stor 
del på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Påverkande faktorer är: 
 

 Komfortkrav (innetemperatur). 
 Belysning och elapparater. 
 Antal personer. 

Utöver detta påverkar även byggnads- och installationstekniska faktorer så 
som: 
 

 Solinstrålning. 
- Fönsterstorlek 
- Fönsterorientering 
- Fönsters energitekniska egenskaper 
- Solskydd 

 Ventilation. 
- Ventilationsflöde 
- Tillufttemperatur 
- Drifttid 

 Värmelagringsförmåga 
- Stomtyp 
- Ytskikt 
- Möbler med inredning [1]. 
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Man skiljer även på sensibel kyleffekt och total kyleffekt. Sensibel kyleffekt 
tar enbart hänsyn till kyleffekten beroende av den temperaturskillnad som 
finns mellan rummets önskade temperatur vid kylning och den temperatur 
som rummet skulle ha haft utan kylning. Den totala kyleffekten inkluderar 
även det latenta kylbehovet som inkluderar våt kylning. Det innebär att 
hänsyn även tas till den entalpidifferens som krävs för att tilluften ska bli 
avfuktad i ventilationsaggregatet och/eller i fläktkylbatteri [10]. 

Det finns olika metoder att tillgå för att bestämma byggnadens 
dimensionerande kyleffektbehov. Den enklaste metoden är att beräkna det 
statiska kyleffektbehovet genom att summera positiva och negativa 
värmealstringar i respektive rum [11]. 

Att göra mer komplicerade och noggranna manuella beräkningar för hand är i 
praktiken nästan omöjligt att utföra. Det finns flera olika datoriserade 
manuella beräkningsmetoder att tillgå, men även dessa har i regel inte den 
noggrannhet som krävs för att undvika överdimensionering av kylsystemet. 
För att erhålla korrekt underlag för dimensioneringen, utan att riskera 
överdimensionering, finns avancerade beräkningsprogram att tillgå, som tar 
hänsyn till alla de faktorer som påverkar kyleffektbehovet [11].   

Nedan listas riktvärden för kyleffektbehov: 

 Litet   < 30 W/m2 
 Måttligt 30-40 W/m2 
 Medelstort 40-60 W/m2 
 Stort  60-80 W/m2 
 Mycket stort > 80 W/m2 

[11] 

2.5.3 Val av inneklimat 

Vid dimensionering av komfortkylsystem finns det ingen standardmetod för 
att bestämma vilka temperaturer som ska användas. Det finns däremot en övre 
tillåten inomhustemperatur som bedöms av myndigheter. Ett vanligt sätt att 
ställa kraven på inomhusklimatet sommartid har varit med P25-kravet. P25-
kravet innebär att inomhustempretauren tillåts överstiga 25°C under maximalt 
10 % av den totala arbetstiden under juli-månad [1]. 
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2.5.4 Solens inverkan 

Solinstrålning är den enskilt största värmetillförseln. Tabeller finns för att 
avläsa hur stor solinstrålningen är uttryckt i W/m2 fasad mot söder, öster och 
väster vid olika klockslag under dygnet för sommarsolstånd, respektive höst-
/vårdagsjämning [1]. 
 
2.5.5 Interna värmetillskott 

All el som tillförs och förbrukas i rummen blir till överskottsvärme som bidrar 
till övertemperaturer och ett ökat kylbehov. Även avgiven värme ifrån 
personerna som vistas i rummet bidrar till övertemperaturer. Tabell 4 nedan 
visar exempel på interna värmetillskott för olika verksamheter. 
 

Tabell 4 visar exempel på interna värmetillskott för olika verksamheter. 
 

Verksamhet Personvärme 
(W/m2Atemp) 

Belysning 
(W/m2Atemp) 

Elapparater 
(W/m2Atemp) 

Dagis 6 8 2 
Kontor 4 8 10 
Skolor 12 10 6 

 
[1] 
 
2.5.6 Distribution av kyla i rumssystem 

Distribution av kyla innebär egentligen borttransport av värme och kan ske 
antingen luftburet eller vattenburet. Vid måttliga kylbehov kan 
ventilationssystemet få dubbel funktion, att både kyla och att ventilera. Vid 
stora kylbehov krävs i regel ett vattenburet komfortkylsystem [1]. 
 
2.5.7 Luftburen kyla 

Ventilationens förmåga att kyla byggnaden beror dels på tilluftens 
undertemperatur, jämfört med rumstemperaturen, och dels på luftflödet. 
Sambandet för ventilationens förmåga att föra bort värme är: 
 

                         (1) 
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Där: 
   

 = densitet för luft, 1,2 kg/m3 
= specifik värmekapacitet för luft, 1000 J/kg°C 

= luftflöde (m3/s) 
= rumsluftens medeltemperatur (°C) 
= tilluftens temperatur (°C) [1]. 

 
Vid dimensionering av ventilationssystemet är det kyleffektbehovet som blir 
dimensionerande i det fall som luftburen kyla används. Det vill säga, det är 
kraven på termisk komfort, och inte kraven på luftkvalitet, som är 
dimensionerande [10]. 

2.5.8 Donplacering vid kylning 

Nedan presenteras riktvärden för den maximala kyleffekt som går att tillföra 
med tilluften (maximal bortföring av värme) med olika placering av 
tilluftsdon, utan att drag uppstår i vistelsezonen, se tabell 5.  

 
Tabell 5 visar riktvärden för maximal kyleffekt för olika donplacering, utan 

att drag i vistelsezonen ska uppstå. 
 

Inblåsningstyp Riktvärden för maximal kyleffekt 
(W/m2 golvyta) 

Bakkantsinblåsning 40 
Framkantsinblåsning 50 

Takdon 60 
Deplacerande 30 
Fönsterbänk 50 

 
[1] 
 
2.5.9 Vattenburen kyla 

Om kylbehovet är större än vad ventilationssystemet klarar av, installeras ett 
vattenburet kylsystem. Ett vattenburet kylsystem innebär att kallt vatten 
cirkulerar till olika vattenburna rumskylare, såsom: 
 

 Kylbafflar 
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 Kylpaneler 
 Fläktkonvektorer 
 Vattenkylda bjälklag [1]. 

2.5.10 Kylbaffel 

Kylbaffeln består av tunna plåtlameller (kylflänsar) som sitter mellan två 
kopparrör som genomströmmas av kylvatten. Kylbaffeln placeras antingen 
hängandes fritt eller integrerat i tak och är öppen upptill och har ett galler 
undertill (liknar en lysrörsarmatur). Om rumsluften kan passera vertikalt 
genom kylbaffeln, och därmed kylas av, kallas baffeln för 
egenkonvektionsbaffel. Kylbaffeln kan även kombineras med tilluftsdon så att 
tilluften kyls av när den passerar baffeln ut i rummet. Den maximala 
kyleffekten hos baffeln begränsas av risken för kallras och kondens. Normal 
dimensionering är +14°C i framledning och +18°C i retur [1]. 
 
2.5.11 Kylpaneler 

Kylpanelen liknar kylbaffeln, men istället för kylflänsar mellan rören, kyler 
rören en slät aluminiumplåt. Kylningen sker främst genom att värme strålas 
mot kylpanelen, men även en viss egenkonvektion erhålls. Kylpanelen 
placeras i tak, dikt, frihängande eller integrerat [1]. 
 
2.5.12 Fasadapparat 

Fasadapparat är en kombinerad enhet av tilluftsdon, värme- och kylbatteri. 
Tilluften kan alltså både värmas och kylas efter behov. Tilluft trycks ut genom 
en liten öppning, vilket ger en så hög hastighet att rumsluft dras med och kyls 
ner eller värms [1].  
 
2.5.13 Fläktkonvektor 

Fläktkonvektorn kan även den användas till både kylning och värmning av 
rumsluften. Det sker genom att cirkulera rumsluften genom ett vattenanslutet 
kyl- eller värmebatteri. Fläkten kan hastighetsstyras så att kylning/värmning 
kan anpassas efter behov. Fläktkonvektorn placeras antingen under fönster 
eller i tak [1]. 
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2.5.14 Vattenkyla i bjälklag 

Bjälklaget kyls ner genom att kylvatten cirkulerar genom rörslingor placerade 
i bjälklaget (golv/tak). Kylvattnet kan kylas med till exempel sjövatten eller 
nattkyla. Metoden är energieffektiv men kräver att byggnaden har tung 
stomme, det vill säga stor värmeackumulerande förmåga som till exempel 
betongbjälklag. Systemet leder även till att temperaturen blir något lägre 
under förmiddagarna än på eftermiddagarna [1].   
 
2.6 Produktion av kyla 

Det finns ett antal olika metoder för att skapa kyleffekt: 
 

 Kylmaskin (kompressorkyla) 
 Fjärrkyla 
 Frikyla 
 Evaporativ kyla 
 Sorptiv kyla [1]. 

2.6.1 Kylmaskin 

Det vanligaste sättet att producera kyla är med en kompressordriven 
kylmaskin (figur 1), och det anges därför ofta som kompressorkyla. 
Kylmaskinen fungerar som ett vanligt kylskåp och värmepump. Till skillnad 
från värmepumpen så har kylmaskinen förångaren placerad i systemet som 
ska kyla byggnaden och kondensorn är placerad utanför systemet för kylning.  
 
Kylmaskinen fungerar som så att ett köldmedium cirkulerar i en sluten krets 
mellan förångare och kondensor. Köldmediet måste kunna koka vid låga 
temperaturer, vanligen från -40°C till -10°C. Kompressorn komprimerar 
köldmediet, som då är i gasform, så att trycket stiger. Köldmediet leds vidare 
in i kondensorn, där det kondenseras. Fasövergången från gasform till 
flytande form innebär att energi avges till omgivningen i form av värme. 
Köldmediet, fortfarande i flytande form, passerar sedan en strypventil som 
sänker trycket hos köldmediet. När köldmediet leds in i förångaren, börjar det 
att koka och förångas. Fasövergången från flytande form till gasform innebär 
att energi i form av värme tas upp från omgivningen som då kyls av [1].   
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Figur 1 Principen för hur en kylmaskin fungerar. 
 

Kylmaskinens effektivit anges som en köldfaktor, ett så kallat COP-värde 
(coefficient of performance) som är större än 1. Det innebär att kylmaskinen 
skapar mer kyleffekt än vad den förbrukar i eleffekt. Den el som behövs, är 
den som krävs för att driva kompressorn. Följande formel används för att 
bestämma COP-värdet: 
 

                         (2) 

 
Där: 
 

 är den kyleffekt (upptagen värme) som levereras av förångaren 
 är den eleffekt som kompressorn kräver. 

 
Köldfaktorn påverkas mycket av den temperaturskillnad som råder mellan 
förångare och kondensor. Ju större temperaturskillnad, desto lägre köldfaktor. 
 
Vid kylmaskinens kondensor avges värme, vilket leder till att kondensorn 
måste kylas. Kondensorn kan antingen luftkylas eller vattenkylas. En luftkyld 
kondensor placeras på tak och kyls av med uteluft.  
 
Kylningen med en kylmaskin kan ske antingen indirekt eller direkt. Direkt 
kylning innebär att förångaren placeras direkt i luftbehandlingsaggregatet 
och/eller direkt i de rum som ska kylas.  Vid indirekt kylning fungerar 
kylmaskinens förångare likt en värmeväxlare som ansluter till köldbäraren 
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(kylvatten) i kylsystemet, som cirkulerar till luftbehandlingsaggregat och 
eventuellt till de olika kyltaken [1].   
  
2.6.2 Fjärrkyla 

Fjärrkyla fungerar efter samma princip som fjärrvärme. Kyla produceras 
centralt i en stor anläggning och distribueras ut via markförlagda ledningar i 
ett fjärrkylenät till respektive byggnad. Produktionen av kyla kan ske antingen 
med elkompressordrivna kylmaskiner eller med absorptionskylmaskiner som 
utnyttjar värme från till exempel förbränningsstationer för tillverkning av 
kyla. I byggnader ansluts primärvattnet (fjärrkylvatten) till sekundärvattnet 
(byggnadens kylsystem) via en värmeväxlare. I vissa fall kan även 
primärvattnet anslutas direkt till kylbatterier, men detta leder ofta till kondens 
och fuktproblem på grund av den låga temperaturen [1].   
 
2.6.3 Frikyla 

All kylning som inte kräver energi, mer än den el som förbrukas av pumpar 
och fläktar, kallas för frikyla. Frikyla utgörs av bland annat: 
  

 Nattkyla. 
 Kylning med uteluft. 
 Borrhålslager. 
 Grundvatten/sjövatten. 

Nattkyla innebär att byggnaden kyls ner med sval uteluft under natten. 
Kyleffektbehovet beror mycket på byggnadsmaterialets värmetröghet.  
Kylning med uteluft innebär att så länge som uteluftens temperatur är lägre än 
tilluftens börvärde, ska ingen aktiv kylning ske. Med aktiv kylning menas till 
exempel kylmaskin eller fjärrkyla. Kylning med uteluft av kylvatten kan ske i 
ett kyltorn upp till ca 12-13°C innan aktiv kylning behövs. 
 
Borrhålslager innebär att lagrad värme i marken utnyttjas. Under vintern tas 
värme från marken, via borrhålet, med en värmepump, och under sommartid 
avges värme till borrhålet.  
 
Frikyla från sjöar och hav innebär att bottenvatten med en temperatur på ca 
+4°C pumpas upp och kyler av byggnadens sekundärsida via en värmeväxlare 
[1]. 
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2.6.4 Evaporativ kyla 

Evaporativ kylning innebär att man utnyttjar egenskapen att luftens 
temperatur minskar när den fuktas. Vid förångning av det tillförda vattnet 
åtgår energi som tas ifrån luften. Detta innebär att ingen kylmaskin eller 
fjärrkyla behövs. Evaporativ kylning kan ske antingen direkt eller indirekt. 
Direkt evaporativ kylning innebär att en befuktare placeras i tilluften, som då 
både kyls av och blir fuktigare. Direkt evaporativ kylning begränsas av 
tillåten relativ fuktighet hos tilluften och fungerar inte om uteluften är mättad. 
Indirekt evaporativ kylning innebär att befuktaren istället placeras i frånluften 
som kyls av och blir kallare än uteluften. Via en värmeväxlare kan frånluften 
kyla tilluften. Här finns det även möjlighet att inte påverka tilluftens fuktighet 
[1]. 
 
2.6.5 Sorptiv kyla 

Vid sorptiv kyla utnyttjas ändringen av fuktig lufts egenskaper, likt evaporativ 
kylning, både på tilluft- och frånluftsidan. För att kunna sänka tilluftens 
temperatur så långt som möjligt, krävs det att ha torraste tänkbara luft. 
Uteluften torkas, genom att den värms upp av frånluften, som i sin tur har 
värmts upp av sommarfjärrvärme. Tilluften kyls sedan av frånluften, som i sin 
tur har kylts med hjälp av befuktning. Slutligen kyls tilluften ytterligare en 
gång genom befuktning. Aggregatet använder alltså både värme och kyla, och 
behöver varken elkrävande kompressorer eller köldmedier [1].  
     
Ett sorptionskylaggregat består alltså dels av en avfuktardel som torkar luften, 
där avfuktningen av tilluften sker med en fuktupptagande rotor, och dels en 
evaporativ del som kyler luften med fuktning [10].  
 
2.7 Värmesystem 

Värmesystemets huvudsakliga uppgift är att skapa ett behagligt 
inomhusklimat, under framför allt vinterhalvåret, vad gäller lufttemperatur, 
temperaturgradient, strålningsförhållanden och lufthastighet. Värmesystem är 
uppbyggda av fyra huvuddelar, rumsvärmare, distributionssystem (rör), 
värmekälla och system för styrning och reglering [1].  
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2.7.1 Värmeeffektbehov 

Det dimensionerande värmeeffektbehovet, anges normalt som effektbehov, 
bestämmer den storlek som krävs på värmesystemet, och anges i W/m2Atemp. 
Effektbehovet beror på ett flertal faktorer så som: 
  

- Storlek på omgivande klimatskal 
- Isolering 
- Värmetröghet 
- Lufttäthet 
- Ventilationsförluster 
- Innetemperatur 
- Uteklimat [1]. 

2.7.2 DVUT, DUT och DIT 

Vid dimensionering av värmesystemet och beräkning av effektbehovet utgår 
man från en trolig lägsta utetemperatur, den dimensionerande 
vinterutetemperaturen, DVUT. DVUT avser den lägsta medeltemperaturen 
som kan inträffa under minst ett dygn, och beror på var i landet byggnaden är 
placerad, samt byggnadens tidskonstant.  
 
Med en byggnads tidskonstant avses ett mått för byggnadens värmetröghet. 
Normalt anges det som lätt eller tung stomme. Innetemperaturen i en lätt 
byggnad påverkas snabbt vid väderomslag, medan det för en tung byggnad tar 
lång tid innan innetemperaturen påverkas vid förändringar. Tidskonstanten 
anges som kvoten mellan byggnadens värmekapacitet och specifika 
värmeeffektförlust. När tidskonstanten är bestämd, bestäms DVUT för orten 
utifrån en tabell. 
 
Det är även vanligt att dimensionera mot den för orten lägsta dimensionerande 
utetemperaturen, DUT.  
 
Den dimensionerande inomhustemperaturen, DIT, väljs beroende på typ av 
verksamhet och brukarnas krav på komfort [1].  
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2.7.3 Värmebalans 

De faktorer som främst påverkar en byggnads värmebalans är: 
 

 Bortförd värme 
- Transmissionsförluster 
- Ventilationsförluster 
- Luftläckage  
 Tillförd värme 

- Solinstrålning 
- Internt genererad värme 
- Värmesystem 

Balans råder då ”värme bortförd = värme tillförd” [1]. 
 
2.7.4 Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster avser förluster på grund av värmeflöde mellan golv, 
väggar, tak, fönster och köldbryggor. Värmetransporter sker spontant mellan 
två områden med olika temperatur, då värme tas från området med högre 
temperatur till det område med lägre, till dess att båda områdena har samma 
temperatur. Alltså uppstår transmissionsförluster mellan två intilliggande rum 
med olika temperatur, även om rummen ligger inom samma klimatskal. 
Transmissionsförluster beräknas rum för rum genom att bestämma arean för 
respektive konstruktionsdel och bestämma motsvarande U-värde, samt 
linjärköldbryggors -värde och punktformiga köldbryggors X-värde. 
Byggnadens totala transmissionsförlust ges av summan enligt: 
 

                         (3) 
 
Där:  
  

= värmegenomgångstal för en byggnadsdel (W/m2K) 
= invändig area för byggnadsdel (m2) 
= värmegenomgångstal för linjär köldbrygga (W/mK) 

= linjära köldbryggans längd (m) 
= värmegenomgångstal gör punktformig köldbrygga (W/K) [1]. 
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2.7.5 Ventilationsförluster 

Uteluft som tillförs rummet måste värmas till rumstempertur, vilket leder till 
värmeförluster enligt: 
 

                         (4) 
 
Där:  
 

= luftens densitet, 1,2kg/m3 
= luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kgK 
=styrt ventilationsflöde (m3/s). 

 
Vid värmeåtervinning värms tilluften dessutom två gånger. Då måste hänsyn 
tas till värmeåtervinnarens verkningsgrad, η [1]. 
 
2.7.6 Luftläckageförluster 

Uteluft som oavsiktligt läcker in i byggnaden värms upp till rumstemperatur, 
vilket leder till värmeförluster enligt: 
 

                         (5) 
 
Där:  
 

= luftens densitet, 1,2 kg/m3 

= luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kgK 
= oavsiktligt ventilationsflöde (m3/s) [1]. 

 
Vid FTX-system ska byggnadens ofrivilliga ventilationsflöde divideras med 
20, och vid styrd frånluftsventilation divideras det ofrivilliga 
ventilationsflödet med 40 [12].  
 
2.7.7 Värmesystemets effektbehov 

Vid dimensionering av värmesystemet bestäms byggnadens totala 
dimensionerande effektbehov. Det dimensionerande effektbehovet tar inte 
hänsyn till genererad effekt på grund av solinstrålning eller internvärme, då 
det förutsätts att det största effektbehovet från värmesystemet krävs en 
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vinternatt.  Däremot tas hänsyn till dessa faktorer vid bestämning av det 
momentana effektbehovet som används vid beräkning av byggnadens 
årsenergibehov. 
 
Värmesystemets tillförda effekt, det dimensionerande effektbehovet, ska täcka 
effektförluster från transmission, ventilation och luftläckage. Det 
dimensionerande effektbehovet för byggnadens värmesystem ges av: 
 

                         (6) 
 
Eller: 
 

                          (7) 
 
Där:  
 

                          (8) 
 
Vid dimensionering med DUT, byts DVUT ut mot DUT i ovanstående formel 
(7) [1]. 
 
2.7.8 Rumsvärmare 

För att tillföra värme till rummen ska rumsvärmare placeras ut på ett sådant 
sätt att de termiska komfortkraven uppfylls och rummet får en jämn 
temperatur. Ytterväggar och fönster kyler ner luften medan rumsvärmare 
värmer upp luften, detta orsakar en skiktning med kallare luft vid golvet och 
varmare luft vid taket. 
 
Det finns ett flertal olika vattenburna rumsvärmare, så som: 
 

 Radiatorer 
 Konvektorer 
 Kamflänsrör 
 Släta rör 
 Takvärme  
 Golvvärme [1]. 
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2.7.9 Radiator och konvektorer 

Den vanligaste vattenburna rumsvärmaren är radiatorn. Radiatorn finns i ett 
flertal utförande, beroende på olika design och funktion.  
Panelradiatorer avger 35 % värme i strålning och 65 % i konvektion, medan 
en sektionsradiator avger 15 % av värmen genom strålning och 85 % via 
konvektion.  
 
Vid radiatorn uppstår egenkonvektion. Uppvärmd luft stiger och ersätts av 
svalare luft från rummet. Radiatorns placering är väldigt viktigt för att 
luftcirkulationen, och därmed värmespridningen inte ska hindras. En radiator 
bör placeras under fönster för att motverka kallras, med ca 200 mm mindre 
bredd än fönstret. Det bör vara ca 100 mm fritt både över och under radiatorn 
och helst ska inget placeras framför radiatorn. 
 
När rummets dimensionerande effektbehov är givet, kan radiatorer väljas till 
rummet. Rumseffekten delas upp på det antal radiatorer som väljs, till 
exempel efter antalet fönster. Effekten för olika radiatorer finns givna i 
tabeller från radiatortillverkare.   
 
Radiatorns värmeeffekt motsvarar värmevattnets värmeeffektförlust när det 
passerar genom radiatorn. Flödet genom radiatorn ges av: 
 

                          (9) 

 
Där: 
                                                      

= radiatorns effekt 
= vattnets densitet, ca 1000 kg/m3 

= vattnets specifika värmekapacitet, ca 4190 J/kgK 
= vattnets framledningstemperatur (°C) 
= vattnets returledningstemperatur (°C). 

 
Konvektorer är rumsvärmare som till synes är mindre än radiatorer, men ändå 
har en större värmeavgivande yta, på grund av veckade plåtlameller som 
värms upp av värmevattnet i rören. Den begränsade frontarean gör att endast 
en väldigt liten del av värmeavgivningen sker via strålning. Större delen av 
värmeavgivningen sker via konvektion. Konvektorer kan antingen vara 
inbyggda eller fritt monterade beroende på estetiska önskemål.  
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Både för radiatorer och konvektorer regleras värmeeffekten med styrning av 
framledningstemperaturen centralt, men också lokalt via en termostatventil 
[1].  
 
2.7.10 Kamflänsrör, släta rör, golvvärme och takvärme 

Kamflänsrör är ett rör med en påkrympt spiralformad fläns av järn- eller 
aluminiumplåt, så kallad kamfläns. 
 
Släta rör är rörslingor som förläggs längs med väggar, under fönster med 
mera. Värmeavgivningen beskrivs likadant som för radiatorer. 
 
Golvvärmesystem innebär att värmevatten cirkulerar i rörslingor under 
golvytan och värmer upp golvet. Varje rum har en egen slinga, och större rum 
kan behöva flera slingor för att inte vattnets avkylning ska bli för stor. 
Samtliga slingor utgår från en fördelare med tillopp och retur.  Golvvärme kan 
monteras i både trä- och betongbjälklag. Värmeavgivningen begränsas av att 
golvtemperaturen maximalt får vara +26°C enligt BBR, men den stora 
golvytan gör att temperaturskillnaden mellan golv och rumstemperatur kan 
vara förhållandevis liten. Ungefär hälften av värmen avges med strålning och 
resten med konvektion. 
 
Golvvärmesystem är lågtempererade system och lämpar sig främst att 
kombineras med värmepump eller solvärme, i nybyggnationer med god 
isolering.  
 
Takvärme innebär att vattenvärmda paneler eller rörslingor placeras i tak [1]. 
 
2.8 Rörsystem 

Det sekundära rörsystemet, som fördelar värmevatten till rumsvärmarna, kan 
utföras som antingen ettrörs-, tvårörs- eller trerörssystem. Det vanligaste 
utförandet är tvårörssystem. 
 
2.8.1 Ettrörssystem 

Radiatorernas tillopp och retur ansluts till samma framledning, likt en 
seriekoppling. 35 procent av värmevattnet passerar genom varje radiator, och 
resten passerar via ”by-pass”, innan det går tillbaka i returledningen till 
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värmekällan för återvärmning. Vattentemperaturen sjunker, på grund av 
avgiven effekt, efter passage av varje rumsvärmare. Det leder till att de sista 
radiatorerna i kretsen måste vara betydligt större än de första, för att kunna 
avge samma effekt. Därför begränsas rörslingans möjliga längd. Fördelen med 
systemet är att tryckfallet kan bli detsamma över samtliga radiatorer och 
därmed förenklas injustering [1]. 
 
2.8.2 Tvårörssystem 

I ett tvårörssystem avgrenas framledningen, och värmevattnet passerar endast 
en radiator innan det leds tillbaka till värmekällan för återvärmning via 
returledningen. Radiatorerna är därmed parallellkopplade. Alla radiatorer får 
samma tilloppstemperatur, vilket betyder att två lika stora radiatorer, 
placerade på olika ställen i systemet, kommer avge lika mycket effekt. 
Fördelen med tvårörssystem är att dimensioneringen av systemet underlättas 
väsentligt, då samtliga radiatorer har samma tilloppstemperatur. Nackdelen 
med systemet är att injusteringen kan bli komplicerad, då de radiatorer som 
ligger närmre pumpen måste strypas hårdare, vilket kan leda till oljud [1]. 
 
2.8.3 Trerörssystem 

Trerörssystemet, som är ovanligt i Sverige, innebär att returledningen följer 
framledningen till bortersta radiatorn. På så sätt kan systemet kombinera 
fördelarna från ettrörs- och tvårörssystem. Samtliga radiatorer får samma 
tilloppstemperatur, samtidigt som injusteringen blir enkel. Nackdelen är att 
rördragningen blir längre och dyrare [1]. 
 
2.9 Andra komponenter i värmesystem 

Förutom rumsvärmare och värmekälla, finns ett flertal viktiga komponenter i 
värmesystem, såsom ventiler, expansionskärl, rör och pumpar. 
 
2.9.1 Ventiler 

De vanligast förekomna ventilerna i värmesystemet är: 
 

- Avstängningsventiler, för att kunna avskilja delar av systemet vid t ex 
reparation. 

- Backventiler, förhindrar att vatten strömmar åt fel håll. 
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- Säkerhetsventiler, förhindrar att ett för högt tryck uppstår i systemet. 
- Avluftningsventiler, är till för att avlufta systemet, automatiskt eller 

manuellt.  
- Injusteringsventiler, ska maximera vattenflödet till en värmare eller 

grupp av värmare.  
- Reglerventiler, reglerar värmeeffekt genom att öppna och stänga 

automatiskt efter signal från givare. 

Ventilinställningar anges med Kv-värde, som är vattenflödet genom ventilen 
vid 100 Pa tryckfall [1]. 
 
2.9.2 Expansionskärl 

Expansionskärlets uppgift är att ta upp den volymändring av värmevattnet 
som sker vid uppvärmning, samt att skapa ett övertryck i värmesystemet som 
förhindrar att luft sugs in. Det finns två typer av utföranden, öppna-, 
respektive slutna kärl. 
 
Ett öppet kärl placeras högre än den högsta punkten av värmesystemet. Kärlet 
har ett luftrör så att det står i direkt förbindelse med uteluften, samt ett 
bräddavlopp (signalrör). Kärlets volym är ca 5 % av värmesystemets totala 
volym för att klara ta upp volymförändringar mellan sommar och vinter. 
Nackdelen med öppet kärl är att det kan vara svårt att hitta en lämplig, frostfri 
placering. 
 
I slutna kärl är värmevatten och gas skilda åt med ett gummimembran eller en 
gummibälg. Gasen förses med ett visst förtryck, som bestäms av 
värmesystemets volym och tryck. På så sätt kan kärlet ta upp vattnets 
volymändring och ändå behålla tryck. Slutna expansionskärl ska normalt 
utgöra ca 10-15 % av den totala vattenvolymen i värmesystemet [1].  
 
2.9.3 Cirkulationspump 

För att åstadkomma cirkulation av värmesystemets vatten används 
centrifugalpumpar, antingen torra eller våta. Torra cirkulationspumpar består 
av en motor och ett vått pumphus som förbinds med en axel. På så sätt kan 
motorn bytas utan att hela pumpen behöver plockas bort från värmesystemet. 
Normalt monteras två efterföljande pumpar som körs växelvis för att öka 
driftsäkerheten, alternativt monteras en tvillingpump. Torra 
cirkulationspumpar används främst till större värmesystem. 
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Våtlöpande pumpar används till mindre värmesystem. Motorn är här placerad 
i värmevattnet som fungerar som smörj- och kylmedel till motorn. 
 
Avstängningsventiler bör placeras på respektive sida om pumpen för att 
enkelt kunna utföra reparationer eller pumpbyte. 
 
Pumpkurvan beskriver det förhållande som råder mellan vattenflöde (m3/s) 
och tryckhöjning (Pa). Förutom pumpkurvan är även effektkurvan, 
verkningsgradskurva och NPSH-kurvan intressanta: 
 

- Effektkurvan visar tillförd effekt för att klara ett visst tryck, vid ett 
visst vattenflöde. 

- Verkningsgradskurvan visar förhållandet mellan tillförd effekt och 
pumpens axeleffekt. 

- NPSH-kurvan visar det lägsta inloppstryck som krävs för att inte 
kavitation ska uppstå [1]. 

2.9.4 Rör 

De rör som används i värmesystem är främst tillverkade av stål, koppar eller 
plast. Stålrör har varit det vanligaste utförandet, men plaströr, som PEX och 
AluPEX, blir allt vanligare. 
 
Rör uppfästes i pendlar och klammer. Fram- och returledningar monteras 
vanligen strax under tak i källarstråk från undercentralen ut till de olika 
rummen. Matning till radiatorer dras vanligen i stammar synliga längs väggen 
eller centralt i schakt. Genomföringar av rör, genom väggar eller bjälklag, kan 
medföra en risk för försämrat brandskydd, varvid genomföringen inte får hålla 
sämre brandklass än själva byggnadsdelen. Värmerör isoleras för att minimera 
effektförluster. Vid uppvärmning kommer rören att längdutvidgas enligt: 
 

                           (10) 
 
Där: 
 

= rörets längd (m) 
= längdutvidgningskoefficienten (m/°Cm), beror på rörmaterial 

= temperaturändring (°C) 
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Längdutvidgningen på ledningar bör kontrolleras när ledningar är längre än 
20 meter. Antingen kan värmesystemet ta upp längdändringen själv, om inte, 
kan en expansions- lyra, -böj, -box eller kompensator utnyttjas [1].   
 
2.9.5 Dimensionering av rör 

Vid dimensionering av rör finns två vägledande kriterier för kostnadsoptimala 
rördimensioner: 
 

 Vattenhastigheten ska vara 0,5-0,7 m/s. 
 Tryckfallet ska ligga runt 100 Pa/m. 

För låga vattenhastigheter ger låga tryckfall, och kan leda till att luftblåsor kan 
bli stående i ledningar, vilket leder till cirkulationsproblem. För hög 
vattenhastighet ger högt tryckfall, och medför risk för oljud. 
 
När vatten strömmar i rör uppstår friktion mellan vattnet och rörets 
innerväggar vilket orsakar tryckfall. Tryckfallet beror på 
friktionskoefficienten, λ, som i sin tur beror på Reynolds tal, Re, och rörets 
relativa råhet. För laminär strömning är Re < 2300 och för turbulent 
strömning är Re > 2300. I värmesystem råder alltid turbulent strömning.  
Reynolds tal, Re ges av: 
 

                           (11) 
 
Där: 
 

= vattnets hastighet (m/s) 
d= rörets diameter (m) 
V= mediets kinematiska viskositet (m2/s) 
 
Friktionskoefficienten, λ, är konstant för turbulent strömning och bestäms 
enklast grafiskt ut Colebrooks diagram, när Reynolds tal och rörets råhet är 
känt [1]. 
 
Turbulent strömning är önskvärt i det avseende att den virvlande strömningen 
ger större friktion och därmed också en betydligt bättre värme-/kylöverföring 
och styrning. Detta gäller för både för vatten såväl som för luft [13]. 
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2.9.6 Tryckfallsberäkning 

Tryckfallsberäkningar för rörsystemet utförs för att ta reda på erforderlig 
pumpstorlek och förinställning av styrventiler. Totala tryckfallet ges av: 
 

                           (12) 
 
Där: 
 
 = tryckfall i raka ledningar (Pa) 

= tryckfall i engångsmotstånd (Pa) 
= tryckfall i apparater (Pa) 

 
Och: 
 

                           (13) 
 
Där: 
 
= rörets längd (m) 
= rörets diameter (m) 
= mediets densitet (kg/m3) 
= vattnets strömningshastighet (m/s) 
= friktionskoefficient. 

 
Och:  
 

                           (14) 
 
Där: 
 
 = motståndstal (-) 
 
Tryckfall i apparater ges av tillverkarens produktdata [1]. 
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2.9.7 Dimensionerande rörsträcka och injustering 

För att beräkna den erforderliga tryckstegringen i pumpen samt 
injusteringsventilernas inställning, ska hela systemet tryckfalls beräknas. 
Beräkningen grundar sig på två principer: 
 

 Att tryckskillnaden mellan två punkter i ett system alltid är densamma 
oavsett väg. 

 Flödeskontinuitet råder. 

Den dimensionerande rörsträckan, är den sträcka, från pump till radiator och 
tillbaka till pump igen, som ger det största tryckfallet. Vattnet väljer att ta den 
väg som ger minst motstånd (tryckfall). 
 
Samtliga tänkbara strömningsvägar måste därför beräknas och kontrolleras för 
att hitta den dimensionerande.   
 
Injusteringsventiler ställs in så att flödet genom respektive radiator, och 
därmed angiven effekt, blir korrekt. Skillnaden mellan det beräknade 
tryckfallet för rörsträckan och tryckfallet i den dimensionerande rörsträckan 
utgör det tryck som ska strypas bort med injusteringsventilen [1]. 
 
2.9.8 Dimensionera cirkulationspump 

Värmesystemets cirkulationspump dimensioneras efter det totala vattenflödet 
och tryckfallet i den dimensionerande rörsträckan. Rörsystemets systemkurva 
beskriver hur tryckfallet varierar med vattenflödet. Där systemkurvan skär 
pumpkurvan ligger pumpens arbetspunkt [1].  
 
2.9.9 Reglering av tillförd värme 

Oavsett väderförhållanden ska ett jämt inomhusklimat råda. För att detta ska 
uppfyllas, kompletteras värmesystemet med ett styr- och reglersystem som 
kan styra avgiven effekt från värmarna. Den avgivna effekten från en värmare 
kan regleras på två sätt: 
 

 Framledningstemperaturen ändras med shuntning. 
 Vattenflödet ändras med t ex termostatventil vid radiator. 
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Shuntning innebär att värmen kan regleras genom att varmt vatten ifrån 
värmekällan blandas med avkylt returledningsvatten tills lämplig temperatur 
erhålls. Framledningstemperaturen regleras lämpligen efter utetemperaturen. 
Med en lämpligt vald reglerkurva anges förhållandet mellan 
framledningstemperatur och utetemperatur. För större system delas systemet 
upp i zoner, där varje zon behöver varsin shuntgrupp [1].  
 
2.10 Värmekällor 

Det finns flera olika typer av värmekällor för byggnadens värmetillförsel, 
både storskalig värmeproduktion såväl som egen produktion i byggnaden. 
 
2.10.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärmesystemen består av ett fjärrvärmeverk där produktionen av värme 
sker. Ett primärt markförlagt distributionsnät, som försörjer hela eller delar av 
tätorter med fjärrvärmevatten (primär vatten), samt fjärrvärmescentral i 
respektive byggnad, där värmen överförs från det primära vattnet till det 
sekundära vattnet i byggnadens värmesystem.  Fjärrvärmenäten är väl 
utbyggda i Sveriges tätorter, men inte på glesbygden. Anledningen till det är 
att glesbygdsfjärrvärme innebär stora effektförluster. Ofta kombineras 
tillverkning av el och fjärrvärme i så kallade kraftvärmeverk. Vid produktion 
av el med t ex en ångturbin, ångpanna och generator måste kylning av ångan 
ske med vatten, som då värms upp och används som primär vatten i 
fjärrvärmenätet.  
 
I Kristianstad kommun levereras fjärrvärmen av C4 energi. Fjärrvärmen 
produceras i Allöverken, som drivs med biobränsle och biogas. Biobränslet är 
flis som utgörs av rester från skogsavverkning, sågverk och träindustrier. 
Biogas utgörs av rötgas och deponigas. Rötgas utvinns ur slakteriavfall, 
biologiska sopor och gödsel. Deponigas utvinns från en närliggande soptipp 
[14].  
 
En fjärrvärmeväxlare placeras i byggnadens undercentral. Överföringen av 
värme sker via växlare, där primär- och sekundärvattnet är helt åtskilt. Värme 
överförs även via en växlare för beredning av tappvarmvatten.  På 
sekundärsidan i växlaren sitter shuntgrupper som reglerar temperaturen till 
värmesystemet.  Fjärrvärmecentralen är även utrustad med en energimätare 
som mäter den energi, det vill säga den värme, som har överförts så att 
värmedebitering kan ske. 
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Fjärrvärmeväxlaren kan kopplas på tre olika sätt: 
 

  Enstegskoppling. Är det vanligaste utförandet. Växlaren för 
värmesystemet är parallellkopplad med växlaren för tappvarmvatten.  

  Tvåstegskoppling. Det primära vattnet in fördelas upp så att en del av 
det värmer sekundärvattnet i växlaren för värmesystemet och resten 
slutvärmer tappvarmvattnet. Allt primärvatten fortsätter därefter till en 
tredje växlare där kallvatten förvärms innan det ska vidare för 
slutvärmning av tappvarmvatten. Anledningen till förvärmningen är 
att minska kalkavsättningar vid hårt kallvatten. 

  Trestegskoppling. Allt det primära vattnet slutvärmer först 
tappvarmvattnet, för att sedan värma det sekundära vattnet och 
slutligen förvärma kallvatten. Denna koppling innebär att prioritet 
läggs på beredning av tappvarmvatten och att temperaturen på primär 
vattnet sjunker maximalt, vilket är önskvärda egenskaper för 
fjärrvärmeverken. Dock räcker inte uppvärmningen till för det 
sekundära vattnet vid maximal tappning av varmvatten. Kopplingen 
fungerar dessutom enbart för mjukt vatten [1]. 

2.10.2 Andra värmekällor 

Lokala värmekällor utgörs av bland annat olika typer av värmepumpar, så 
som berg-, mark-, sjö-, frånlufts-, luft/vatten- och luft/luft-värmepump. Men 
även av olika pannor som drivs på el eller förbränning av pellets, ved eller 
olja. 
 
Värmekällor går även att kombinera med solpaneler, främst för beredning av 
tappvarmvatten. På sås sätt kan gratis, miljövänlig och hållbar energi utnyttjas 
[1].    
 
2.11 Sanitet 

Sanitet innefattar tappvatten och avlopp. 
 
2.11.1 Tappvatten 

Tappvatteninstallationer avser de rörledningar, armaturer och tekniska 
anordningar som avser att distribuera och fördela tappvatten i byggnaden. 
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Vatten tillförs byggnaden via en servisledning och vattenmätare från det 
allmänna vattennätet [1]. 
 
2.11.2 Krav på tappvatten och tappvatteninstallationer 

Följande lista anger krav på tappvatteninstallationer: 
 

- Tappvatteninstallationer får inte leda till försämrad vattenkvalité. 
- Kallvatteninstallationer ska utföras så att kallvattnet inte värms upp 

oavsiktligt. 
- Tappvarmvatten måste hålla en tempertur på minst +50°C, och inte 

överstiga +60°C, vid tappstället. Av säkerhetsskäl begränsas 
temperaturen till 38°C vid tappställen där personer inte själv kan 
reglera temperaturen. 

Tappvattenledningar utförs huvudsakligen i koppar eller plastledningar, 
eventuellt i rostfritt stål. Varmvattenledningar isoleras för att behålla värmen 
och för att inte värma upp sin omgivning. 
 
Ventiler ska utplaceras i systemet i den mån som behövs för att inte behöva 
stänga av vattnet i hela byggnaden vid reparation av armaturer eller ledningar. 
Återströmningsskydd ska utplaceras vid tappställen för att förhindra att 
förorenat vatten ska kunna strömma in i systemet [1].  
 
2.11.3 Effektbehov för varmvattenberedning 

Beräkning av effektbehovet för varmvattenberedning 
(genomströmningsberedare) baseras på det sannolika vattenflödet från 
tappställena. Värmeeffektbehovet ges av: 
 

                           (15) 
 
Där: 
  

= vattnets densitet, 1000 kg/m3 
= vattnets specifika värmekapacitet, 4190 J/kg°C 

= sannolikt spillvattenflöde (m3/s) 
=varmvattnets temperatur (°C) 
=kallvattnets temperatur (°C) [1]. 
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2.11.4 Varmvattencirkulation 

Varmvattencirkulation, VVC, används för att väntetiden på varmvatten inte 
ska bli för lång. Normalt gäller, enligt Boverkets byggregler (BBR), att tiden 
för att få varmvatten max ska vara 10 sekunder vid ett normflöde på 0,2 l/s. 
Varmvatten får dessutom aldrig understiga +50°C någonstans i systemet på 
grund av legionellarisken, varvid varmvattencirkulation ska försäkra detta. 
  
VVC-flödet bestäms normalt, så att värmeförlusterna inte överstiger 6 W/m 
varmvattenledning [1].  
 
2.11.5 Normflöde, sannolikt flöde och vattentryck 

Normflöde är det flöde som en brukare kan förvänta sig vid ett tappställe. 
Normflöden finns representerade i tabeller för olika tappvatteninstallationer. 
 
Sannolikt flöde baseras på att alla tappställen inte utnyttjas samtidigt, utan en 
sannolikhetsfaktor för samtidigt utnyttjande, beroende på största enskilda 
tappställe och typ av verksamhet är avgörande för flödet. Även detta flöde kan 
bestämmas utifrån tabeller och diagram. I vissa fall utgörs det sannolika flödet 
av de summerade normflödena.  
 
För att erhålla rätt flöde krävs rätt tryck. Krav finns på att vattentrycket strax 
före ett tappställe ska vara minst 100 kPa och får inte överstiga 500 kPa. 
Tappvatteninstallationer ska dimensioneras för att klara ett vattentryck på 1 
MPa, inklusive eventuella tryckslag [1].  
 
2.11.6 Avlopp 

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för: 
  

 Spillvatten. Förorenat konsumtionsvatten. 
 Dagvatten. Vatten som rinner av mark eller byggnad. 
 Dräneringsvatten. Överskottsvatten i mark som avleds för att inte 

skada byggnaden. 

Avloppsinstallationer bör finnas till i princip samtliga tappställen. 
Spillvattensystem utformas för självfall, vilket kräver en viss lutning av 
ledningarna. Ledningen närmst tappstället kallas för anslutningsledning, och 
mynnar ut i en samlingsledning. Vertikala samlingsledningar kallas för 
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stammar. Ledningar kan vara antingen luftade eller oluftade. 
Luftningsledningen har till uppgift att utjämna lufttrycket i ledningen och att 
föra bort lukt.   
 
Avloppsledningar ska förses med rensanordning enligt: 
 

- Var 20:e meter på ledningar under bottenplatta. 
- Där stående ledning övergår till liggande. 
- På liggande ledningar som ändrar riktning med totalt 90°. 
- På ledning som ligger i eller under källargolv innan den går ut i mark. 

Avloppsledningar utförs normalt i gjutjärn eller i plast, PP- eller PVC-rör. 
Plaströren tar över mer och mer på grund av att de är enklare att hantera vid 
montering.  Gjutjärn används numera endast vid särskilda krav [1]. 
 
2.12 Luftbehandlingssystem 

Ventilationens huvudsakliga uppgift är att:  
 

 Tillföra frisk luft och föra bort förorenad luft. 
 Förhindra att föroreningar sprids i byggnaden. 
 Skapa ett undertryck i byggnaden. 
 I vissa fall kyla eller värma byggnaden. 

Begrepp som används inom ventilation är:  
 

- Uteluft. Frisk luft som tas utifrån och tillförs byggnaden. 
- Tilluft. Uteluft som passerat luftbehandlingsaggregatet in i byggnaden. 
- Överluft. Luft som passerar mellan rum via överluftsdon. 
- Frånluft. Förorenad luft som tas från rummen. 
- Avluft. Luft som lämnar byggnaden. 
- Cirkulationsluft. Luft som cirkulerar i rummet. 

Ett ventilationssystem är uppbyggt av fyra delsystem: 
 

 Rumssystem. Till- och frånluftsdon i rummen. 
 Distributionssystem. Till- och frånluftskanaler. 
 Luftbehandlingsaggregat. 
 Styr- och reglersystem [1]. 
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2.12.1 Luftflöde i lokaler 

Enligt BBR gäller för lokalbyggnader att uteluftsflödet inte får understiga 7 l/s 
och person + 0,35 l/s per m2 golvarea, för rum där personer stadigvarande 
vistas. Areatillägget beror på att föroreningar från inredning och utrustning 
ska ventileras bort [1].  
 
2.12.2 Olika typer av ventilationssystem 

Det finns tre olika typer av ventilationssystem. Självdragssystem (S-system), 
frånluftssystem (F-system) och till- och frånluftssystem med värmeåtervinning 
(FTX-system). 
 
FTX-system är det vanligaste systemet för lokalbyggnader. FTX-aggregaten 
innehåller, förutom fläktar och filter, även värmeåtervinnare, kylbatteri och 
eftervärmningsbatteri. Värmeåtervinningen innebär att tilluften värms upp av 
frånluften via växlare. Återvinningen leder till energibesparingar för 
uppvärmning av tilluften med upp till 80 %. FTX-systemet kallas ibland även 
för balanserad ventilation, då det inte uppstår någon tryckskillnader över 
klimatskalet, vilket gör att byggnader med FTX-system är känsliga för 
vindpåverkan och bör därför vara täta för att erhålla en bra funktion. 
 
Det finns två huvudprinciper för hur lufttillförsel ska ske: 
 

 Omblandande ventilation 
 Deplacerande ventilation 

Omblandande ventilation innebär att luften tillförs med relativt hög hastighet 
av don som är placerade utanför vistelsezonen för att inte orsaka drag. 
Frånlufts- och överluftsdon kan placeras i stort sett var som helst i rummet. 
Luftrörelsen i rummet gör att koncentrationen av föroreningarna blir jämt 
fördelad och låg i vistelzonen och ger även små temperaturskillnader.  
 
Vid val av tilluftsdon och inblåsningshastighet tas hänsyn till kastlängden. 
Kastlängden, l0,2, är avståndet mellan tilluftsdon och isovelen 0,2 m/s vid 
isotermisk tillförsel. Med isovel menas ”lika lufthastighet”. För lång kastlängd 
medför risk för drag i vistelsezonen, medan för kort kastlängd ger dålig 
omblandning av luften.  
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Donplacering vid omblandande ventilation kan ske i bakkant, framkant, tak 
eller under fönster, där takplacerade tilluftsdon ger minst risk för drag i 
vistelsezonen.  
 
Deplacerande ventilation innebär att tilluften tränger undan förorenad 
rumsluft. Tilluftsdonen placeras i golvnivå och undertempererad luft tillförs 
med låg hastighet och sprider sig längs med golvet. När luften kommer i 
kontakt med varma kroppar, värms luften upp och stiger och drar då med sig 
föroreningar till frånluftsdon placerade i takhöjd [1]. 
 
2.12.3 Komponenter i luftbehandlingssystem 

I FTX-system behandlas tilluften i ett luftbehandlingsaggregat så att tilluften 
uppfyller de ställda kraven vad gäller luftkvalitét och temperatur.  Ingående 
komponenter beror på de ställda kraven, men följande kan ingå: 
  

 Uteluftsfilter. Uteluften tas in genom ett galler i ytterväggen, eller 
genom huvar i taket, alternativt via torn på marken. Placering och 
utformning har stor betydelse för den erhållna luftkvalitén. 
Placeringen ska vara där uteluften är renast och helst mot norr för att 
förhindra solvärmning. Gallret ska vara så pass stort att lufthastigheten 
inte överstiger 2,5 m/s.  

 Spjäll används i systemen för att kunna stänga luftintag (intagsspjäll). 
Kunna injustera luftflöde i kanaler (injusteringsspjäll), kunna reglera 
luftflöde samt skydda mot spridning av brandrök (brandgasspjäll). 

 Filter. Partiklar, gaser och ångor i uteluften måste filtreras bort. Det 
finns ett antal olika typer av filter (grundfilter, finfilter och grovfilter) 
som klarar filtrera bort partiklar av varierande storlek för att uppfylla 
olika krav som kan ställas på tilluften. Lufthastigheten över filter bör 
inte överstiga 2,5 m/s, för att inte riskera att smuts och damm kan 
lossna och dras med i tilluften. Grundfilter har normalt ett 
begynnelsetryckfall på 30 Pa och bör rengöras när tryckfallet når 130 
Pa. Finfilter har normalt ett begynnelsetryckfall på 100-150 Pa, och 
bör rengöras vid 200-250 Pa. Även frånluften måste filtreras från 
damm innan den ska passera värmeåtervinnaren. 

 Luftfuktare. Vatten tillförs tilluften för att kyla den och samtidigt höja 
fukthalten. 

 Avfuktare har till syfte att sänka fukthalten. 
 Värmeåtervinnare. Med värmeåtervinnare kan värmen i frånluften 

användas för att värma tilluften. På så sätt sparas mycket energi. De 
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vanligaste värmeåtervinnarna är roterande värmeväxlare, 
plattvärmeväxlare och vätskekopplade batterier. Värmeåtervinnarens 
viktigaste egenskap är dess temperaturverkningsgrad. 

 Fläktar har till uppgift att kompensera för det tryckfall som uppstår i 
systemet. 

 Ljuddämpare används för att absorbera ljud som alstras i fläktar, 
kanaler och andra komponenter. Det är också viktigt att beakta 
överhörning, som innebär att ljud kan överföras från rum till rum via 
kanalsystemet. 

 Luftkylare, används för att kyla eller avfukta luften och fungerar 
ungefär likadant som ett värmebatteri, men det är istället cirkulerande 
kylvatten som kyler luften. 

 Luftvärmare. Större delen av året måste tilluften värmas för att klara 
av kravet på inblåsningstemperatur. Till detta används luftvärmare 
som för det mesta är vattenburna, men kan också värma med el.  
 

Luftvärmaren dimensioneras enligt formel: 
 

                           (16) 
 
Där: 
 

=luftens densitet, ca 1,2 kg/m3 
= lufts specifika värmekapacitet, ca 1000 J/kgK 

= luftflöde genom batteriet (m3/s) 
= temperaturskillnad på luften före och efter batteriet (°C) [1].       

  

2.12.4 Fläktar och SFP 

I ett FTX-system finns det en tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt, som normalt 
ska placeras sist i strömningsriktningen genom aggregatet för att inte störa 
luftströmningen. Fläktar delas in i radial- och axialfläktar. Radialfläktar utgör 
den vanligaste typen av fläktar av den anledningen att de är relativt billiga, 
utrymmessnåla och kan skapa ett stort flöde med hög tryckuppsättning. 
Däremot har de en relativt låg verkningsgrad och hög ljudnivå. 
 
Tryckökningen vid olika luftflöden för fläkten beskrivs av fläktkurvor. Det 
totala tryckfallet i systemet varierar ungefär kvadratiskt med 
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ventilationsflödet eftersom strömningen är turbulent. Detta visas av 
systemkurvan. Skärningspunkten mellan systemkurvan och fläktkurvan i ett 
tryck-luftflödesdiagram beskriver det resulterande tryck och luftflöde som 
fläkten åstadkommer. Denna punkt kallas arbetspunkt. 
 
Fläktens elbehov står för de elkostnader som uppstår under drift. Fläktens 
elbehov beror på luftflöde, tryckökning, fläkthjulets verkningsgrad, 
överföring mellan motor och fläkthjul och motorns verkningsgrad. Fläktens 
totala verkningsgrad ges av kvoten mellan den nyttiga effekten och den 
tillförda effekten. Den nyttiga effekten ges av: 
 

                           (17) 
 
Där: 
 

= total tryckhöjning (Pa) 
= luftflöde genom fläkten (m3/s). 

 
SFP står för Specific Fan Power och utgör ett mått för ventilationssystemets 
eleffektivitet. SFP definieras som summan av eleffekten för till- och 
frånluftsfläktar genom det maximala luftflödet [1].  
 
2.12.5 Affinitetslagarna och luftflödesreglering 

Om luftflöden, q1 och q2, och totaltryck, p1 och p2, är kända för ett visst 
varvtal, n1, kan de räknas om för ett annat varvtal, n2: 
 

                           (18) 
 
Och: 
 

                           (19) 
  
Effektbehovet förändras enligt: 
 

                           (20) 
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Luftflöden i olika rum kan regleras under drift efter olika behov, för att bland 
annat spara värmeenergi och fläktelenergi. Luftflödet i ventilationssystem 
med radialfläkt kan regleras enligt spjällreglering, varvtalsreglering, 
ledskenereglering eller ”bypass”-reglering. Spjällreglering innebär att ett 
spjäll placerat i kanalsystemet stryps. Varvtalet förändras inte och totaltrycket 
blir större än tidigare på grund av strypningen. Metoden är vanlig för små 
fläktar på grund av att den är enkel. Ledskenereglering innebär att justerbara 
skenor placeras i fläktinloppet. Genom att justera skenorna kan luftflödet 
justeras. ”Bypass”-reglering innebär att en del av luften som lämnat fläkten 
återförs till fläktens inlopp. Därmed ökar luftflödet genom fläkten, men 
minskar i kanalsystemet. Varvtalsreglering innebär att fläkthjulets rotationstal 
ändras. Fläktkurvan förskjuts nedåt och ingenting i kanalsystemet förändras 
varvid systemkurvan är oförändrad. Totaltryckökningen minskar väsentligt 
med minskat luftflöde, men verkningsgraden förblir densamma. Tillsammans 
med en frekvensreglerad motor utgör varvtalsregleringen det absolut mest 
energieffektiva reglersättet [1]. 
 
2.12.6 Utformning och dimensionering av kanalsystem 

För ett FTX-system behövs två kanalsystem, ett tilluft- och ett 
frånluftssystem.  En avvägning om kanalernas storlek måste göras. Stora 
kanaler ger låga lufthastigheter, lågt tryckmotstånd, reducerat eleffektbehov 
till fläktar och mindre oljud. Men det kräver också betydligt större utrymme 
och kostnad för material och montering. 
 
Kanaler är utformade i antingen cirkulära eller rektangulära tvärsnitt. 
Cirkulära kanaler är billigare, tätare och enklare att hantera, men rektangulära 
kanaler kan ibland behövas vid utrymmesbrist. Kanalerna är oftast tillverkade 
i galvaniserad stålplåt, men även rostfritt stål, varmvalsat stål och aluminium 
förekommer. För vissa ändamål används även plastkanaler.  
 
Kanaler benämns olika beroende på funktion: 
 

 Huvudkanal, mellan fläkt och stamkanal. 
 Stamkanal, mellan huvudkanal och grenkanal. 
 Grenkanal, mellan stamkanal och anslutningskanal. 
 Anslutningskanal, mellan till- eller frånluftsdon och grenkanal. 

Kanalsystemet ska helst utformas så symmetrisk som möjligt. Det underlättar 
arbetet med att få rätt luftflöden i alla don. Donen placeras dock inte direkt på 
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kanalen, utan ansluts till kanalen via en anslutningslåda för att få korrekt 
strålspridning. 
 
De tre vanligaste metoderna för dimensionering av kanalsystem är: 
 

 Lika friktionsfalltryckfall. Innebär att kanalsystemet dimensioneras så 
att tryckfallet per meter kanal blir ungefär samma överallt i systemet. 

 Lika lufthastighet i samma kanaltyp. Innebär att lufthastigheten i olika 
delar av systemet ska hållas ungefär konstant. Lufthastigheten bestäms 
utifrån kraven på ljudnivå, tryckfall och utrymme. Som riktvärden 
används för huvudkanal 6-9 m/s, för stamkanal 4-6 m/s, för grenkanal 
2-4 m/s och för anslutningskanal 2 m/s. 

 Konstant diameter. Innebär att utgångspunkten är en ekonomiskt 
optimal diameter som ska ge låga lufthastigheter nära de betjänade 
rummen [1]. 

2.12.7 Dimensionering av fläkt och tryckfall 

Fläktens tryckökning vid ett visst luftflöde ska vara lika stor som summan av 
tryckfallen i kanalsystemets dimensionerande sträcka. Den dimensionerande 
sträckan är den luftväg genom kanalsystemet som har det största tryckfallet. 
De tryckfallsskillnader som uppstår kompenseras med strypning av spjäll och 
don. 
 
Tryckfall i kanalsystemet orsakas av friktion mellan luft och kanalväggar. 
Tryckfall beräknas för varje möjlig luftväg.  
 
Tryckfall beräknas enligt: 
 

                          (21) 
 
Där: 
 

= tryckfall i raka kanaldelar (Pa) 
= tryckfall i böjar, T-rör etc. (Pa) 
= tryckfall i luftbehandlingsaggregatet (Pa) 

= tryckfall orsakade av systemeffekter (Pa) 
= tryckfall i spjäll (Pa) 

= tryckfall i don (Pa). 
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Tryckfall i kanaler ges av: 
 

                           (22) 
 
Där: 
  

= friktionskoefficient 
= kanallängd (m) 
=kanalens diameter (m) 
= luftens densitet, ca 1,2 kg/m3 
= luftens strömningshastighet (m/s). 

 
Tryckfall över detaljer ges av:  
 

                           (23) 
 
Där: 
 

= engångsmotståndskoefficient.  
 
Vanligaste metoden för att bestämma engångstryckfall vid givna luftflöden är 
att använda diagram [1].  
 
2.12.8 Ljud i ventilationssystem 

I ventilationssystemet skapas ljud som i många fall, utan ljuddämpning, kan 
orsaka bullrande miljöer. Framför allt finns det tre orsakande ljudkällor i 
luftbehandlingssystemet: 
 

 Fläktar, som är den största ljudkällan. 
 Kanaler, spjäll, böjar etc. 
 Till- och frånluftsdon 

Bestämmelser finns för den maximala ljudnivå som installationer får ge 
upphov till [1]. 
 
Att utföra ljudnivåberäkningar i ett luftbehandlingssystem är ett tidskrävande 
arbete om det utförs för hand med manuella beräkningsmetoder, då hänsyn 
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ska tas till ljudalstring och dämpning av samtliga komponenter i systemets 
olika ljudvägar [11].  
 
När det finns flera ljudkällor i varje rum ska dessa adderas logaritmiskt för att 
erhålla den totala ljudnivån, Lptot. Följande formel gäller för logaritmisk 
addition av ljudkällor [13]: 
 

                            (24) 
 
Där: 
  

= ljudnivå från ljudkälla 1 (dB) 
= ljudnivå från ljudkälla n, (dB). 

 
En tumregel vid addition av ljudkällor, är att addition av två lika ljudnivåer 
ger en ökning med 3 dB och en addition av tre lika ljudnivåer ger en ökning 
med 5 dB. 
 
Vid ljudberäkning tas hänsyn även till rummets dämpning. Rummets 
dämpning beror bland annat på inredning och antal personer. Följande lista 
kan användas för att bestämma dämpning i rum, baserat på infinnande i 
efterklangsfältet, minst en meter ifrån donet [11]: 
 

- Modulkontor 4 dB 
- Kontorslanskap 12 dB 
- Konferensrum 10 dB 
- Skolsal 11 dB.  
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3 Metod 

Rapporten är indelad i en teoretisk del, där fakta och kunskaper om 
installationsteknik inhämtas från relevant litteratur, och en praktisk del som 
innebär genomförande av totalentreprenaden. Den praktiska delen, med 
genomförandet av totalentreprenaden, tillsammans med den teori som har 
behandlats, ligger till grund för analys, diskussion och slutsatser i förhållande 
till de syften och mål som är formulerade för arbetet.   
 
Projektet genomgår fyra olika faser. Första fasen innefattar planering av 
utförande, påläsning av relevant teori och rambeskrivning, insamling och 
analys av fakta och data. Den andra fasen är upphandlingsfasen. I denna fas 
utförs en kalkyl som ligger till grund för anbudet. Projektets tredje fas innebär 
projekteringsfasen. I denna fas sker val och utvärdering av metod för 
komfortkyla enligt beställarens krav, samt konstrueras och dimensioneras 
systemen och ritningar tas fram. Den fjärde fasen är en uppföljningsfas. I 
denna fas görs en efterkalkyl för att se huruvida det utförda projektet stämmer 
överens med förkalkylen och anbudet. 
 
3.1 Planeringsfasen 

Planeringsfasen innefattar uppsökning och inläsning av relevant teori. Val av 
metod och fastställande av tidplan för projektets genomförande. Nödvändig 
programvara, så som Wikells Sektionsdata [15] och Autodesk AutoCAD [16] 
med applikationen MagiCAD [17] installeras och användarmanualer 
genomläses.   
 
3.2 Upphandlingsfasen 

Upphandlingsfasen innebär att en förkalkyl för projektet tas fram som ligger 
till grund för anbudet. 
 
Kalkylen delas in i två delar, värme- och santitet samt ventilation, som läggs 
ihop till en total anbudsgrundande kalkyl. Värme- och sanitets kalkyl utförs 
med hjälp av kalkyleringsprogrammet Wikells Sektionsdata och 
luftbehandlingskalkyl utförs med hjälp av Wikells Sektionsfakta (E-bok) [18].  
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Som grund för kalkyleringen utförs dimensionering av systemen med 
beräkningsmetoder baserade på schablonvärden, angivna värden i 
rambeskrivning och uppskissade ritningar för systemen. Anledningen till att 
systemen dimensioneras schablonartat före kalkylen, är för att erhålla en 
säkrare grund för kalkylen, framför allt vad gäller uppmätning av rör och 
kanaler i olika dimensioner, samt storlek av rumsvärmare.  
 
Värmesystemet dimensioneras efter byggnadens effektbehov. Byggnadens 
effektbehov grundar sig på ett schablonvärde av 40 W/m2 [19]. Radiatorer 
placeras ut på ritning under fönster och längs ytterväggar där så erfordras. För 
att erhålla lämplig storlek på de radiatorer/konvektorer som placeras ut, 
beräknas en medelradiator och en medelkonvektor fram (medeleffekt). 
Värmerör dimensioners baserat på tabell ”Överslagsvärden för dimensioner 
på värmerör” sidan 322 i [20]. 
 
Avloppssystem dimensioneras fullständigt baserat på summerade flöden och 
sannolika flöden angivna i tabeller och diagram i [1] och [20].  
Tappvattensystem dimensioneras schablonartat, baserat på tabeller och 
diagram i [1] och [20].  
 
Luftbehandlingssystem dimensioneras efter metod ”lika lufthastighet i samma 
kanaltyp” beskriven i avsnitt 2.12.6 ovan. 
 
3.3 Projekteringsfasen 

Projekteringsfasen i projektet följer övergripande ordningen för 
produktutveckling (produktutvecklingsprocessen), som den beskrivs i Karl T. 
Ulrich och Steven D. Eppingers bok Product Design and Development [21].   
 
Projekteringen innehåller övergripande följande moment: 
 

- Upprätta kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan specifikt för 
projektet. 

- Konceptutveckling av kylsystem. 
- Flödesscheman (VS och luft) med AutoCAD. 
- Transmissionsberäkningar (värmeeffektbehov). 
- Dimensionering av radiatorer och konvektorer. 
- CAD-modeller av systemen, med MagiCAD. 
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- Dimensionering av luftbehandlingsaggregat (luftbehandlings-
aggregatet dimensioneras vid konceptutveckling av kylsystem) och 
fjärrvärmeväxlare. 

- Dimensionering av shuntgrupper. 
- Simulering, beräkning och injustering av system. 
- Framtagning av ritningar med MagiCAD. 
- Driftkort (VS och luft) med AutoCAD. 
- Färdigställa ritningar. 

Produktutvecklingsprocessen innehåller sex faser [21]. Nedan beskrivs de sex 
faserna, samt vad av projekteringen som ingår i respektive fas.   
 
3.3.1 Planering 

Ett naturligt första steg i allt utvecklingsarbete är planering. Planeringssteget 
innefattar främst sådant som utfördes i den första planeringsfasen, se ovan. 
 
Detta steg innefattar även framtagning av kvalitetsplan, miljöplan och 
arbetsmiljöplan. Dessa handlingar utformas genom en kombination av mallar 
och särskild anpassning för detta specifika projekt. 
 
3.3.2 Konceptutveckling 

Konceptutveckling innebär att kundbehov identifieras och översätts till 
tekniska specifikationer. Flera koncept genereras och slutligen väljs ett eller 
flera koncept ut för vidare undersökning och testning som ligger till grund för 
konceptval [21]. 
 
För projektet avser detta steg, konceptutveckling och konceptval av kylsystem 
för byggnaden utifrån de krav som angivits på kylsystemet. För övriga system 
baseras koncepten på de specifikationer som anges i rambeskrivningar.  
 
Konceptutvecklingen av kylsystemet utförs i följande steg enligt [21]: 
 

 Identifiera kundbehov. Innebär att finna och förstå kundens behov och 
krav. Resultatet av detta steg ska utgöras av en lista med 
”kunduttalanden” som beskriver kundbehoven. 

 Upprätta målspecifikationer. Innebär att kundbehov omvandlas till 
tekniska specifikationer som beskriver exakt vad det är produkten ska 
göra.  Resultatet av detta steg är en lista av specifikationer.  
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 Konceptgenerering. Innebär att flera förslag på koncept genereras. 
Konceptgenereringen inkluderar interna-, externa sökningar, kreativt 
tänkande och systematisk undersökning av de olika koncepten som 
genereras [21].  

Detta steg utförs med interna och externa sökningar, samt 
brainstorming med tankekarta för att generera konceptförslag på 
kylsystemlösningar. 

 Konceptval. Innebär att flera konceptförslag undersöks och utvärderas. 
Successivt elimineras konceptförslag tills endast det/de mest lovande 
förslagen återstår [21]. 
 
Konceptvalet utförs med en utvärderingsmatris, Pughs matris, för att 
erhålla två alternativa koncept ”med bäst poäng” för djupare 
undersökning och utvärdering baserad på beräkningar avseende 
komfort, ekonomi och miljöbelastning.  
 
Pughs matris används för att erhålla en objektiv och systematisk 
utvärdering och bedömning av konceptförslagen, där koncepten 
poängbedöms gentemot varandra utifrån hur väl de uppfyller ställda 
kriterier. 
 
Pughs matrisen utförs i följande steg:  
 
1. Fastsälla kriterier (redan utförts i tidigare steg; identifiera 

kundbehov och upprätta målspecifikationer). Kriterier viktas 
beroende på hur viktiga de är i förhållande till varandra, viktning 
sker i skala 1-5. 

2. Fastställa koncept (utförts i tidigare steg; konceptgenerering). 
3. Genera poäng.  Ett välbeprövat koncept används som 

referensobjekt. Övriga koncept poängbedöms utifrån hur de 
uppfyller kriterier bättre (+) eller sämre (-) än referenskonceptet. 
Poängbedömning sker från -2 till +2. Där 0 är lika bra, -2 är 
mycket sämre och +2 är mycket bättre. 

4. Summera poängen. Antal (+) summeras, antal (-) summeras. 
Totala summan av (+) och (-) samt den viktade summan av (+) och 
(-) fasställs. 

5. Konceptval sker så att de två koncept med högst poäng, flest (+), 
går vidare för ytterligare undersökning [22]. 
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 Koncept testning.  Innebär att konceptet/koncepten testas och 
verifieras så att de verkligen uppfyller kundernas behov. 

 Fastställa slutliga specifikationer. Innebär en uppföljning av tidigare 
fastställda specifikationer efter det att konceptet valts ut och testats. 
Specifika värden ska finnas avseende konceptets prestanda, 
utformning och avvägning (trade-offs) mellan ekonomi och prestanda 
[21]. 
 

3.3.3 Systemkonstruktion 

I detta steg definieras produktens övergripande arkitektur. Produkten delas 
upp i delsystem och komponenter. Steget innefattar även preliminär 
konstruktion av nyckelkomponenter. Resultatet av detta steg utgörs av en 
geometrisk layout av produkten och funktionsbeskrivning av produktens 
delsystem [21]. 
 
Det innebär att VVS-systemens övergripande layout fastställs och 
flödesscheman tas fram som beskriver delsystemens funktioner. 
 
3.3.4 Detaljkonstruktion 

Detaljkonstruktion innefattar en fullständig beskrivning gällande produkten 
och dess delkomponenter avseende geometri och material. Resultatet av detta 
steg utgörs av kontrolldokumentation i form av ritningar och CAD-modeller 
som beskriver produkten, specifikation av inköpta komponenter, dess 
produktion och produktionsverktyg samt montering [21]. 
 
Detta steg innebär att transmissionsberäkningar utförs, CAD-modeller över 
systemen skapas i MagiCAD och ligger till grund för ritningar. Driftkort tas 
fram. Delsystem och ingående komponenter beräknas och dimensioneras. 
 
3.3.5 Testning och förbättring (prototypframtagning) 

Detta steg innebär konstruktion och utvärdering av tidiga versioner av 
produkten (prototyper). Prototyper konstrueras, testas och utvärderas i olika 
avseenden. Tidiga prototyper, så kallade alphaprototyper, har för avseende att 
testas och utvärderas för att se om produkten fungerar som det är tänkt, och 
om den uppfyller de kundbehov den är avsedd för. 
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Betaprototyper tillverkas i det produktionssystem som är avsett att användas 
för produkten. Syftet med betaprototyper är främst att kunna identifiera 
viktiga förändringar som behöver göras innan produktionen sätts igång [21]. 
 
Detta steg innefattar datorstödda simuleringar med MagiCAD och Fläkt 
Woods produktvalsprogram ACON [23], för att säkerställa att kraven 
uppfylls. Inga fysiska prototyper tas fram för detta projekt. 
 
Det sista steget i produktutvecklingsprocessen, produktionsberedning 
(inkörning), utförs inte. Detta steg innefattar produktion av produkten i det 
produktionssystem den är avsedd att tillverkas i [21]. 
 
3.4 Efterkalkyl 

Efterkalkylen för projektet har för avseende att återkopplas till förkalkylen för 
att se huruvida väl dessa stämmer överens, och om entreprenaden går med 
vinst. Efterkalkylen utförs med Wikells Sektionsdata för både värme- och 
sanitet (VS) samt luftbehandling (V). 
 
Modellfilerna i MagiCAD för respektive system och våning exporteras och 
sparas som en txt-fil. Txt-filen importeras i Wikells Sektionsdata. Wikells 
Sektionsdata tar hänsyn till det material och tiden för montage på det som 
importeras från MagiCAD. Sådant material som programmet inte känner av 
automatiskt, kopplas till motsvarande material i Wikells prislistor för 
byggdelar eller á-prislistor.  
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4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet. Först presenteras resultatet av det 
anbudsgrundande arbetet, som också vävs ihop med resultatet av 
efterkalkylen. Därefter presenteras resultatet för konceptutveckling för kyla 
och val av kylsystem. Slutligen presenteras resultatet av projekteringen, vad 
gäller värme-, sanitet- och luftbehandlingsinstallationer. 
 
4.1 VS-kalkyl 

VS-kalkyl upprättas med kalkylprogrammet Wikells Sektionsdata [15]. 
 
4.1.1 Schablondimensionering av värmesystem 

 Schablonvärde effektbehov: 40 W/m2 

 Byggnadens effektbehov: 35,4 kW 
 Antal radiatorer/konvektorer: 52 radiatorer och 14 konvektorer 
 Medeleffekt radiator/konvektor: 536 W 
 Medelradiator: Purmo CV44 200x900, 543 W 
 Medelkonvektor: Purmokon 33 214x1000, 526 W. 

Anledning till att Purmo CV44 har valts, är att samtliga radiatorer av Purmo 
CV har en höjd av 200 mm. Detta erfordras för att klara av montering av 
radiator med passerande värmerör, då brösthöjden för fönstren är 500 mm. 
Radiatorer och konvektorer väljs ut med Purmos nerladdningsbara excelfiler 
för dimensionering av radiator [24] respektive konvektor [25]. 
 
Värmerör dimensioneras efter följande framtagna tabell 6, baserad på tabell 
”Överslagsvärden för dimensioner på värmerör” sidan 322 i [20], och den 
framräknade medelradiatorn på 0,54 kW. 
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Tabell 6 används för att dimensionera värmerör (MPF elförzinkade 
tunnväggiga stålrör). 

 
Rör dimension (mm) Levererad effekt, 

Pmax, (kW) 
Antal radiatorer, 
Pmax/0,54 

12 1,0 1 
15 2,3 2-4 
18 4,0 5-7 
22 7,5 8-13 
28 13,5 14-25 
35 25 26-46 
42 43 47-79 
54 87 80-161 
 
Radiatorer och konvektorer placeras ut vid fönster, och även längs med 
ytterväggar i rum B:1:003,B1:005, B1:070 och B1:072 (de rum som har 
yttervägg, men inget fönster). 
 
Isolerade värmerör skissas i undertak, ut från undercentral, via korridor och ut 
i respektive flygel via entré/vindfång där de förgrenar sig så att samtliga 
radiatorer/konvektorer betjänas. 
 
Värmerör i undertak är av MPF elförzinkade stålrör, med rörskålsisolering. 
Synliga värmerör i rummen är oisolerade MPF elförzinkade stålrör.  
 
4.1.2 Schablondimensionering av tappvattensystem 

Tappvatteninstallationer placeras ut i rummen efter rambeskrivningens 
rumsfunktionsprogram. Tappvattenledningar dimensioneras enligt följande 
hämtat ur [20] sidan 290-291: 
 

 Kopplingsledningar (anslutningsledning till tappställe): 
- Vattenklosett och tvättställ ansluts med dimension 12 mm. 
- Diskbänk, duschblandare, utslagsback, tvättmaskin, spolblandare och 

vattenutkastare ansluts med dimension 15 mm. 

Fördelningsledningar dimensioneras efter det summerade normflödet i 
ledningen, se tabell 7. 
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Tabell 7 används för dimensionering av fördelningsledningar av koppar i 
tappvattensystem. 

 
Summa normflöde (l/s) Ledningsdimension (mm) 
0,2 12 
0,4-0,6 15 
0,6-0,8 18 
0,8-1,6 22 
1,6-10 28 
10-30 35 
 
Tappvattenledningar skissas i undertak, ut från undercentral, via korridor och 
ut i respektive flygel via entré/vindfång där de förgrenar sig till respektive 
tappställe. Tappvattenledningar till diskbänkar i samtliga allrum och i ateljé, 
dras från stamledning i entré/vindfång, i undertak, in till fördelare placerade i 
undertak i ateljé. Från fördelare dras PEX, rör i rör, i undertak, ner genom 
vägg till respektive diskbänk. Tappvattenledning till diskbänk i personalrum 
dras från korridor, i undertak, till dusch. Därifrån dras PEX, rör i rör, ner 
genom vägg och ingjutna i markplattan bort till diskbänk. 
 
Tappvattenledningar i undertak är rörskålsisolerade kopparledningar. 
Samtliga synliga tappvattenledningar är förkromade kopparledningar. 
 
4.1.3 Dimensionering av spillvattensystem 

Samtliga spillvatteninstallationer placeras ut enligt rambeskrivningens 
rumsfunktionsprogram och ansluts till spillvattensystem förlagt i 
mark/ingjuten i platta. Spillvattensystemen delas upp två system. Ett system, 
S2, som betjänar kök, vagnhall, diskrum, avfall och varumottagning, och 
system S1 för resterande spillvatteninstallationer i byggnaden. System, S2, 
ansluts till kommunalt avloppssystem via fettavskiljare. System, S1, ansluts 
direkt till det kommunala avloppssystemet. 
 
Spillvattenledningar utföres i plast (PP), och med ett ledningsfall på 10 
promille. 
 
Följande, tabell 8, gäller för dimensioneringen av spillvattenledningar i 
byggnaden, baserat på [1]. 
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Tabell 8 används för dimensionering av anslutningsledningar för 
avloppsinstallationer. 

 
Spillvatteninstallation Normflöde (l/s) Anslutningsledning 

mark/platta (mm) 
Vattenklosett 1,8 110 
Tvättställ 0,6 75 
Diskbänk 0,6 75 
Golvbrunn 1,5 75 
Utslagsback 0,9 75 
 
Följande gäller för luftningsledningar och liggande samlingsledningar: 
 

 Luftningsledningar dimensioneras enligt: summerade normflöde >5 
l/s, ger luftningsledning av dimension 75 mm [1]. Totalt placeras fyra 
luftningsledningar ut.  

 Oluftade liggande samlingsledningar dimensioneras efter tabell 6.4 i 
[1]. 

 Liggande luftade samlingsledningar dimensioneras enligt figur 6.14 i 
[1]. 

4.1.4 VS-Kalkyl i Wikells Sektionsdata 

Kalkylen upprättas genom att varje rum beskrivs var för sig vad gäller 
ingående material och montering. 
 
Betjänande rörledningar mellan rum (rörstråk), isolerade och placerade i 
undertak, samt spillvattenledningar i mark/platta, mäts upp och läggs in i 
kalkyl.   
 
Följande uppmätta rörlängder från skissade och schablondimensionerade 
ritningar erhålls: 
 

 Spillvattenledningar, plaströr (markförlagt) 
- Dim. 160 mm: 60 m 
- Dim. 110 mm: 45 m 
- Dim. 75 mm: 15 m 
 Tappvattenledningar, koppar dold isolerad (takförlagt) 

- Dim. 12 mm: 22 m 
- Dim. 15 mm: 61 m 
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- Dim. 18 mm: 130 m 
- Dim. 22 mm: 60 m 
- Dim. 28 mm: 70 m 
- Dim. 35 mm: 10 m 
 Värmeledningar, elförzinkade VS-press isolerad (takförlagt) 

Obs. uppmätta längder gäller för både tillopp och retur för respektive 
dimension. 

- Dim. 12 mm: 27 m 
- Dim. 15 mm: 31 m 
- Dim. 18 mm: 25 m 
- Dim. 22 mm: 18 m 
- Dim. 28 mm: 54 m 
- Dim. 35 mm: 18 m 
- Dim. 42 mm: 5 m 

Kalkylen upprättad i Wikells Sektionsdata baseras på programmets 
förinställningar, med vissa modifikationer. Materialpriser baseras på Wikells 
prislista hos grossister. Montagetid baseras på normtid för branschen och 
montörslön baseras på medellön, se bilaga 1 (underlag). 
 
Förändringar och tillägg i kalkylunderlag: 
 

 UE-koefficient för isolering ändras från 1,0 till 0,7, för att bättre 
stämma överens med verkligheten [26]. 

 Oförutsägbara kostnader för arbete läggs till med 5 %. 
 Övriga kostnader läggs till enligt följande: 

- Bodar: 15 000 kr 
- Projektering, kopiering: 90 000 kr 
- Drift- och skötselinstruktioner: 10 000 kr 
- Märkning och injustering: 10 000kr [27]. 

Följande sammanställning gäller kalkylen, se figur 2 nedan.  



66 

 
 

Figur 2 Sammanställning av förkalkylen för VS-installationer upprättad i 
Wikells Sektionsdata. 

 
För fullständigt kalkylsammandrag, hänvisas till bilaga 1. 
 
4.2 V-kalkyl 

Ventilationskalkylen upprättas med Wikells Sektionsfakta. 
 
4.2.1 Schablondimensionering ventilationssystem 

Tillufts-, frånlufts- och överluftsdon placeras ut i rummen för att ge en jämn 
spridning av luften och så att kraven på rummens luftflöden uppfylls. 
Tilluftsdon, kvadratiska dysdon, placeras med spridardel i undertak och 
anslutningslåda på vind. I entré/vindfång placeras rektangulära dysdon för 
bakkantsinblåsning i vägg mot ateljé. 
 
Luftbehandlingsaggregat placeras i fläktrum. Ventilationskanaler, cirkulära 
kanaler, leds från luftbehandlingsaggregat ut på kallvind över respektive 
flygel samt över mittdel. Ventilationskanaler på kallvind värmeisoleras och 
kanaler i fläktrum brandisoleras och täcks med aluminiumfolie.  



67 

 
Ventilationskanaler dimensioneras med metoden ”lika lufthastighet i samma 
kanaltyp”. 
 
4.2.2 V-kalkyl med Wikells Sektionsfakta 

För varje rum väljs don ut. Pris för don (material+ montering) fås ur 
katalogflik 10, 11 och 12 i [18]. Totalkostnad för don sammanställs, se nedan. 
 
För avfallsrum, forcering, spisar, torkskåp och fläktrum används byggdelarna 
(färdiga typrum), se nedan. 
 
Uppmätta ventilationskanaler, se bilaga 2, från skissad ventilationsritning 
ligger till grund för kostnaden för material, montering och isolering av 
ventilationskanalerna. Även i detta fall ersätts ändrad underentreprenörs-
koefficient för isolering till 0,7 [26]. 
 
Följande sammandrag gäller för ventilationskalkyl: 
 

 Summa kostnad don+montering: 274 179 kr 
 Summa kostnad forcering: 41 410 kr 
 Summa kostnad spisfläktar+kanaler: 19 116 kr 
 Summa kostnad torkskåp: 1 679 kr 
 Summa kostnad avfallsrum: 4 054 kr 
 Summa kostnad fläktrum: 458 601 kr 
 Summa kostnad ventilationskanaler: 864 274 kr 
 Projekteringskostnad: 90 000 kr 
 Drift- och skötselinstruktioner: 10 000 kr 
 Injustering: 10 000 kr 

Total kostnad: 1 773 313 kr (exkl. moms). 
 
För fullständigt kalkylsammandrag hänvisas till bilaga 2. 
 
4.3 Anbud 

Utförd kostnadskalkyl (VS och V) ligger som grund för anbudssumman. 
Anbudet upprättas enligt tillskickat anbudsformulär, se bilaga 3. 
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De totala kostnaderna för projektet blir enligt sammanställd kalkyl (VS och 
V): 
 

- 3 152 693 SEK exklusive moms. 

Anbudssumman bestäms till: 
 

- 3 250 000 SEK exklusive moms. 
- Mervärdesskatt tillkommer med en summa av 812 500 SEK 
- Vinstmarginal på 3,08 %. 

4.4 Efterkalkyl 

Efterkalkyl, bilaga 4, upprättas med Wikells Sektionsdata för både VS-system 
och V-system. Respektive CAD-modeller exporteras till txt-filer och 
importeras in i Wikells Sektionsdata. Förutsättningar (underlag) är desamma 
som för upprättande av förkalkylen (Wikells inställningar). Spilltillägg sätts 
till 2 %.  
 
Följande sammandrag erhölls för efterkalkylen: 
 

 Kostnad VS: 1 212 034 SEK 
 Kostnad V: 1 697 113 SEK 
 Total kostnad, exkl. övriga kostnader (VS+V): 2 909 147 SEK  
 Total kostnad, inkl. övriga kostnader: 3 144 147 SEK 
 Anbudssumma: 3 250 000 SEK 
 Differens: 105 853 SEK  
 Erhållen förtjänst: 3,36 % 
 Förväntad förtjänst: 3,08 % 
 Skillnad mellan förkalkyl och efterkalkyl: 8546 SEK, motsvarande 

0,28 %. 

För fullständigt kalkylsammandrag, se bilaga 4. 
 
4.5 Resultat övriga handlingar 

För projektet har det även utarbetats projektspecifik:  
 

- Kvalitetsplan, se bilaga 5 
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- Miljöplan, se bilaga 6  
- Arbetsmiljöplan, se bilaga 7  

4.5.1 Kvalitetsplan 

Projektets kvalitetsplan är utarbetad och anpassad för projektet efter krav från 
beställare. Kvalitetsplanen är företagets instrument för att uppnå beställarens 
krav och visa hur dessa kommer att tillgodoses. 
 
4.5.2 Miljöplan 

Miljöplanen är upprättad för att redovisa hur företaget kommer att arbeta för 
att uppfylla de miljökrav som beställaren ställt för det aktuella projektet. 
 
4.5.3 Arbetsmiljöplan 

Arbetsmiljöplanen är upprättad för att redovisa hur företaget kommer att 
arbeta för att uppfylla krav på god arbetsmiljö.  
 
4.6 Kylsystem 

Vid val av kylsystem har flera olika konceptlösningar för kylsystem 
genererats genom brainstorming. Med hjälp av en utvärderingsmatris, Pughs 
matris, har ett antal av de genererade lösningarna poängbedömts utifrån hur 
väl de uppfyller vissa givna specifikationer/krav. Kraven är bestämda utifrån 
de i projektets rambeskrivning angivna, samt utifrån egenformulerade krav. 
Av dessa konceptlösningar har två alternativ sedan gått vidare för ytterligare 
undersökning och bedömning. 
 
Följande krav/specifikationer gäller för kylsystemet: 
 

1. Luftburen installation, integrerad i ventilationssystemet. 
2. Kyld tilluft +17°C vid utomhusförhållanden på +26°C och 65 % 

relativ fuktighet. 
3. Hållbar/miljövänlig. 
4. Låga utsläppsnivåer av koldioxid. 
5. Behaglig (komfort). 
6. Kostnadseffektiv ur livscykelperspektiv 
7. Lite underhåll. 
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8. Driftsäker. 

Följande förslag på lösningar har gått vidare för analys och poängbedömning i 
Pughs matrisen: 
 
Referenskoncept: Kompressorkyla (kylmaskin med kanalbatteri i tilluftkanal). 
 

A. Integrerad reversibel värmepump i luftbehandlingsaggregat 
B. Fjärrkyla 
C. Borrhålskyla (frikyla) 
D. Nattkyla (frikyla) 
E. Evaporativ kylaggregat 
F. Sorptiv kylaggregat 

4.6.1 Utvärderingsmatris (Pughs matris) 

En utvärderingsmatris, Pughs matris, används för att erhålla en objektiv och 
rättvis bedömning av kylsystemen, se tabell 9 nedan. 
  

Tabell 9 visar resultatet av en utförd Pughs matris för konceptval av 
kylsystem 

 
Koncept/ 
Kriterier 

Vikt Referens A B C D E F 

1 4 0 0 -1 -1 0 0 0 
2 5 0 0 0 -1 -2 -1 0 
3 3 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 
4 3 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 
5 4 0 0 0 -1 -2 0 0 
6 3 0 0 0 0 +1 0 0 
7 3 0 0 0 0 +1 -1 -1 
8 5 0 0 0 0 0 -1 -1 
Antal +  0 +2 0 +2 +5 +2 +2 
Antal -  0 0 -1 -3 -4 -3 -2 
Summa  0 +2 -1 -1 +1 -2 0 
Viktad 
summa 

 0 +6 -4 -4 -6 -7 -2 
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Av dessa har följande två alternativ gått vidare för djupare undersökning och 
slutlig bedömning: 
 

B. Kompressorkyla (kylmaskin med kanalbatteri) 
C. Integrerad reversibel värmepump i luftbehandlingsaggregat. 

Efter djupare undersökning av de två alternativen, med beräkningar och 
simulering i Fläkt Woods produktvalsprogram ACON, avseende 
energiförbrukning, utsläppnivåer och driftkostnader har följande kylsystem 
valts till byggnaden: 
 

- Luftbehandlingsaggregat med integrerad värmepump av modell Fläkt 
Woods eQ ReCooler HP, storlek 032.   

4.6.2 Kort beskrivning och specifikationer av valt kylsystem 

Följande beskrivning och specifikationer gäller enbart kyla för det valda 
luftbehandlingsaggregatet eQ ReCooler HP 032. För övrig information 
angående luftbehandlingsaggregatet hänvisas till avsnitt 4.7.3, 4.7.4 samt 
4.10.2.   
 
I tabell 10, nedan, anges de förutsättningar som gäller för kylsystemet. 
Observera att kylsystemet endast är aktivt sommartid när kylning av 
byggnaden krävs.   
 

Tabell 10 anger förutsättningarna för kylsystemet (sommartid). 
 
Förutsättningar sommar Värde 
Utomhustemperatur +26°C 
Relativ fuktighet utomhus 65 % 
Tilluftstemperatur +17°C 
Relativ fuktighet tilluft 50 % 
Frånluftstemperatur 25°C 
Relativ fuktighet frånluft 55 % 
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Resultatet från beräkningar utförda i Fläkt Woods produktvalsprogram ACON 
återges i tabell 11 nedan. Beräkningarna tar hänsyn till de ovan angivna 
förutsättningarna. 
   

Tabell 11 visar resultatet av kylberäkningar utförda för 
luftbehandlingsaggregatet eQ ReCooler HP storlek 032. 

 
Kylsystem  Reversibel värmepump med 

roterande växlare för återvinning. 
Rotor (växlare)  
Temperaturverkningsgrad 79,6 % 
Effekt reduktion (återvunnen kyleffekt) 23,4 kW 
Lufttemperatur rotor tilluft 26/25,2°C 
Lufttemperatur rotor frånluft 25/25,8°C 
Kylenhet, tilluftssida, batteri  
Effekt (kyleffekt tilluft) 34,2 kW 
Lufttemperatur 25,2/16°C 
Kylenhet frånluftssida batteri  
Effekt  40,7 kW 
Lufttemperatur 25,8/36,3°C 
Kylenhet, kompressor  
Eleffektbehov 8,36 kW 
Köldfaktor, EER 4,1 
Kylenhet, kompressor och rotor  
Effekt 57,6 kW 
Köldfaktor, EER 6,9 
Aggregat  
Specifik fläkteleffekt, SFP 2,12 kW/(m3/s) 
Energiåtervinning  
Kylåtervinning 359 kWh/år 
DX-kylåtervinning 156 kWh/år 
 
Installerad sensibel kyleffekt, med hänsyn till tilluftstemperatur och 
rumsluftens frånluftstemperatur som ett mått för rumstemperaturen, beräknat 
med formel (1) är 28,8 kW, se bilaga 9. 
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Följande rum betjänas inte av luftbehandlingsaggregatet: 
 

 Kök (23 m2) 
 Diskrum (10 m2) 
 Avfall (2,5 m2) 
 Kyllager (3,5 m2) 
 Kyl (3 m2) 
 Total area: 42 m2 

4.6.3 Sammanfattning kylsystem 

Följande lista är en sammanfattning av kylsystemet: 
 

- Kylsystem: kyld tilluft av Fläkt Woods luftbehandlingsaggregat eQ 
ReCooler HP, storlek 032. Kylning sker via roterande växlare samt 
reversibel värmepump. 

- Installerad total kyleffekt (kompressor + återvunnen): 57,6 kW. 
- Installerad total kyleffekt per kvadratmeter byggnad (avser hela 

undervåningen): 64,4 W/m2. 
- Installerad total kyleffekt per kvadratmeter byggnad (exkl. rum som 

inte betjänas av luftbehandlingsaggregatet): 68,3 W/m2. 
- Köldfaktor, EER-värde för hela kylsystemet: 6,9. 
- Installerad sensibel kyla: 28,8 kW (rumstemperatur). 
- Installerad sensibel kyla per kvadratmeter byggnad (hela 

undervåningen): 32,5 W/m2 (rumstempertur)   
- Installerad sensibel kyla per kvadratmeter byggnad (exkl. rum som 

inte betjänas av luftbehandlingsaggregatet): 34,2 W/m2 
(rumstemperatur) 

- Tillförd sensibel kyleffekt till rum per liter tilluft: 9,8 W/l 
(rumstemperatur)  

De fyra understa av ovan angivna punkter, motsvarar den kyleffekt som 
tillförs rummen och leder till sensibel kylning (borttransport av värme) med 
avseende på rumsluftens temperatur. Observera att denna sensibla kyleffekt 
skiljer sig från den sensibla kyleffekt som beräknas med ACON, som istället 
tar hänsyn till den temperatur rummet skulle ha utan kylning, det vill säga 
utetemperaturen. 
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4.7 Värmesystem 

Följande resultat behandlar värmeinstallationer i byggnaden. 
 
4.7.1 Förutsättningar dimensionering av värmesystem 

De förutsättningar som gäller för dimensionering av byggnadens värmesystem 
åskådliggörs i tabell 12 nedan och är hämtade ur projektets rambeskrivning. 
 

Tabell 12 anger dimensionerande förutsättningar för byggnadens 
värmesystem. 

 
Temperaturer  
Rumstemperatur +22°C 
Fläktrumstemperatur +10°C 
Kallvindstemperatur DUT= -16°C 
Dimensionerande utetemperatur, DUT -16°C 
Framledningstemperatur värme +60°C 
Returledningstemperatur värme +45°C 
Framledningstemperatur 
luftvärmebatteri 

+60°C 

Returledningstemperatur 
luftvärmebatteri 

+30°C 

Inblåsningstemperatur +20°C 
Ventilationsflöde  
Ventilationsflöde i de rum som har 
tilluft (nattetid) 

0,35 l/s och m2 

Oavsiktligt ventilationsflöde, 
luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad 

0,025 l/s och m2 omslutningsarea. 
(0,5/20 eftersom det är FTX-system) 

Oavsiktligt ventilationsflöde, 
luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad, 
för avfallsrum och fläktrum. 

0,0125 l/s och m2 omslutningsarea. 
(0,5/40 eftersom det är styrd 
frånluftsventilation) 

Övriga värmetillskott  
Överskottsvärme kylaggregat till 
kyl/frys 

0,7 kW 
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4.7.2 Värmebehov, transmissionsberäkningar och 
dimensionering av rumsvärmare 

Byggnaden värms upp av ett radiatorsystem som täcker byggnadens totala 
värmebehov. Radiatorer/konvektorer är enbart placerade längs med 
ytterväggar och företrädesvis under fönster för att motverka kallras, se 
ritningar V-50.1-010 – V-50.1-022 i bilaga 10. Radiatorer/konvektorer väljs 
och injusteras för att avge tillräcklig effekt till rummet för att klara av att 
täcka rummets värmebehov, men också för att samtliga radiatorer/konvektorer 
tillsammans ska avge tillräcklig effekt för att klara av att täcka hela 
byggnadens värmebehov. 
 
Radiatorer väljs till Purmo CV med en fast höjd av 200 mm för att klara en 
fönsterbrösthöjd av 500 mm. Där fönsterbrösthöjden inte är begränsad väljs i 
vissa fall radiatorer av modell Purmo Compact, se ritningar V-50.1-010 – V-
50.1-022 i bilaga 10. Konvektorer, av modell Purmokon, placeras i 
entré/vindfång vid de fönsterpartier som går från golv till tak, se ritningar V-
50.1-010 – V-50.1-022 i bilaga 10. Radiatorer dimensioneras med Purmos 
nerladdningsbara excelfiler, för Purmo Cv, Purmo Compact [28] och 
Purmokon, där tillopps-, retur-, och rumstemperatur anges. För respektive 
radiator och konvektor som utplaceras i modellen i MagiCAD, anges den 
effekt (installerad effekt) som ska avges av denne, se bilaga 8. En större 
radiator kan alltså anges en lägre effekt för att injusteras och anpassas till 
rummets värmebehov. 
 
Byggnadens värmeförluster består av transmission- (Pt), ventilationsförluster 
(Pv) och förluster orsakade av oavsiktlig ventilation (luftläckage) (Pov). 
Byggnadens totala värmeförluster anges i tabell 13 nedan. För en fullständig 
rumsbeskrivning gällande transmissionsberäkningar och installerad 
värmeeffekt hänvisas till bilaga 8. 
 

Tabell 13 är en kortfattad sammanställning av byggnadens installerade 
värmesystem, värmebehov och värmebehov per kvadratmeter. 

 
Vånings-
plan 

Golvarea, 
m2 

Effektbehov, 
W 

Installerad 
effekt, W 

Effekt-
behov 
W/m2 

Installerad 
effekt 
W/m2 

1 885 18665,9 19006 21,1  21,5 
2 120 1909,6 2061 16 17,2 
1+2 1005 20575,5 21067 20,5 21 
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4.7.3 Värmepump och roterande växlare i 

luftbehandlingsaggregat 

Luftbehandlingsaggregatet kommer även vid behandling av luften att värma 
upp tilluft genom återvinning med roterande växlare samt den reversibla 
värmepumpen. 
 
I tabell 14 anges de förutsättningar som gäller för uppvärmning av tilluft med 
roterande växlare och värmepump integrerat i luftbehandlingsaggregatet. 
 
Tabell 14 anger förutsättningar för beräkning av luftbehandlingsaggregatets 

eQ ReCooler HPs prestanda vintertid. 
 
Förutsättningar vinter Värde 
Utomhustemperatur, DUT -16°C 
Relativ fuktighet utomhus 90 % 
Tilluftstemperatur +20°C 
Frånluftstemperatur +22°C 
Relativ fuktighet frånluft 20 % 
 
I tabell 15 anges resultatdata för värmning med luftbehandlingsaggregatets 
reversibla värmepump och rotor vintertid. Beräkning är utförd i ACON. 
 
Tabell 15 anger resultatet av beräkningar för luftbehandlingsaggregatet eQ 

ReCooler HPs prestanda vintertid. 
 
System Reversibel värmepump med 

roterande växlare för återvinning. 
Rotor (växlare)  
Temperaturverkningsgrad 80,7 % 
Effekt reduktion (återvunnen kyleffekt) 128 kW 
Lufttemperatur rotor tilluft -16/14,7°C 
Lufttemperatur rotor frånluft 22/-8,7°C 
Kylenhet, tilluftssida, batteri   
Effekt (kyleffekt tilluft) 0 
Lufttemperatur 14,7/14,7°C 
Kylenhet frånluftssida batteri  
Effekt  0 kW 
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Lufttemperatur 14,7/14,7°C 
Kylenhet, kompressor  
Eleffektbehov 0 kW 
Kylenhet, kompressor och rotor  
Effekt 0 kW 
Köldfaktor, EER 0 
Aggregat  
Specifik fläkteleffekt, SFP 2,12 kW/(m3/s) 
Energiåtervinning  
värmeåtervinning 121685 kWh/år 
DX-värmeåtervinning 8511 kWh/år 
 
Som anges i tabell 15 ovan, är värmepumpen inaktiv vid den dimensionerande 
utetemperturen. Uppvärmning av luft vid utetemperaturer under -5°C sker 
enbart genom återvinning med roterande växlare och uppvärmning med 
luftvärmebatteri. 
 
4.7.4 Värmebatteri i luftbehandlingsaggregat 

Luftbehandlingsaggregatets värmebatteri ansluts till värme sekundär, VS1. I 
tabell 16 anges resultatdata för luftvärmebatteriet. Indata för beräkning 
presenteras i tabell 14 ovan. Beräkning är utförd i ACON. 
 

Tabell 16 anger resultatet av beräkningar och dimensionering av 
värmebatteri i luftbehandlingsaggregat eQ ReCooler HP 032, utförd i ACON. 

 
Effekt 16,3 kW 
Lufttemperatur in +14,7°C 
Lufttemperatur ut +19,1°C 
Vattentemperatur in +60°C 
Vattentemperatur ut +30°C 
Vattenvolym 5,5 l 
Vattenflöde 0,13 l/s 
Vatten tryckfall 1,4 kPa 
Anslutningsdimension 25 mm 
 
Lufttemperatur ut beräknas till +19,1°C. Resterande höjning med +0,9°C sker 
när luften passerar genom tilluftsfläkten.  
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4.7.5 Shuntgrupper i värmesystem 

I värmesystemet ingår två shuntgrupper, en för radiatorsystemet och en för 
luftvärmebatteriet. Shuntgrupper dimensioneras med det webbaserade 
dimensioneringsprogrammet proSHUNT [29].  
 
Följande gäller för shuntgrupp 1, radiatorsystem: 
 
Indata för dimensionering av prefabricerad shuntgrupp i programmet 
proSHUNT åskådliggörs i tabell 17 nedan. Resultatet av dimensioneringen 
erhålls i tabell 18. Flöde och tryckfall för indata, erhålls ur MagiCAD-modell 
för värmesystemet.  
 

Tabell 17 anger indata för dimensionering av prefabricerad shuntgrupp till 
radiatorkrets. 

 
Typ Varishunt 2-vägs styrventil 
Primärt flöde 0,34 l/s 
Sekundärt flöde 0,34 l/s 
Primärt tryckfall 10 kPa 
Sekundärt tryckfall 16,2 kPa 
Systemtemperatur 60/45°C 
 
Tabell 18 visar resultatet av beräkning och dimensionering av shuntgrupp för 

radiatorkrets. 
 
Typ Prefabricerad shuntgrupp, Varishunt 

2-vägs styrventil, DN24 
Primärt Kv-värde 3,87 
Sekundärt Kv-värde 3,04 
Primärt kvs-värde, shunt (ventil 
öppen) 

6,0 

Varishunt kvs-område 1,5-6,0 
Primärt Kv-värde, shunt med ventil 
inställd på 3,8 varv 

3,87 

Primärt inre tryckfall med ventil ställd 
på 3,8 varv 

10,0 kPa 

Sekundärt kvs-värde, shunt (ventil 
öppen) 

16,3 
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Sekundärt inre tryckfall med ventil 
inställd på 20 varv 

0,56 kPa 

Min. erforderligt pumptryck (ventil 
öppen) 

16,76 kPa 

Pumptryck i driftpunkt med ventil 
inställd på 20 varv 

16,76 kPa 

Vattenhastighet primärt 0,30 m/s 
Vattenhastighet sekundärt 0,30 m/s 
Anslutning DN25 
  
Följande lista anger beräknad pumpdata och kurvdata för shuntgrupp 1, 
radiatorsystem: 
 

- Pumpfabrikat: Grundfos ALPHA2 L 25-40 
- Spänning: 1x230 V 
- Arbetssätt: våt 
- Styrning: elektronisk, inbyggt proportionell tryckreglering. 
- Ström: 0,19 A. 
- Effekt: 0,022 kW. 
- Kurvtryck: 16,76 kPa. 
- kWh/år: 101 
- Årskostnad baserad på 0,75 kr/kWh: 76 kr. 

Följande gäller för shuntgrupp 2, luftvärmebatteri: 
 
Då beräkningsfunktionen i MagiCAD inte tar hänsyn till att värmesystemet 
har två olika systemtemperaturer, 60/45°C för VS1 med avseende på 
växlaren, samt 60/30°C med avseende på luftvärmebatterikrets med 
tillhörande shuntgrupp, måste den levererade effekten till luftvärmebatteri 
beräknas om, så att hänsyn istället tas till ett 60/45°C system, se bilaga 9 för 
beräkning. I tabell 19 nedan anges indata i proSHUNT för shuntgrupp 2 till 
luftvärmebatteri, och i tabell 20 anges resultatet av beräkning och 
dimensionering. 
 

Tabell 19 anger indata för dimensionering av prefabricerad shuntgrupp till 
luftvärmebatteri. 

 
Typ Varishunt 2-vägs styrventil 
Primärt flöde 0,13 l/s 
Sekundärt flöde 0,13 l/s 
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Primärt tryckfall 0,7 kPa 
Sekundärt tryckfall 10 kPa 
Systemtemperatur 60/30°C 
 
Tabell 20 visar resultatet av beräkning och dimensionering av shuntgrupp för 

luftvärmebatteri. 
 

Typ Prefabricerad shuntgrupp, Varishunt 
2-vägs styrventil, DN24 

Primärt Kv-värde 5,59 
Sekundärt Kv-värde 1,48 
Primärt kvs-värde, shunt (ventil 
öppen) 

6,0 

Varishunt kvs-område 1,5-6,0 
Primärt Kv-värde, shunt med ventil 
inställd på 3,8 varv 

5,59 

Primärt inre tryckfall med ventil ställd 
på 3,8 varv 

0,70 kPa 

Sekundärt kvs-värde, shunt (ventil 
öppen) 

16,3 

Sekundärt inre tryckfall med ventil 
inställd på 20 varv 

0,08 kPa 

Min. erforderligt pumptryck (ventil 
öppen) 

10,08 kPa 

Pumptryck i driftpunkt med ventil 
inställd på 20 varv 

10,08 kPa 

Vattenhastighet primärt 0,11 m/s 
Vattenhastighet sekundärt 0,11 m/s 
 
Följande lista anger beräknad pumpdata och kurvdata för shuntgrupp 2, 
luftvärmebatteri: 
 

- Pumpfabrikat: Grundfos ALPHA2 L 25-40 
- Spänning: 1x230 V 
- Arbetssätt: våt 
- Styrning: elektronisk, inbyggt proportionell tryckreglering. 
- Ström: 0,19 A. 
- Effekt: 0,022 kW. 
- Kurvtryck: 16,76 kPa. 



81 

- kWh/år: 39 
- Årskostnad baserad på 0,75 kr/kWh: 30 kr. 

4.7.6 Värmekälla 

Byggnaden förses med en fjärrvärmeväxlare för uppvärmning av värmevatten 
till värmesystem och för beredning av tappvarmvatten. 
 
Fjärrvärmeväxlaren beräknas och dimensioneras av leverantör [30] utifrån de 
indata presenterade i tabell 21 nedan. Värmeeffektbehov baseras på 
transmissionsberäkningar, bilaga 8, samt effektbehov till luftvärmebatteri, se 
avsnitt 4.7.4 ovan. Flöde, tryckfall och volym erhålls ur MagiCAD-modell för 
värmesystem. Effektbehov för varmvattenberedning baseras på utförda 
beräkningar, se avsnitt 4.8.2 nedan, samt bilaga 9. Övriga indata hämtas från 
rambeskrivning. 
 

Tabell 21 anger dimensioneringsförutsättningar för prefabricerad 
fjärrvärmeväxlare. 

 
Utförande Två-stegskopplad 
Värme  
Effekt 38 kW 
Flöde ut värme sekundär 0,48 l/s 
Totalt tryckfall värme sekundär 20 kPa 
Temperatur värme sekundär 60/45°C 
Tryckklass värme sekundär PN 3 
Total volym värme sekundär 264 l 
Temperatur värme primär 100°C/ 
Tryckklass värme primär PN 16 
Varmvatten och 
varmvattencirkulation 

 

Effekt 200 kW 
VVC-flöde 0,033 l/s 
Temperatur kallvatten +5°C 
Tryckklass kallvatten PN 10 
Temperatur varmvatten +55°C 
Tryckklass varmvatten PN 10 
Temperatur VVC +55°C 
  
 



82 

Följande erhålls av leverantör [30]: 
 

 Prefabricerad värmeväxlarenhet 
 Maxi 200/38 med reglerutrustning  
 Vikt ca: 85 kg 
 Utförande: Tvåstegskopplad 

- Primärt tillopp är försett med samlingsrör för en anslutningspunkt. 
Primärkretsen är försedd med svetsade avtappningsdon. 

- Primär returledning från värmekretsens växlare är försedd med 
termometer. Primärt tillopp - och retur anslutningsdimension DN25 

- Erforderliga avluftningar och svetsade avtappningar med 
blåsningsledningar och proppade avstängningsventiler. 

- Värmeväxlarna är isolerade med CFC-fritt polyuretanskum med ett 
ytskikt av oöm ABS-plast. Isoleringen är lätt att montera och 
demontera. 

 Varmvatten förses med 
- Kallvattenledning med ventilrör innehållande avstängnings-, back- och 

säkerhetsventil. Anslutningsledning DN25 
- VVC-ledning med VVC-pump, avstängningsventiler, termometer, 

injusteringsventil och backventil. Anslutningsledning DN25 
- Wilo ZRS 15/6 Composite, 1-fas 230V 85 W 0.38A. Flöde 0.19 l/s, 

tryckuppsättning 51 kPa 
- Injusteringsventil TA, DN25 
- Varmvattenledning med avstängningsventil och termometer. 

Anslutningsledning DN25. 
 

 Värmekrets 1 förses med sekundärsida bestående av: 
- Kulventil i returledning 
- Injusteringsventil, STAD DN32 
- Säkerhetsventil, DN15, 3.0 bar 
- Påfyllning till sekundärsida med dubbla avstängningsventiler och en 

backventil. 
- Termometrar med dykrör, 0-120°C 
- Uttag för expansionsledning, DN25 
- Smutsfilter 
- Manometer för differenstrycksmätning 4 punkter, 0-6bar 
- Wilo STRATOS 25 /1-8, DN25 1-fas 230V 125W 0.93A. Flöde 0.61 

l/s, tryckuppsättning 70 kPa. 
- Anslutningsledningar DN32 
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Dimensionerande data: 
 

- Tillgängligt differenstryck min: 150 kPa 
- Tryckklass: PN 16 

Varmvatten  
 

- Effekt: 200 kW 
- Temperatur: 65-20.1 / 5-55 °C 
- Flöde: 1.09 / 0.95 l/s  
- Tryckfall: 35 / 31 kPa 
- VVG41: DN 15, Kvs 4.00, 96 kPa 

Värme 1  
 

- Effekt: 38 kW 
- Temperatur: 100- 46.1 / 45-60 °C 
- Flöde: 0.18/0.61 l/s 
- Tryckfall: 1/10 kPa 

För ytterligare information angående utförande, reglerutrustning etc, hänvisas 
till ritning V-50.8-001 (flödesschema) och driftkort V-50.8-002 (driftkort) i 
bilaga 10. 
 
Expansionskärl till värmesystem dimensioneras för att motsvara 10-15 % av 
värmesystemets totala volym enligt [1]. Expansionskärl med bälg på 35 l, 
motsvarande 13,2 % av värmesystemets totala volym, och med ett förtryck på 
1 Bar installeras på värmesekundärs retursida.  
 
4.7.7 Injusteringvärden värmesystem 

Värmesystem injusteringsberäknas med MagiCADs balanseringsfunktion. 
Först dimensioneras systemet och för att sedan balanseras (injusteras).  
 
Respektive radiatorventil injusteras och anpassas för att tillhörande 
radiator/konvektor ska avge den effekt som angivits vid utplacering i 
MagiCAD-modellen.   
 
Vid dimensionering och balansering av värmesystemet med MagiCAD, sker 
injusteringsberäkning av respektive radiatorventil samt av de 
injusteringsventiler, STAD-ventiler, som utplacerats i värmesystemet. 
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Erhållna Kv-värden (injusteringsvärden) redovisas på ritning V-50.1-011– V-
50.1-022 i bilaga 10.  
 
4.8 Tappvattenberäkningar 

Tappvattensystemen är dimensionerande med MagiCADs 
dimensioneringsfunktion. För dimensioner och injusteringsvärden hänvisas 
till ritningar V-50.1-011 – V-50.1-022 i bilaga 10. 
 
4.8.1 Största flöden och största dimension 

I tabell 22 nedan presenteras de största flödena, samt dimensionerna på 
ledningar ut i byggnaden från undercentral. 
 

Tabell 22 anger största flöden och dimensioner för tappvattensystemen. 
 
Parameter KV VV VVC 
Normflöde (l/s) 10,1 7,8 0,033 
Sannolikt flöde 
(l/s) 

0,883 0,782 0,033 

Dimension (mm) 35 28 15 
 
4.8.2 Effektbehov för tappvarmvarmvatten 

Effektbehov för tappvarmvatten beräknas enligt formel (15) till: 163,8 kW. 
Avrundas upp till 200 kW. För beräkning, se bilaga 9. 
 
4.8.3 Effektförlust VVC-ledning och injustering av VVC 

För beräkning av VVC-flöde och Kv-värden för injusteringsventiler i 
MagiCAD, måste effektförlust för VVC-ledning från undercentral till 
respektive injusteringsventil beräknas och anges i MagiCAD enligt tabell 23 
nedan.  
 
Effektförlust baseras på schablonvärde angivet till 6 W/m varmvattenledning 
[1].  
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Tabell 23 anger ledningslängd och effektförlust för tappvarmvattenledning 
från undercentral till respektive injusteringsventil i systemet. 

 
Sträcka A-B A-C A-D A-E 
Längd (m) 43 38 15 16,5 
Effektförlust 
(W) 

260 230 90 100 

 
Injusteringsberäkning utförs i MagiCAD med balanseringsfunktionen. 
Erhållna Kv-värden för injusteringsventiler redovisas på ritningar V-50.1-
011– V-50.1-022 i bilaga 10. 
 
4.9 Avloppssystem 

Spillvatteninstallationer är uppdelade i två separata system: 
 

- S1, hela byggnaden förutom avfall, varumottagning, vagnhall, diskrum 
och kök. Ansluts direkt till det kommunala avloppssystemet. 

- S2, avfall, varumottagning, vagnhall, diskrum och kök. Ansluts via 
fettavskiljare till det kommunala avloppssystemet. 

Dimensionering av spillvattenledning sker inte med MagiCAD, däremot 
summeras flöden med programmet, se tabell 24 nedan. För fullständiga 
dimensioner hänvisas till ritningar V-50.1-011 – V-50.1-032 i bilaga 10. 
 

Tabell 24 anger flöden, fall och dimensioner på utgående 
spillvattenledningar. 

 
System Normflöde 

(l/s) 
Sannolikt 
flöde (l/s) 

Ledningsfall 
(promille) 

Dimension 
utgående 
ledning (mm) 

S1 61,5 6 10 160 
S2 16,2 3,2 10 160 
 
4.10 Luftbehandlingssystem 

Byggnaden betjänas av behandlad luft via ventilationssystem, FTX-system. 
Ventilationstyp är omblandande ventilation med kvadratiska dysdon (tilluft) 
placerade i undertak i samtliga rum med tilluft, förutom i entré/vindgång och 
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vagnhall, där rektangulära dysdon för bakkantsinblåsning är placerade i vägg, 
se ritningar V-57.1-011- V-57.1-032 i bilaga 11.  
 
4.10.1 Summerade totalflöden 

Summerade totalflöden baseras på de av rambeskrivning angivna 
rumsluftflödena: 
 

 Totalt uteluftsflöde/tilluftsflöde: 2940 l/s 
 Totalt avluftsflöde/frånluftsflöde: 2945 l/s 

4.10.2 Luftbehandlingsaggregat 

Luftbehandlingsaggregat dimensioneras och väljs ut med Fläkt Woods 
produktvalsprogram ACON. Tabell 25 nedan anger dimensionerande 
förutsättningar för programmet, baserat på erhållna värden ur MagiCAD för 
flöden och tryck, samt specificerade krav i rambeskrivning. 
 

Tabell 25 anger dimensionerande förutsättningarna för 
luftbehandlingsaggregat i Fläkt Woods produktvalsprogram ACON. 

 
Parameter Värde 
Flöde (m3/s) T/F 3,0/3,0       (2,94/2,945) 
Externt tryckfall T/F (Pa) 250/250 
Uteluftstryck/Avluftstryck 50/50 
Dim. Temp/luftfuktighet sommar +26°C/ 65 % 
Dim. Temp/luftfuktighet vinter -16°C/ 90 % 
Temp/luftfuktighet Tilluft sommar +17°C/ 50 % 
Temp/luftfuktighet frånluft sommar +25°C/ 55 % 
Temp/luftfuktighet Tilluft vinter +20°C/ 40 % 
Temp/luftfuktighet Frånluft vinter +22°C/ 20 % 
Drifttid 12 tim/dag, 5 dag/veckan, hela året. 

 
 
Aggregat (Fläkt Woods) 
 

 Produkttyp: eQ, t/f luft, ReCooler HP (figur 3) 
 Storlek: 032 
 Total vikt: 2004 kg 
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 Värmeåtervinning: roterande växlare 
 Verkningsgrad 80,7 % 
 SFPv: 2,12 kW/(m3/s) 

Motordata 
 

 Spänning: 3x400V + N, 50 Hz 
 Effekt/ström vid fullast, tilluft: 4,0 kW/ 8,6 A 
 Effekt/ström vid fullast, frånluft: 5,5 kW/ 11,2 A 

Energiprestanda 
 

 Årlig energiverkningsgrad: 98,4 % 
 Årlig energikostnad: 11716 SEK 
 Årligt CO2-utsläpp: 9692 kg 

 

 
 

Figur 3 Luftbehandlingsaggregatets ingående komponenter och dimensioner. 
 

Luftbehandlingsaggregatets kylfunktion och värmefunktion beskrivs 
utförligare i avsnitt 4.6 (kylsystem) och 4.7 (Värmesystem) ovan.  
För ytterligare beskrivning av luftbehandlingsaggregatet, hänvisas till 
ritningar V-57.8-001 (flödesschema) och V-57.8-002 (driftkort) i bilaga 11.  
 



88 

4.10.3 Ljudberäkningar ventilationssystem 

Tabell 26 nedan anger luftbehandlingsaggregatets ljuddata erhållna vid 
dimensionering i ACON. Dessa ljuddata tar programmet (MagiCAD) hänsyn 
till vid beräkning av ljudeffektsnivåer i systemet. 
 

Tabell 26 visar ljuddata för luftbehandlingsaggregatet eQ ReCooler HP, 
storlek 032. 

 
 Ljudeffektsnivå, Lw, per oktavband (dB) LwA 
Oktavband (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A) 
Uteluftsanslutning 60 58 70 59 55 49 42 41 63 
Tilluftsanslutning 68 67 85 82 81 74 68 65 84 
Frånluftsanslutning 65 64 77 62 59 54 49 48 69 
Avluftsanslutning 71 71 88 84 83 76 70 68 87 
Till omgivning 64 60 71 54 53 44 34 63  
  
Resultat från ljudsimulering utförda med MagiCAD, samt ljudberäkning 
enligt formel (24) visar på att systemet uppfyller ljudkraven på högsta tillåtna 
ljudnivå, 35 dB, i rum där personer stadigvarande vistas. Rumsdämpning 
baseras på lägsta riktvärden, 4 dB, se avsnitt 2.12.8, samt för beräkningar 
bilaga 9. 
 
Följande lista anger de rum med högst ljudnivå: 
 

 B1:012, Ateljé, ljudnivå: 34 dB  
 B1:050, Personalrum, ljudnivå: 34 dB 
 B1:049, Samlingsrum, ljudnivå 33 dB 
 B1:015, Lek/sov, ljudnivå: 30 dB. 

4.11 Ritningar 

Ritningar innehållande fullständig beskrivning av samtliga VVS-system har 
upprättats med 3D-CAD i AutoCAD med applikationen MagiCAD, se bilaga 
10 och 11. Samtliga ritningar är knutna till ett gemensamt projekt. På så sätt 
kan indata för projektet läggas till och programmets logik kan användas för 
beräkningar, dimensionering och injusteringsberäkning av systemen, även om 
olika delar av systemen är placerade på olika våningsplan. 
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Följande indata gäller för projektet och ligger till grund för beräkningar, 
dimensionering, injusteringsberäkning och textning med MagiCAD: 
 

 Våningsplan 
- Plan 1: X, Y, Z= 0, 0, 0. Våningsplan höjd: 2900 mm. 
- Plan 2: X, Y, Z= 0, 0, 3200 mm. Våningsplan höjd: 4000 mm. 
- Plan 3: X, Y, Z= 0, 0, 7700 mm. Våningsplan höjd: 3000 mm 

(tak). 
 Dimensioneringsförutsättningar ventilationskanaler 

- Max hastighet: 20 m/s 
- Max hastighet, stigande: 4-8 m/s 
- Max tryckfall: 1 Pa/m, max 5m/s 
- Max tryckfall, fallande: 1-0,5 Pa/m 
- Max tryckfall, konstant: 1 Pa/m 

 Dimensioneringsförutsättningar värmerör 
- Max tryckfall, fallande: 90-30 Pa/m 
- Max tryckfall, konstant: 100 Pa/m 
- Max tryckfall: 200-400 Pa/m, 1,2-2,0 m/s 

 Dimensioneringsförutsättningar tappvattenrör 
- Cu-rör, ej utbytbara KV: 2 m/s 
- Cu-rör, ej utbytbara VV: 1,5 m/s 
- Cu-rör, utbytbara: 9,4-2 kPa/m 
- Cu-rör VVC: Max 0,3 m/s, max 300 Pa/m 
- PEX-rör: 8,7-2 kPa/m 
- PEM-rör (slang): 1,2-1 kPa/m 

Flödesscheman och driftkort har upprättas för ventilationssystem och 
tappvatten-/värmesystem. Driftkort innehåller funktionsbeskrivning för styr, 
regler och övervakning av systemen samt inkoppling i DUC 
(datorundercentral), se bilaga 10 och 11. 
 
Samtliga planritningar är anpassade för A3 format i skala 1:100, med en 
textstorlek på 125 (halvskala) av anledning att de ska anpassas för bästa 
synlighet i rapporten. Flödesscheman och driftkort är ej skalenliga. 
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För projektet har följande ritningar upprättats: 
 

 Luftbehandlingssystem 
- V-57.1-011 (011 står för våning 01, del 1) 
- V-57.1-012 
- V-57.1-021 
- V-57.1-022 
- V-57.1-031 
- V-57.1-032 
- V-57.8-001 (flödesschema) 
- V-57.8-002 (driftkort) 

Samtliga planritningar baseras på en gemensam modell för 
luftbehandlingssystemet, se figur 4- 6 nedan. 
 

 
 

Figur 4 Ventilationssystemet på plan 1 för byggnaden i 2D Wireframe-vy, 
samt 3D conceptual-vy. 
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Figur 5 Ventilationssystemet på plan 2 för byggnaden i 2D Wireframe-vy, 
samt 3D conceptual-vy. 

 

 
 

Figur 6 Ventilationssystemet på plan 3 (tak) för byggnaden i 2D Wireframe- 
vy, samt 3D conceptual- vy. 

 
 Sammanställningsritningar VS-system 

- V-50.1-011 
- V-50.1-012 
- V-50.1-021 
- V-50.1-022 
- V-50.1-031 
- V-50.1-032 
- V-50.8-001 (flödesschema KV1, VV1, VVC1, VP1, VS1) 
- V-50.8-002 (driftkort KV1, VV1, VVC1, VP1, VS1) 
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Sammanställningsritningar baseras på en modell (dwg-fil), i vilken de olika 
modellerna för tappvatten-, avlopps- och värmesystem lagts in som externa 
referenser. Se figur 7- 9 nedan.  
 

 
 

Figur 7 Sammanställningsmodell av värme-, tappvatten- och avloppssystem 
på plan 1 för byggnaden i 2D Wireframe-vy samt 3D conceptual-vy. 

 

 
 

Figur 8 Sammanställningsmodell av värme-, tappvatten- och avloppssystem 
på plan 2 för byggnaden i 2D Wireframe-vy samt 3D conceptual-vy. 
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Figur 9 Sammanställningsmodell av värme-, tappvatten- och avloppssystem 
på plan 3 (tak) för byggnaden i 2D Wireframe-vy samt 3D conceptual-vy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

5 Diskussion 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras den inlästa teorin, använda 
metoder och det ovan presenterade resultatet. Först analyseras och diskuteras 
metoder och resultat av det anbudsgrundande arbetet som utförts med 
schablondimensioneringar och kalkylering med Wikells Sektionsdata och 
Wikells Sektionsfakta. Denna analys vävs även ihop med resultatet av den 
utförda efterkalkylen. 
 
Därefter analyseras, motiveras och diskuteras den valda lösningen för 
kylsystem och metoden för val av hur kylan ska produceras. Slutligen 
analyseras och diskuteras metod och resultat av den utförda projekteringen, 
det vill säga utformning av systemen, framställande av ritningar med 
MagiCAD och framställande av övriga handlingar för projektet. Kopplingar 
till produktutveckling vävs in i denna analys. 
 
5.1 Inläst teori 

I rapportens första del presenteras den inlästa teori som anses vara behövlig 
för förståelsen av resterande delar av rapporten. Teorin baseras till stora delar 
på senaste upplagan (upplaga 1:8) av Warfvinge och Dahlbloms [1] och 
senaste utgivna upplaga av VVS-Företagens [20] samt relevant information 
hämtad från artiklar, företags hemsidor och muntliga diskussioner.  
 
5.2 Kalkyl och anbud  

När anbud ska tas fram grundar sig detta på en förkalkylering av de kostnader 
som beräknas uppstå vid utförande av arbetet, som beskrivits tidigare. Som 
grund för kostnadskalkylen ligger de av beställaren tillskickade handlingarna, 
så som rambeskrivning, rumsfunktionsprogram och arkitektritningar. 
Rumsfunktionsprogram innehåller beskrivningar av vad för installationer som 
ska finnas i de olika rummen. I rambeskrivningen specificeras vilka 
installationer (produkter) som är önskvärda av beställaren. 
 
Kalkylering av kostnader kan utföras helt manuellt, baserat på erfarenhet och 
beräkningar, och kan då göras med olika noggrannhet och detaljrikedom. En 
mer lämplig metod, framför allt för större projekt likt det här, är att använda 
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sig av kalkyleringshjälpmedel, så som Wikells Sektionsdata eller Wikells 
Sektionsfakta.  
 
Kalkylen för det här projektet baseras på en schablondimensionering av 
systemen och därefter kalkylering med hjälp av Wikells Sektionsdata och 
Wikells Sektionsfakta. Den främsta anledningen till att systemen först 
dimensionerades med schablonmetoder, före kalkyleringen, var att för liten 
erfarenhet av projektering gjorde det svårt att göra lämpliga 
rimlighetsbedömningar av rör – och kanaldimensioner. Det vill säga, det var 
en säkerhetsåtgärd för att kunna utföra en mer noggrann och korrekt 
kostnadskalkyl, samtidigt som det gav kunskaper för hur beräkning och 
dimensionering utförs med manuella metoder.  
 
När det gäller schablondimensioneringen av värmesystemet så baserades det 
på byggnadens värmeeffektbehov. Värmeeffektbehovet antogs vara 40 W/m2. 
Detta låg till grund för att kunna bestämma byggnadens totala 
värmeeffektbehov, som i sin tur låg till grund för att valet av lämplig 
dimension på fjärrvärmeväxlare, radiatorer och värmerörsdimensioner.  
 
Kostnaden för radiatorer baserades på kostnaden för en medelradiator. 
Undersökning av radiatorleverantörers prislistor visade att kostnaden för 
radiatorer varierade proportionellt mot avgiven effekt, varvid totalkostnaden 
för samtliga medelradiatorer bör bli densamma som för fallet då radiatorer 
dimensioneras och väljs ut enskilt för varje rum.  
 
Avloppssystem dimensioneras med fullständig manuell metod direkt. 
Anledningen till det är att avloppssystem inte kan dimensioneras i MagiCAD, 
och kommer därför att behöva dimensioneras manuellt vid projekteringen. 
Metoden för dimensionering av avloppssystemet baserades på summerade 
normflöden och sannolika flöden. Tabeller och diagram i [1] och [20] 
användes för dimensioneringen. 
 
Luftbehandlingssystemet dimensionerades fullständigt enligt den manuella 
metoden ”lika lufthastighet i samma kanaltyp” som beskrivs ovan i teoridelen. 
Liksom de andra systemen, baserades även denna dimensionering på 
summerade flöden och hastigheter där kanaldimensioner bestämdes ur tabeller 
och diagram i [1].  
 
Genom att skissa upp samtliga system på utskrivna A-ritningar, som grund för 
uppmätning av rör- och kanallängder, fick man en god bild av hur systemen 
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skulle konstrueras. Inte bara var detta en stor fördel för kalkyleringsarbetet, 
men också för det kommande konstruktionsarbetet vid projekteringen, då 
dessa skisser låg till grund för skapandet av modellerna i MagiCAD. 
 
Kalkylering av kostnader utfördes på två sätt, som nämnts tidigare. Kalkylen 
för VS-installationer utfördes med Wikells Sektionsdata och kalkylen för 
luftbehandling med Wikells Sektionsfakta. Fördelarna att använda 
kalkyleringshjälpmedel är många, framför allt med det datorstödda Wikells 
Sektionsdata. Wikells Sektionsdata ger möjligheten att själv fastställa 
underlaget för kalkylen, så som montörslöner, prislistor hos grossister, 
material-, tids- och UE-koefficienter (underentreprenör), så att detta räknas 
med i kalkylen som påslag för det material man lägger till i varje rum. 
Likadant gäller för möjligheten att förändra slutsidan, med övriga kostnader 
och olika tillägg. Detta kan inte göras på samma smidiga sätt i Wikells 
Sektionsfakta. 
 
Den absolut största fördelen med datorstödd kalkylering är att kalkyleringen 
kan ske med stor noggrannhet och utföras relativt snabbt, även av en som 
saknar tidigare erfarenhet av VVS-installationer. Förutsatt att man lär sig 
använda programmet på rätt sätt. Genom att utgå från programmets färdiga 
byggdelar, det vill säga färdiga kostnader för typrum, rörstråk, teknisk 
armatur med mera, och sedan anpassa dessa byggdelar genom att lägga till 
och ta bort material, kan byggnadens olika rum beskrivas väldigt detaljerat 
utan att man själv behöver gräva ner sig i detaljer. Se figur 10- 11 nedan, där 
figur 11 är en anpassad byggdel som utgår från byggdelen beskriven i figur 
10. 
 
Tidstillägg och UE-tillägg är inräknat för det material som installeras. 
Material som ska läggas till byggdelen kan hämtas från andra byggdelar eller 
á-prislistor. Man behöver heller inte själv gå ner så långt i detaljnivå att varje 
skarvkoppling eller liknande måste anges. Det läggs till som ett delpåslag på 
den tekniska armatur och de rör som installeras. 
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Figur 10 En färdig byggdel för skötrum till förskolelokaler i Wikells 
Sektionsdata. 

 

 
 

Figur 11 En byggdel för skötrum till förskolelokaler, anpassad för att stämma 
överens med rummet för det specifika projektet. I detta fall ska två likadana 

skötrum produceras. 
 
Även vid kalkyleringen med Wikells Sektionsfakta så finns det färdiga 
byggdelar att utgå ifrån. Däremot går det inte att på samma smidiga sätt som i 
Wikells Sektionsdata lägga till och ta bort material för att anpassa byggdelen 
till det rum som beskrivs. Om kalkylen ska utföras med samma noggrannhet 
som med Wikells Sektionsdata, kommer kalkyleringen att kräva betydligt 
längre tid, då omberäkningar för anpassningar av byggdelar måste göras för 
hand. 
 
Kalkylen för projektet baseras på Wikells förinställningar. Prislistor följer 
Wikells prislistor hos grossister, montagetid baseras på normtid för branschen 
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och montörslöner baseras på branschens medellön, varvid dessa inställningar 
ger en generell och rättvis kalkyl. De förändringar som har valts att göras för 
det här projektet, är ett tillägg av oförutsägbart arbete på 5 %, samt en 
förändring av UE-koefficient för isolering från 1,0 till 0,7. 
 
5.3 Efterkalkyl 

Efterkalkylen, som utförts med Wikells Sektionsdata, motsvarar de kostnader 
som gäller för själva entreprenaden baserat på Wikells förinställningar vad 
gäller grossistprislistor, montagetid (normtid för branschen) och montörslön 
(medellön för branschen). Dessa inställningar är desamma som för 
förkalkylen, för att ge ett rättvist och korrekt resultat som lämpar sig väl för 
jämförelse. 
 
Utöver ovan nämnda inställningar valdes även ett extra tillägg för spill på 2 
%. Till sådant spill räknas till exempel överblivna rörstumpar och 
kanallängder etc. 
 
Resultatet av efterkalkylen visar att differensen till förkalkylen inte är mer än 
8546 SEK. Det vill säga, förkalkylen och efterkalkylen skiljer sig inte mer än 
0,28 %. Det tyder på att den anbudsgrundade förkalkylen är väldigt noggrann 
och exakt utförd. Förkalkylen lämpar sig därmed utmärkt som grund för 
anbudet för den här entreprenaden, utan att riskera stora förluster vid 
genomförandet. 
 
Med den anbudssumma som används för det här projektet innebär det en vinst 
på drygt 105 000 SEK, motsvarande 3,36 %. Den förväntade vinsten, utifrån 
anbudssumma och förkalkyl var 3,08 %.   
 
Resultatet från förkalkyl kontra efterkalkyl tyder även på att Wikells 
kalkylprogram är ett mycket starkt hjälpmedel vid kalkylering. Förkalkylen 
för detta projekt upprättades utan tidigare erfarenhet av VVS-kalkylering, och 
resultatet blev ändå så pass bra att skillnaden mellan förkalkyl och efterkalkyl 
endast är 0,28 %. 
 
Förkalkylen skulle även kunna upprättas på det sätt som efterkalkylen har 
utförts på, för att få ännu större noggrannhet och säkerhet. Om anbudstiden är 
lite längre och VVS-systemen är tydligt specificerade i rambeskrivningar, kan 
man utnyttja datorstödd projektering i MagiCAD och därefter exportera 
modellfilerna och importera dem i Wikells Sektionsdata. När modellfilen 
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importeras i Wikells Sektionsdata, känner programmet igen en del av det 
material som bygger upp systemmodellerna och kopplar detta material 
automatiskt till Wikells prislistor. Kostnaden läggs då in automatiskt i 
kalkylen för projektet. För det material som importerats från MagiCAD, som 
Wikells Sektionsdata inte känner igen, får en koppling göras till motsvarande 
produkt i prislistorna i Wikells Sektionsdata. När en sådan koppling görs för 
en viss typ av rör eller kanal i en viss dimension, gör programmet automatiskt 
denna koppling för alla dimensioner av rör/kanaler av den typen. På så sätt 
underlättas kalkyleringen avsevärt. Men det gäller även att tänka på att rätt 
koppling utförs. Om ett visst antal golvbrunnar, baserade på så kallade ”Sewer 
points” i MagiCAD importeras till Wikells Sektionsdata och ska kopplas 
manuellt, måste dessa delas upp så att rätt antal golvbrunnar kopplas till rätt 
motsvarande typ av golvbrunn avseende modell och pris.  
 
5.4 Konceptutveckling av kylsystem 

Vid utveckling och val av kylsystem användes processen för 
konceptutveckling beskriven i Ulrich och Eppingers bok [21]. Författarna 
beskriver konceptutveckling som en av delprocesserna i 
produktutvecklingsprocessen, med syftet att ta fram ett koncept som ligger till 
grund för utvecklingen av en produkt.  
 
I detta fall utgörs produkten istället av ett system (kylsystem), och processen 
lämpar sig väl även för detta avseende. Utveckling av ett kylsystem har 
många likheter med produktutveckling. De olika stegen, arbetsmomenten, 
som bör gås igenom för att erhålla ett bra koncept är desamma, och många av 
de metoder och arbetssätt som är vanliga att tillämpa vid produktutveckling 
kan med fördel användas även vid utveckling av installationstekniska system. 
 
Precis som produkter har systemen, i detta fall kylsystemet, till uppgift att 
uppfylla kundens behov och förväntningar. För att lyckas uppfylla kundens 
behov måste dessa behov först identifieras. Som ett första steg i 
konceptutvecklingen innebär det därför att identifiera kundbehov. Målet med 
detta steg är att samla in ”kunduttalanden” och anordna dessa i en hierarkisk 
lista efter hur viktiga de anses vara [21].  
 
Kunderna för detta projekt utgörs av beställaren, men också av de som ska 
”använda produkten”. Det vill säga de personer (personal och förskoleelever) 
som ska vistas i byggnaden när kylsystemet är i drift. Det är främst för dessa 
personer som kylsystemet måste klara av att uppfylla behoven. Missnöjd 
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personal och missnöjda förskoleelever leder så småningom även till en 
missnöjd beställare. 
 
Nästa steg i konceptutvecklingen, upprätta målspecifikationer, innebär att 
översätta kundbehov och krav till tekniska specifikationer för produkten [21].  
 
De ovan kortfattat beskrivna stegen, att identifiera kundbehov och att 
översätta dessa till tekniska specifikationer, är i detta fall redan utförda av den 
som tidigare upprättat rambeskrivningen för projektet. Rambeskrivningen 
innehåller de krav/specifikationer som gäller för kylsystemet. Dessa krav 
måste uppfyllas av kylsystemet för att möta kundernas behov av ett behagligt 
inomhusklimat.  
 
Vad som kan nämnas om kraven för kylsystemet, är att de är relativt strikta. 
Enligt uppgifter, baserade på tabeller över väderdata från SMHI, infinner sig 
dessa utomhusförhållanden i genomsnitt endast fem timmar per år i Malmö 
(kan anses vara likvärdigt för Kristianstad) [31]. Temperaturen är visserligen 
inte så hög. En utomhustemperatur på +26°C inträffar flera dagar varje år och 
leder inte till så stora kyleffektbehov. Men kombinerat med den höga relativa 
luftfuktigheten på 65 % blir kravet på det totala kyleffektbehovet avsevärt 
större för att klara av en inblåsningstemperatur på +17°C.   
 
För projektet har det även upprättas ett antal fler krav/specifikationer för 
kylsystemet än de ovan angivna. Dessa krav baseras på tolkning av 
rambeskrivningen och egna satta krav för systemet. Kraven innefattar bland 
annat hänsyn till miljö-/hållbarhetsaspekter och ekonomiska aspekter i ett 
livscykelperspektiv. Jag anser att det är väldigt viktiga faktorer att beakta vid 
konceptval.  
 
Kylsystemet måste såklart främst klara av att uppfylla de av 
rambeskrivningen angivna kraven för att ett behagligt inomhusklimat i 
byggnadens ska erhållas, och på så sätt uppfylla beställarens behov. Men för 
att överträffa kundens förväntningar kan systemet utvecklas för att vara så 
energieffektivt som möjligt. På så sätt kan driftkostnader reduceras kraftigt, 
samtidigt som minskade utsläpp bidrar till mindre miljöbelastning och ett 
renare samhälle.  
 
Nästa steg i konceptutvecklingen innebar att generera flera konceptförslag, 
konceptgenerering. Flera metoder/verktyg för detta finns att tillgå. I detta fall 
gjordes först externa sökningar för att finna olika kända lösningar på liknande 
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system. Därefter användes brainstorming med tankekarta för intern sökning 
av lösningar.  Utgångspunkten på tankekartan var kylsystem och utifrån den 
lades det till idéer. Idéer byggdes vidare och vidare genom att lägga till nya 
idéer till de tidigare idéerna. På så sätt kunde konceptsystem succesivt byggas 
upp på tankekartan. Idéerna innebar hur kylan ska produceras, distribueras 
och tillföras rummen. 
 
Brainstormingen utfördes på egen hand, vilket inte är optimalt då det 
begränsar antalet genererade idéer, det är lättare att ”köra fast” och hamna i 
idétorka och därmed minskar också antal genererade konceptförslag. När 
antal genererade konceptförslag minskar, minskar också sannolikheten för att 
lyckas täcka upp alla möjliga tänkbara lösningar. En del av de genererade 
konceptförslagen åskådliggörs ovan i rapportens resultatdel. 
 
Konceptvalet utfördes med Pughs utvärderingsmatris, som presenteras i 
resultatdelen. Referenskoncept/ referenslösning till matrisen är 
luftbehandlingsaggregat med tillhörande kylmaskin samt kanalbatteri placerat 
i tilluftskanalen. Anledningen till att just det konceptet ligger som referens är 
att det är en vanligt förekommande och väl beprövad lösning, samt att det 
med säkerhet klarar av de av beställaren ställda kraven.  
 
Av de alternativ som utvärderades i matrisen, gick de två konceptförslagen 
med mest poäng vidare för ytterligare undersökning i nästa steg, koncept- 
testningen. Luftbehandlingsaggregat med reversibel värmepump för värmning 
och kylning av tilluft och luftbehandlingsaggregat med kylmaskin och 
kanalbatteri för kylning av tilluft var de två koncept som erhöll högst poäng 
och gick därmed vidare för ytterligare undersökning.  
 
En jämförelse mellan dessa två alternativ utfördes, baserad på simulerade 
aggregatkörningar i Fläkt Woods produktvalsprogram ACON för respektive 
lösning och med indata gällande för projektet. För att vara mer specifik för 
vad de två lösningskoncepten innebär: 
 

 Fläkt Woods luftbehandlingsaggregat eQ ReCooler HP 032. Aggregat 
med rotor för återvinning, reversibel värmepump för värmning och 
kylning av tilluft samt luftvärmebatteri för värmning av tilluft. 

 Fläkt Woods luftbehandlingsaggregat eQ Prime 032 med kylmaskin, 
roterande värmeväxlare för återvinning, kanalbatteri för kylning av 
tilluft, samt luftvärmebatteri för värmning av tilluft.  
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Jämförelsen avsåg för hur väl respektive koncept uppfyllde beställarens krav, 
energibehov, utsläppsnivåer och årlig kostnad. Eftersom bägge lösningar 
uppfyller kraven på kylning, måste helhetsbilden av luftbehandlingen beaktas. 
Det vill säga, det är ingen mening att välja ett aggregat som kan kyla väldigt 
bra, men som av andra orsaker är väldigt energikrävande och dyr i drift för     
t ex uppvärmning. 
 
Resultaten av jämförelsen visar att helhetslösningen för ett 
luftbehandlingsaggregat med reversibel värmepump, rotor för återvinning och 
luftvärmebatteri har ett lägre årligt energibehov och därmed en lägre årlig 
energikostnad, samt lägre utsläppsnivåer av koldioxid. Skillnaderna 
åskådliggörs i tabell 27 nedan. 
 

Tabell 27 är en jämförelse mellan Fläkt Woods luftbehandlingsaggregat eQ 
ReCooler HP och eQ Prime, baserad på simulering i Fläkt Woods 

produktvalsprogram ACON. Samma indata används för aggregaten. 
 
 eQ ReCooler 

HP 
eQ Prime Skillnad/år 

Årlig 
energikostnad 
(SEK) 

11716 15971 4255 

Årligt CO2-
usläpp  
(kg) 

9692 11648 1956 

 
Skillnaderna kan även åskådliggöras i en jämförelse av energidiagram för 
årligt energibehov vid normaldrift för respektive aggregat, se figur 12- 13 
nedan. Normaldrift innebär att aggregatet används tolv timmar om dagen, fem 
dagar i veckan över hela året. 
 
Axlarna i diagrammet motsvarar temperatur (°C) på Y-axeln och antal 
drifttimmar på X-axeln. Det vill säga diagrammet visar antalet gradtimmar 
(temperaturens varaktighet). Multipliceras gradtimmar med luftflöde, densitet 
och specifik värmekapacitet erhålls kyl-/värmebehovet [14]. I det här fallet är 
det mest intressant att göra en jämförelse av förhållandet mellan de olika 
sätten att erhålla värme och kyla. Det görs genom att jämföra de olika areorna 
för motsvarande sätt att skapa/återvinna värme eller kyla i respektive diagram.  
Aktuella värden återges i resultatdel och tabell 27 ovan.  
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Figur 12 Energidiagram för Fläkt Woods luftbehandlingsaggregat eQ 
ReCooler HP, storlek 032, baserat på normaldrift över ett år. 
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Figur 13 Energidiagram för Fläkt Woods luftbehandlingsaggregat eQ Prime, 
storlek 032, med kylmaskin, baserat på normaldrift över ett år. 

 
Som åskådliggörs i diagrammen är andelen värmeåtervinning större för eQ 
ReCooler HP, som har både DX-värmeåtervinning (direkt återvinning) och 
återvinning med rotor. Eftersom behovet av värme utgör en större del än 
behovet av kylning, sätt över hela året, är det främst i detta avseende som 
större energibesparingar kan göras. eQ Prime-aggregatet är i behov av att ha 
igång luftvärmebatteriet nästan hela drifttiden, och värmeåtervinningen är 
igång i stort sett hela drifttiden för bägge aggregaten. Endast under en väldigt 
liten total tidsperiod finns det behov av kylning. Den kylning som skapas vid 
kylbehov är dessutom DX-återvunnen kyla för eQ ReCooler HP. För eQ 
Prime måste kyla produceras enbart med kylmaskinen.  
 
Vad som mer kan avläsas är att tilluftsfläkten för eQ ReCooler HP kräver ett 
större effektbehov än vad den gör för eQ Prime. Anledningen till det är att 
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tryckfallet genom luftbehandlingsaggregatet är större för eQ ReCooler HP. 
Likaså gäller för frånluftsfläkten. Av den anledningen har eQ ReCooler HP ett 
sämre SFP-värde (Specifik Fan Power) på 2,12 kW/(m3/s), än eQ Prime, som 
har ett SFP-värde på 1,79 kW/(m3/s). Driften av tillufts- och frånluftsfläkt 
utgör en relativt stor del av aggregatets totala energiförbrukning, sätt över 
hela året, och eQ Prime har betydligt lägre energibehov för fläktar. Men trots 
detta kommer ändå den stora skillnaden i energibehov för uppvärmning att 
överväga till eQ ReCooler HPs totala fördel avseende den årliga 
energiförbrukningen. 
 
Innan kylsystemet konstrueras ska de slutliga specifikationerna fastställas. I 
detta fall, då kylsystemet är integrerat i luftbehandlingssystemet och där 
ventilationskanaler dimensioneras efter luftflöden och inte efter 
kyleffektbehov, är det särskilt smidigt att använda sig av Fläkt Woods 
produktvalsprogram ACON, eller liknande. När aggregatet beräknas och 
simuleras i ACON, dimensioneras det samtidigt. Det vill säga, programmet 
sätter upp de slutliga specifikationerna för systemet utifrån de indata som 
gäller för projektet och som angivits i ACON. Luftbehandlingsaggregatet kan 
sedan laddas ner som en MagiCAD-plugin, direkt från ACON, och läggas in i 
MagiCAD-modellen. På så sätt läggs all indata och de specifikationer som 
gäller för det valda aggregatet, och som MagiCAD-programmet behöver för 
bland annat dimensionering och ljuddata, automatiskt in modellfilen. Det 
innebär, att när kylsystemet är integrerat i luftbehandlingssystemet, 
konstrueras kylsystemet samtidigt som luftbehandlingssystemet, vilket 
betyder att projekteringstid (projekteringskostnader) hålls nere. Det är en av 
de främsta fördelarna med att integrera kylsystemet i luftbehandlingssystemet, 
men är bara möjligt när byggnadens kyleffektbehov är måttligt.   
 
5.4.1 Mer om den valda kyllösningen och kylprocessen 

Det valda kylsystemet klarar av de av beställaren angivna kraven. Det vill 
säga, en inblåsningstemperatur på +17°C vid utomhusförhållande +26°C och 
65 % relativ fuktighet. Det är också den lösning som klarar av att uppfylla 
kraven, med den lägsta energiförbrukningen, de minsta utsläppen och de 
lägsta driftkostnaderna.  
 
Vad som gör detta aggregatet så effektivt vid kylning, är dess SEMCO-rotor 
för energiåtervinning kombinerat med den reversibla värmepumpen. Delar av 
kylenergin återvinns genom rotorn, samtidigt avlägsnar SEMCO-rotorn mer 
fukt än en standardrotor, varvid en mindre avfuktning krävs från kylbatteriet i 
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värmepumpskretsen [32]. Det innebär att den latenta energiåtervinningen blir 
väldigt stor vid rotorn och den reversibla värmepumpen kan effektivt utnyttjas 
för sensibel kylning av tilluften, genom Dx-återvinning (direkt 
kylåtervinning). Tillsammans utgör den latenta och den sensibla kylningen 
den totala kylningen. 
 
Aggregatets totala kyleffekt är 57,6 kW, med ett EER på 6,9. Det innebär en 
total kyleffekt på 64,4 W/m2 för byggnadens hela undervåning. Dock betjänas 
inte samtliga av byggnadens rum av luftbehandlingsaggregatet. En del av 
rummen har separata system. Den totala installerade kyleffekten i byggnaden, 
med avseende på de rum som betjänas av luftbehandlingsaggregatet, blir 
istället 68,3 W/m2.  
 
För beskrivning av den kylning som sker i byggnadens olika rum, tas hänsyn 
enbart till den sensibla kyleffekt som tillförs rummen (borttransporten av 
värme) och de förhållanden som råder i rummen. Denna blir med avseende på 
en rumstemperatur baserat på frånluftstemperaturen på +25°C och för de rum 
som betjänas av aggregatet, istället 34,2 W/m2. Denna kyleffekt kan jämföras 
med den sensibla kyleffekt som erhålls vid kylning av tilluften i 
luftbehandlingsaggregatets kylenhet, som är 34,2 kW eller motsvarande 40,6 
W/m2. Den sensibla kyleffekten som erhålls i kylenheten tar enbart hänsyn till 
en sänkning av temperaturen från en utomhustemperatur på +26°C till en 
tilluftstemperatur på +17°C och beror alltså inte av rumstemperaturen.   
 
Jämför man den med tilluften tillförda kyleffekten i byggnaden, mot de 
värden som presenteras i avsnitt 2.6.2 och i tabell 5 ovan, ser man att 
byggnadens kyleffektbehov kan klassas som ”måttligt”. Likaså ligger det väl 
inom ramarna för vad som anses vara riktvärden för maximal luftburen 
kyleffekt för takdonsinblåsning utan att riskera drag i vistelsezonen (max 60 
W/m2). 
  
Den kylprocess som sker i luftbehandlingsaggregatet beskrivs i 
Mollierdiagrammet i figur 14 nedan, samt tillhörande värden för de olika 
stegen i figur 15 nedan. Mollierdiagrammet erhölls vid beräkningar utförda 
med ACON. Den blåpunktade linjen är tilluft och den rödpunktade är frånluft. 
I diagrammet åskådliggörs den totala kyleffekten.  
 
När uteluften tas in i aggregatet, kommer SEMCO-rotorn att avfukta uteluften 
(minska fuktinnehållet) så att en relativt stor del latent kylning erhålls, och en 
relativt liten del sensibel kylning. Genom Dx-återvinning kyler sedan 
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värmepumpen luften, med sensibel kylning, ner till +16°C. Vid denna kylning 
ökar den relativa fuktigheten i luften tills den når ett mättat tillstånd, 100 % 
RF. Vid detta mättade tillstånd är både den torra temperaturen och den våta 
temperaturen +16°C. När luften sedan passerar tilluftsfläkten kommer den att 
värmas upp sensibelt till önskad (torr) tilluftstemperatur på +17°C. Vid den 
sensibla temperaturökningen, minskar den relativa fuktigheten till 94,7 %, och 
den våta temperaturen som erhålls är 16,4°C. När denna tilluft tillförs 
rummen, blandas den med rumsluften, varvid kylning av rumsluften sker 
genom att värmeenergi tas från rumsluften för att värma upp den 
undertempererade tilluften sensibelt. När tilluften värms upp sensibelt, 
sjunker den relativa fuktigheten. 
  
Rummets erhållna klimat vid kylning, med de tilluftsförhållanden som råder, 
kan beskrivas med frånluften. Frånluftens temperatur, när den tas från 
rummet, är +25°C med en relativ fuktighet av 55 %. Dessa förhållanden är 
alltså de som råder i rummet vid dimensionerande utomhusförhållanden.   
 

 
 

Figur 14 Mollierdiagram som beskriver kylning av tilluften i aggregatet eQ 
ReCooler HP 032. 
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Figur 15 Angivna värden för motsvarande punkter i Mollierdiagram för 
kylprocessen (figur 14). 

 
Beräkningarna för att erhålla erforderligt totalt kyleffektbehov till byggnaden 
baseras alltså helt på att önskad tilluftstempertur ska erhållas vid rådande 
dimensionerande utomhusförhållanden. Det finns inga särskilda krav vad 
gäller kyleffektbehovsberäkningar för respektive rum. Det betyder att 
kyleffekteten till respektive rum bestäms av rummets tilluftsluftflöde. 
Tilluftsflödet baseras i sin tur på de krav som anges i BBR (7 l/s + 0,35 l/s och 
m2), vilket leder till att beroende på rummens storlek och det antal personer 
som beräknas vistas i rummen ökar tilluftsflödet, och därmed ökar även 
tillförd kyleffekt. Det vill säga, tilluftsflöde och därmed även tillförd kyleffekt 
ökar linjärt med rumsarea och det antal personer som vistas i rummet. 
 
Med hänsyn till det ovan beskrivna är det lämpligt att ange den till rummen 
tillförda kyleffekten som 9,8 W/l tilluft, vilket motsvarar 34,2 W/m2 eller en 
total tillförd sensibel kyleffekt på 28,8 kW. Denna kyleffekt tar alltså hänsyn 
till rådande inomhusklimat och tilluftstemperaturen.  
 
För att erhålla en tillförd kyleffekt till rummen (byggnaden) enligt ovan, krävs 
det däremot att det installerade kylsystemet levererar en total kyleffekt av 
57,6 kW, där den sensibla kyleffekten utgör 34,2 kW och resterande kyleffekt 
är latent kylning. Denna installerade kyleffekt baseras alltså på att erhålla 
önskad tilluftstemperatur vid dimensionerande utomhusförhållanden.  
  
När kraven för kylsystemet är utformade som de är, baserade på kyld tilluft, 
tas alltså ingen hänsyn till respektive rums egna kyleffektbehov. Utan det 
totala kyleffektbehovet bestäms för klara av att kyla det totala 
uteluftsflödet/tilluftsflödet. Om kraven istället hade ställts på en erhållen 
maximal inomhustemperatur vid dimensionerande förutsättningar, och inte 
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ställt som ett krav på en given tilluftstemperatur, skulle kylsystemet istället 
dimensioneras efter byggnadens totala kyleffektbehov baserat på varje rums 
egna kyleffektbehov. Det vill säga, på liknande sätt som för radiatorsystemets 
dimensionering efter byggnadens värmebehov baserat på de olika rummens 
värmebehov.  
 
En dimensionering utförd på det sättet, baserat på rummens kyleffektbehov, är 
betydligt mer omfattande att göra. Många olika faktorer måste vägas in, så 
som interna laster, solinstrålning, skuggning, värmelagringsförmåga etc. 
Dessutom bör hänsyn även tas till det varierade kyleffektbehovet över dagen. 
En sådan dimensionering kan underlättas och utföras med stor noggrannhet i 
datorprogram. Att däremot utföra statiska beräkningar för att bestämma 
kyleffektbehov med manuella handberäkningsmetoder är inte att föredra, då 
det är både tidskrävande och ger betydligt minskad noggrannhet, med 
överdimensionering som följd.  
 
Jag anser att kylsystemet bör dimensioneras efter rummens kyleffektbehov, 
det vill säga, efter krav ställda på en erhållen maximal inomhustemperatur, 
vid rådande dimensionerande utomhusförhållanden. Med datorstödda 
beräkningsmetoder av rummens kyleffektbehov, blir noggrannheten stor och 
risken för överdimensionering liten. Det kan till och med uppenbara sig att 
byggnaden inte är i behov av att installera ett kylsystem. 
 
I det här fallet är beräkningarna för att bestämma erforderligt kyleffektbehov 
utförda med Fläkt Woods program ACON. Att utföra beräkningarna med 
ACON medger stora fördelar. Framför allt så ger det en säkerhet över att det 
valda systemet fungerar och uppfyller de ställda kraven, men det ger också en 
beskrivning av hur kylprocessen ser ut med hänsyn tagen till temperatur och 
fuktighet (figur 14 och figur 15). Programmet ger även stora fördelar i det 
avseende att energiförbrukning, utsläppsnivåer och driftkostnader beräknas 
med hänsyn tagen till temperaturens varaktighet, drifttider och det varierande 
kylbehovet över året. I detta fall behövs ingen hänsyn tas till byggnadens 
aktivitet, interna laster, solinstrålning skuggning etc. eftersom det enbart är 
uteluften som ska kylas så att kraven på rätt tilluftstemperatur erhålls. 
 
Den erhållna lösningen för kylsystemet är mycket rimlig i det avseende att 
byggnadens kyleffektbehov (sensibel) endast kan klassas som måttligt för de 
krav som har ställts. Även om kraven är tuffa i det avseende att fuktinnehållet 
i uteluften är mycket hög. Men den valda lösningen, Fläkt Woods 
luftbehandlingsaggregat eQ ReCooler HP har en mycket effektiv avfuktning 
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med SEMCO-rotorn och klarar därmed av att kyla uteluften trots det höga 
fuktinnehållet. Luftburen kyla, integrerad i ventilationssystemet lämpar sig 
därför utmärkt för kylning av byggnaden.  
 
5.5 Projektering 

Projekteringen innebär att systemen har konstruerats och ritningar har 
framställts med hjälp av datorstödd konstruktion i AutoCAD applikationen 
MagiCAD. Utöver det har specifik kvalitetsplan, miljöplan och 
arbetsmiljöplan upprättas för projektet.  
 
Ett av de första och viktigaste stegen i projekteringen är att utföra 
transmissionsberäkningar vilket resulterar i byggnadens totala 
värmeeffektbehov, som i sin tur ligger till grund för dimensionering av 
värmekälla och värmesystem. Om beräkningarna ska utföras med stor 
noggrannhet, likt i det här projektet, blir arbetet omfattande. Varje rum ska 
beskrivas var för sig och sedan läggas ihop för att ge byggnadens totala 
effektförlust. Det är inte själva beräkningarna i sig som är det mest 
omfattande att göra, utan att varje klimatavskiljande yta måste 
areabestämmas. Denna uppmätning utfördes med stor fördel av mätverktygen 
i AutoCAD. Det saknades dock fasadritningar i dwg-filer för detta projekt, 
varvid pdf-filer av fasadritningar fick läggas in som externa referenser och 
anpassas i skala för att mätningar av fönster, dörrar och ytterväggar skulle 
kunna utföras.  
 
Jag anser att det är en stor fördel att utföra noggranna transmissions-
beräkningar för att kunna skapa system som inte är överdimensionerade och 
därmed onödigt dyra och ineffektiva. Resultatet från 
transmissionsberäkningar visar att värmeeffektbehovet per kvadratmeter för 
byggnaden är 20,5 W/m2, mot schablondimensioneringens uppskattade värde 
på 40 W/m2. Vad man däremot också kan tyda från resultatdelen är att 40 
W/m2 inte innebär en överdimensionering av värmeväxlaren. Anledningen till 
det är att transmissionsberäkningar inte tar hänsyn till den värmeeffekt som 
levereras till luftvärmebatteriet i luftbehandlingsaggregatet. I det här fallet 
utgör det 16 kW. Lägger man till den effekten till transmissions-
beräkningarna, närmar sig värmeeffektbehovet 40 W/m2 (38 W/m2). Men 
eftersom schablonvärdet på 40 W/m2 ligger till grund för 
schablondimensionering av radiatorsystemet, som baseras på 
transmissionsförluster och därmed bör ligga på 20,5 W/m2, så blir 
radiatorsystemet i det fallet överdimensionerat. 
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Samtliga system valdes att konstrueras som egna modeller, även om VS-
systemen lagts ihop i sex gemensamma sammanställningsritningar. 
Ritningsupplägget fungerar på liknande sätt för samtliga system. Först 
placeras installationsarmatur och don ut i rummen, därefter sammanlänkas 
installationerna via rör- respektive kanalsystem. För att undvika 
kollisonskrockar vid utformning av systemen, läggs övriga system in som 
externa referenser i modellfilen.   
 
Samtliga system, förutom avloppssystemet, dimensioneras och balanseras 
(injusteras) med MagiCADs dimensionerings- och balanseringsfunktioner. 
Rör/kanaler kan därför modelleras i godtycklig dimension för att sedan 
automatiskt dimensioneras. 
 
Det kan dock vara en fördel att modellera kanaler i relativt stora dimensioner. 
Anledningen till det är att det annars är lätt hänt att utrymmesbehovet för 
kanalerna underskattas. Om utrymmesbehovet blir för litet vid dimensionering 
med programmets dimensioneringsfunktion, varnar programmet om att fel har 
uppstått i systemet. Detta måste då åtgärdas i efterhand och en ny 
dimensionering får göras tills dess att samtliga fel är åtgärdade. Detta kan bli 
ett mycket tidskrävande arbete. Figur 16 nedan visar en del av 
ventilationssystemet på plan 2, som är ett tydligt exempel på installationstäta 
områden där det är lätt hänt att underskatta kanalernas utrymmesbehov.  
 

 
 

Figur 16 Ett installationstätt område av luftbehandlingssystemet på plan 2. 
 
Vid modellering i MagiCAD ritas modellen upp främst i 2D-vy, där planet ses 
rakt ovanifrån, likt den vänstra vyn i figur 16 ovan. Samtidigt byggs modellen 
upp i 3D, genom att installationernas höjd (Z-led), anges i förhållande till 
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våningsplanets koordinatsystem (floor coordinate system), där Z= 0 utgör 
våningsplanets golvnivå. Delad vy, likt figur 16 ovan, med en 2D-vy och en 
3D-vy, ger en mycket god överblick av systemet, vilket underlättar 
modellerandet. 
  
Eftersom systemen modelleras i 3D kan de byggas upp fullständigt, det vill 
säga, så som de ska byggas i verkligheten. Det är just detta som gör att 
systemen kan beräknas, dimensioneras och simuleras med hjälp av 
programmets logik. Det är också dessa funktioner som gör MagiCAD till ett 
mycket starkt hjälpmedel vid projekteringen. Det ger en bra kontroll över 
systemens funktion och framför allt är det mycket tidsbesparande då 
beräkningsarbetet underlättas betydligt. 
 
Själva 3D-modellerandet i MagiCAD tar längre tid att utföra än vad det skulle 
göra att framställa ritningar i 2D-program, eller helt för hand. Så det är inte i 
själva modellerandet som man kan spara tid, utan det gäller att utnyttja 
programmets styrka, dess logik, för att effektivisera projekteringen, samtidigt 
som man kan säkerställa en god kvalité på det utförda arbetet. I dagens läge är 
det fortfarande förhållandevis få som utnyttjar programmets logik och de 
funktioner det medger. Många använder programmet enbart till att rita upp 
sina system och sedan dimensioneras systemen med manuella metoder. 
  
När systemen dimensioneras, balanseras och beräknas i MagiCAD erhålls 
även de värden på flöden, volymer och tryckfall som behövs för att kunna 
dimensionera lämplig storlek på pumpar och fläktar etc. På så sätt underlättas 
även beräkningsarbetet betydligt i det avseendet.  
 
Utöver MagiCAD har även andra effektiva hjälpmedel används vid 
projekteringen.  Som nämnts tidigare är Fläkt Woods produktvalsprogram, 
ACON, är ett mycket starkt hjälpmedel för dimensionering, beräkning och 
simulering (körning) av luftbehandlingsaggregat.   
 
I webbaserade proSHUNT utförs dimensionering av shuntgrupper till 
radiatorsystem och luftvärmebatteri. Det är också ett mycket bra hjälpmedel 
att tillgå för att spara tid vid beräknings- och dimensioneringsarbete. 
 
När det gäller dimensionering av fjärrvärmeväxlare utfördes detta genom 
kontakt med Alfa Laval. Med givna specifikationer och värden för 
effektbehov, temperaturer, tryckfall och volym av både värmesystem och 
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varmvattensystem dimensionerades fjärrvärmeväxlare med deras 
dimensioneringsprogram.  
 
Stora delar av projekteringen har skett med olika datorstödda program, både 
vad gäller beräkningar och konstruktion. Datorstödd projektering med framför 
allt MagiCAD, möjliggör för en betydligt mer iterativ och flexibel 
projektering, som i många fall möjliggör för en kortare projekteringstid 
(utvecklingstid), samt ger större möjlighet för att nå optimala lösningar. Flera 
system kan utvecklas samtidigt, systemen kan modelleras innan beräkningar, 
dimensionering och val av värmekälla/luftbehandlingsaggregat utförs. Det vill 
säga, med datorstödd projektering blir arbetsföljden vid projekteringen 
betydligt mer flexibel och det ger möjlighet för att arbeta parallellt med olika 
steg av projekteringen.  
 
En annan mycket stor fördel med datorstödd projektering är de stora 
tidsbesparingar som kan göras vid eventuella förändringar av systemen. Om 
förutsättningar förändras i ett projekt, så som att ett antal radiatorer läggs till 
eller tas bort från värmesystemet, förändras flöde och tryckfall. Det innebär 
att injusteringen av systemet helt plötsligt inte stämmer alls med tidigare 
värden. Om projekteringen inte har skett med datorstödda hjälpmedel, måste 
hela värmesystemet i detta fall beräknas om för hand. Det innebär arbete, som 
beroende på värmesystemets storlek, kan bli mycket tidsomfattande. Om 
motsvarande förändring däremot görs i ett projekt projekterat med MagiCAD, 
eller motsvarande datorstöd, kan radiatorer läggas till/tas bort i 
värmesystemets modellfil, sedan utförs en dimensionering av systemet med 
programmets dimensioneringsfunktion och slutligen en balansering 
(injustering) med programmets balanseringsfunktion. Detta bör normalt inte ta 
mer än en arbetstimme att utföra.  
 
Fördelarna med 3D-CAD-program vid projektering, så som MagiCAD, är 
många. Men det gäller att utnyttja programmets logik. Det är där som styrkan 
ligger.   
 
Arbetsgången för installationsteknisk projektering har väldigt stora likheter 
med produktutvecklingsprocessen, som den beskrivs i Ulrich och Eppingers 
[21]. De samverkande installationstekniska systemen i byggnaden kan ses 
som den produkt som ska utvecklas. Produktens huvudsakliga uppgift blir att 
skapa ett behagligt inomhusklimat för de som vistas i byggnaden. Det är 
också dessa personer, tillsammans med beställaren som utgör kunderna.  De 
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första stegen som innebär planering och konceptutveckling har diskuterats 
tidigare ovan. 
 
Systemkonstruktionsfasen, som innebär att produktens arkitektur bestäms, 
produkten delas upp i delkomponenter och preliminär design för viktiga 
nyckelkomponenter tas fram, motsvarar för installationsteknisk projektering 
att systemen skissas upp, flödescheman tas fram och viktiga komponenter 
som rumsvärmare, växlare, luftbehandlingsaggregat, shuntgrupper, sanitära 
armaturer och luftdon placeras ut.  
 
Nästa fas, detaljkonstruktionsfasen, innebär att de ingående 
delkomponenterna konstrueras. Resultatet av denna fas är ritningar eller 
modellfiler för respektive delkomponent. Motsvarande för installationsteknisk 
projektering innebär denna fas att de olika delsystemen modelleras, systemen 
och ingående delkomponenter beräknas och dimensioneras och ritningar för 
varje system tas fram. 
 
Nästa fas utgörs av testning och förfining (prototypframtagning), vilket 
normalt innebär att prototyper tas fram, testas och utvärderas. Motsvarande 
fas för installationsteknisk projektering innebär att de olika delsystemen 
simuleras och testas i MagiCAD, så att eventuella justeringar och 
förbättringar kan göras, om så behövs, innan byggproduktionen 
(entreprenaden) påbörjas. Prototyperna utgörs i detta fall av de modeller som 
är skapade i MagiCAD.  
 
Slutligen följer normalt en fas som innebär att produkten tillverkas i det 
tillverkningssystem som är avsett för produkten. Denna fas går inte att 
genomföra i ett installationstekniskt projekt, eftersom varje projekt är unikt 
och har enstyckstillverkning.  
 
5.6 Övriga handlingar 

För projektet har det även upprättats kvalitetsplan, miljöplan och 
arbetsmiljöplan. Syftet med detta var främst att ge en inblick i hur arbetet med 
kvalité- och miljö hanteras vid entreprenader och hur handlingar för detta ska 
upprättas, men också att dessa handlingar ska kunna ligga till grund för 
framtida projekt. Dessa handlingar utgör goda grunder för kvalitetsäkring av 
projektet. De redovisar också på ett bra sätt, både för medarbetare såväl som 
för kunder, hur företaget arbetar med kvalité- och miljö. 
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Handlingar, vad avser kvalité och miljö, blir allt viktigare, då kvalitets- och 
miljöfrågor blir en allt viktigare del för att nå ökad konkurrenskraft. Kvalitén 
på en produkt, i det här fallet en utförd entreprenad, är relativ och något som 
bedöms av kunden.  Som anges i Bergman och Klefsjös bok [33] så är:  
 
”kvaliteten på en produkt dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar”. 
 
Då gäller det att ha bra system för att aktivt kunna arbeta med kvalitet och 
miljö och för hur detta arbete ska redovisas. Kvalitetsplan och miljöplan för 
specifika projekt (som tagits fram för det här projektet) utgör bra verktyg i det 
avseendet, vid sidan om ett företags kvalitet- och miljösystem.  
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6 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som projektet har lett fram till. 
 
6.1 Kalkyl och efterkalkyl 

Den utförda efterkalkylen för projektet tyder på att projektet är lönsamt med 
avseende på den anbudssumma som angivits. Projektet utförs med en vinst 
motsvarande 3,36 %. Skillnaden mellan förkalkyl och efterkalkyl motsvarar 
endast 0,28 % eller 8546 SEK. 
 
Att utnyttja datorstödda kalkylprogram, likt Wikells Sektionsdata, ger en 
väldigt god kontroll över kalkylen och möjliggör för en rättvis och 
konkurrenskraftig anbudssumma, inte för låg och inte för hög. 
  
6.2 Vald lösning för kyla 

Det valda kylsystemet för byggnaden utgörs av Fläkt Woods 
luftbehandlingsaggregat eQ ReCooler HP och är fullt integrerat i 
luftbehandlingssystemet. Med luftbehandlingsaggregatets roterande växlare 
och reversibla värmepump klarar det valda kylsystemet av att uppfylla de 
strikta kraven på +17°C inblåsningstemperatur vid uteförhållanden +26°C och 
65 % relativ fuktighet. Aggregatets totala köldfaktor, EER, är 6,9.  Men 
systemets stora besparingar, gentemot andra alternativa lösningar, erhålls vid 
uppvärmning av byggnaden. Den reversibla värmepumpen och rotorn medger 
stora besparingar genom en mycket god värmeåtervinning. Den valda 
lösningen innebär även lägst driftkostnader och lägst utsläppsnivåer av de 
lösningar som klarar av att uppfylla de ställda kraven på kylsystemet. 
 
Luftbehandlingsaggregatets totala kyleffekt är 57,6 kW. Den sensibla 
kyleffekten är 34,2 kW. Resterande kyleffekt utgörs av latent kyleffekt. 
Tillförd sensibel kyleffekt, för kylning av byggnadens rum som betjänas av 
luftbehandlingsaggregatet, är 28,8 kW, motsvarande 9,8 W/l tilluft eller 34,2 
W/m2 rumsarea.  
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6.3 Installationsteknisk projektering  

Installationsteknisk projekteringen har väldigt stora likheter med den mer 
traditionella produktutvecklingsprocessen. Byggnadens samverkande system 
kan ses som en produkt med avsikt att skapa ett behagligt inomhusklimat. De 
olika systemen kan ses som delkomponenter i produkten. För att erhålla en 
optimal slutprodukt måste de ingående delkomponenterna (systemen) 
samverka på bästa möjliga sätt.  
 
Projekteringens likheter till den mer traditionella produktutvecklingen innebär 
att metoder och verktyg som tillämpas i mer traditionell produktutveckling, 
med fördel kan användas för att effektivisera projektering och utveckling. 
Datorstödd projektering, utförd i 3D-program likt MagiCAD, möjliggör för en 
iterativ och flexibel utvecklingsprocess, om programmets logik utnyttjas, och 
kan leda till stora tids- och kostnadsbesparingar. Det innebär i sin tur ökad 
konkurrenskraft och kvalitét.  
 
I strävan att erhålla mer energieffektiva byggnader, blir de 
installationstekniska systemen mer komplexa. 3D-projektering, utfört med 
program likt MagiCAD, blir då en förutsättning för att på ett 
konkurrenskraftigt vis kunna erbjuda optimala och kvalitativa lösningar.   
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Bilaga 1 Kalkyl VS 
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Bilaga 2 Kalkyl luftbehandling 

Kostnader för don 

Kalkylerade kostnader för don och montering gäller enligt tabell 28 nedan, 
baserad på kostnader hämtade från byggdelsflikar 10, 11 och 12 i Wikells 
Sektionsfakta luft [18]. 
 

Tabell 28 anger kostnader för don och montering av don. 
 
DON Flöde (l/s) Antal Kostnad/don 

(SEK) 
Summa 
kostnad 
(SEK) 

Tilluftsdon 15-30 17 2364 40188 
40-60 26 2783 72358 
65-100 21 3764 79044 

Frånluftsdon 10-30 30 273 8190 
20-50 356 7 2492 
35-60 11 2188 24068 
70-140 11 2817 30987 

Överluftsdon 10-20 22 766 16852 
Totalt  
SUMMA  274179 
  
Kostnader kanaler 

Kalkylerade kostnader för kanaler, material + montering, inklusive delpåslag, 
gäller enligt tabell 29 nedan, baserad på kostnader hämtade från byggdelsflik 
9 i Wikells Sektionsfakta luft. Kostnaderna är omräknade för att anpassas till 
en UE-tidskoefficient för isolering på 0,7. 
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Tabell 29 anger kostnader för kanaler inklusive montering och delpåslag. 
 
Dimension 
(mm) 

Kanallängd 
(m) 

Kostnad/m 
(SEK) 

Avdrag 
isolerkostnad/m 
(SEK) 

Kostnad 

Värmeisolerade kanaler 
125 36 1181 247 33624 
160 50 1314 272 52100 
200 78 1522 300 95316 
250 58 1744 338 81548 
315 140 2089 386 238420 
500 98 3200 526 262052 
Isolering EI30 Alufolie 
100 24 628 96 12768 
125 10 722 110 6120 
160 6 817 124 4158 
200 10 985 140 8450 
250 16 1151 160 15856 
500 8 2066 260 14448 
Kanaler till imkåpa och diskkåpa 
315 40 1151 160 40000 
Totalt  864844 
 
Övriga kostnader ventilation 

I listan nedan presenteras övriga kostnader baserade på Wikells Sektionsfakta 
luft, men även kostnader för projektering, drift och underhåll samt injustering. 

 Forcering: 414120 SEK 
 Spisfläktar: 19116 SEK 
 Fläktrum (3000 l/s värme och kyla): 458601 SEK 
 Avfallsrum: 4054 SEK 
 Projektering: 90000 SEK 
 Drift och underhåll: 10000 SEK 
 Injustering: 10000 SEK 
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Sammanställning av ventilationskalkyl 

Nedan presenteras en sammanställning av ventilationskalkylen 
 Summa kostnad don+montering: 274179 SEK 
 Summa kostnad forcering: 41410 SEK 
 Summa kostnad spisfläktar+kanaler: 19116 SEK 
 Summa kostnad torkskåp: 1679 SEK 
 Summa kostnad avfallsrum: 4054 SEK 
 Summa kostnad fläktrum: 458601 SEK 
 Summa kostnad ventilationskanaler: 864274 SEK 
 Projekteringskostnad: 90000 SEK 
 Drift- och skötselinstruktioner: 10000 SEK 
 Injustering: 10000 SEK 

Total kostnad: 1773313 SEK (exkl. moms). 
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Bilaga 3 Anbud 

Observera att underskrifter, vissa namn och datum markeras med XXX där 
information ej kan ges. 
 
Följande anbud gäller totalentreprenad VS- och luftbehandlingsinstallationer 
av Slättängens förskola byggnad B. 
 
Anbudsdatum 

2014-XX-XX 
 
Beställare 

XXX 
 
Objektnamn 

Nybyggnad av Slättängens förskola byggnad B.  
 
Anbudsgrundande handlingar 

Anbudet grundar sig på av beställaren tillskickade handlingar: 
 

- Administrativa föreskrifter, handling 06.2.1, daterad 2011-03-16. 
- Rambeskrivning avseende VS-installationer, handling 06.3.4.2, 

daterad 2011-03-16. 
- Rambeskrivning avseende luftbehandling inklusive styr-och 

övervakning, handling 06.3.4.1, daterad 2011-03-16. 
- Rambeskrivning avseende bygg, handling 06.3.1, daterad 2011-03-16. 
- Rambeskrivning Storkök, handling 06.3.6, daterad 2011-01-19. 
- Rumsfunktionsprogram, handling 06.3.2, daterad 2011-03-16. 
- Brandsskyddsbeskrivning, handling 06.3.8, daterad 2011-03-16. 
- A-ritningar enligt förteckning, daterad 2011-03-16. 
- dwg-filer Arkitekt. 
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Anbudssumma 

3 250 000 SEK exklusive moms 
(Tremiljonertvåhundrafemtiotusen svenska kronor) 
 
Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt tillkommer med 812 500 SEK. 
 
Reservationer 

Anbudet avser inte: 
  

- projektering och entreprenad av utvändiga ledningar 
- projektering och entreprenad av fettavskiljare 
- golvvärmesystem för uppvärmning utgår 

I anbudet tillkommer system för kylning av tilluft.  
 
Arbetet påbörjas och avslutas 

Påbörjas 2014-XXX 
Avslutas 2015-XXX 
 
Organisation för projektet 

- TE:s ombud är Anton Molin. 
- TE:s kvalitets- och miljöansvariga är Anton Molin. 
- TE:s projektledare är Anton Molin. 
- TE:s samordningsman är Anton Molin. 
- TE:s samordningsman för fuktsäkerhetsprojektering är Anton Molin. 

Tillkommande kostnader, ÄTA 

Kostnad för ändrings-/ tilläggsarbeten bestäms enligt självkostnadsprincip 
enligt ABT 06 kap 6 § 9: 
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Kostnad  
1. Material och varor  
2. Arbetare  
3. Större hjälpmedel  
4. UE avseende 
installationsarbeten och mark  
5. Övriga underentreprenörer  

Ersättning  
Ver. självkostnad med 12 % 
pålägg  
Avtalat á-pris kronor/tim  
Ver. självkostnad med 10 % 
pålägg  
Ver. självkostnad med 6 % pålägg  
Ver. självkostnad med 8 % pålägg  

 
Vid ändrings-/ tilläggsarbeten av större omfattning tillkommer kostnader för 
material och arbetstid enligt fast avtalat pris. 
Kostnader för: 
 

- VVS-montör 628 kr/tim. exkl. moms. 
- VVS-Projektör 650 kr/tim. exkl. moms. 

Kontaktnamn för frågor om anbud 

Anton Molin. 

Mail: am.90@live.se  

Tel.nr 0727-XXX XXX 

Underskrift firmatecknare 

(Ort, datum, underskrift) 
 
………………………………………………………………………………… 
Firmatecknare 

Namnförtydligande:…………………………………………………………………… 
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Kvalitets- och miljöpolicy 

Företaget strävar efter att alltid uppfylla, och helst överträffa, kunders behov 
och förväntningar, eftersom kvalitet är något som värderas av kunden. För att 
säkerställa hög kvalitet arbetar företaget aktivt med ständig utveckling och 
förbättring av kvalitetsarbetet. För att lyckas uppnå hög kvalitet ligger fokus 
på företagets processer, kunder, leverantörer och medarbetare.   
 
Företaget strävar efter att bidra till ett mer hållbart samhälle och ska arbeta 
aktivt med att alltid försöka minska verksamhetens miljöpåverkan, såväl 
internt som externt. Våra tjänster ska genomsyras av hög kompetens, effektivt 
resursutnyttjande och minskad energiåtgång. Företaget strävar efter att alltid 
försöka ligga steget före gällande lagstiftning och krav, och genom ett 
effektivt hållbarhetsarbete skapa lönsamhet för företaget och dess omvärld.    
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Bilaga 4 Efterkalkyl VS och luftbehandling 
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Tillkommande övriga kostnader VS 

 Projektering: 900000 SEK 
 Bodar: 15000 SEK 
 Drift och underhåll: 10000 SEK 
 Injustering: 10000 SEK 
 Totalt: 125000 SEK 

Tillkommande kostnader V  

 Projektering: 90000 SEK 
 Drift och underhåll: 10000 SEK 
 Injustering: 10000 SEK 
 Totalt: 110000 SEK 

Totalt sammandrag efterkalkyl 

 Kostnad VS: 1 212 034 SEK 
 Kostnad V: 1 697 113 SEK 
 Total kostnad, exkl. övriga kostnader (VS+V): 2 909 147 SEK  
 Total kostnad, inkl. övriga kostnader: 3 144 147 SEK 
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Bilaga 5 Kvalitetsplan  

Observera att underskrifter, vissa namn och datum markeras med XXX där 
information ej kan ges. 
 
 
 
 

KVALITETSPLAN 
Slättängens förskola 

Byggnad B 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beställare: XXX 
 

Upprättad av: Anton Molin 
 

Godkänd av: XXX, beställare 
 
 
 

 
_________________________________________________________ 
Datum Signatur 
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Uppdatering av kvalitetsplanen 
Ändr 
nr 

 Datum  Beskrivning  Teknikkonsult 
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0. Kvalitetsplan för enskilda projekt 
 
Projektbenämning: Slättängens förskola byggnad B 
Beställare: XXX 
Datum: 2014-XX-XX 

1. Orientering  

1.1 Allmänt  
Kvalitetsplanen är företagets instrument för att uppnå beställarens krav och 
visa hur dessa kommer att tillgodoses. Denna kvalitetsplan kommer att 
tillämpas specifikt för detta projekt.  

1.2 Projektfakta  
Beställare: XXX 
Byggentreprenör: Anton Molin  
VVS-kontrollant: Anton Molin  
VVS-konsult: Anton Molin  

2. Omfattning och tillämpning 
 
Kvalitetssystem enligt ISO 9001 tillämpas så långt som möjligt. 
Kvalitetsplanen följer uppställningen i standarden EN ISO 10 005 för 
kvalitetsplaner. Vid eventuella avvikelser görs en korsreferenslista till ISO-
standarden. VVS-I:s branschstandard tillämpas. I kvalitetsplanen anges de 
rutiner och åtgärder som erfordras för att säkerställa kvaliteten i uppdraget.  
 
Tillkommande information och rutiner ska föras in efter hand och den 
reviderade kvalitetsplanen distribueras till berörda parter. 
 
Beställaren i sin projektorganisation har en samordnande kvalitetsfunktion. 
Sammanjämkning av projektets olika aktörers kvalitetsplaner är en 
nödvändighet för att säkerställa att projektets totala kvalitetsmål uppfylls. 
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2.1 Projektet omfattar 
Denna kvalitetsplan gäller för totalentreprenad av projektet nybyggnation av 
Slättängens förskola byggnad B. 

3. Referenser  
 
Denna kvalitetsplan är upprättad med svensk standard SS-ISO 9001 som 
grund, men endast de i denna kvalitetsplan återgivna 
kvalitetssystemelementen gäller. Hänsyn tas till branschgemensamma 
dokument såsom AB, ABT och AMA m fl.  

4. Organisation 

4.1 Beställarens projektorganisation 
Beställare: XXX 
Beställarens projektledare: XXX 
 

4.2 Entreprenörens uppdragsorganisation 
Entreprenörens ombud: Anton Molin 
Entreprenörens uppdragsansvarige (UA) alt -ledare (UL): Anton Molin 
Entreprenörens deluppdragsledare (DUL): Anton Molin 
Kvalitetsansvarig enl PBL: Anton Molin 
 

4.3 Ansvar och befogenheter 
Ombud ansvarar för: 
- övergripande ledning och samordning. 
 
Har befogenhet att: 
- med bindande verkan företräda Konsulten i projektet. 
 
Uppdragsansvarig ansvarar för: 
- operativ ledning av uppdragsarbetet, 
- utarbetande av kvalitetsplanen, 
- att berörda uppdragsmedlemmar har aktuell version av kvalitetsplanen,  
- att upprätta och aktuellthålla uppdragets tidplan, 
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- att hålla beställaren informerad om händelser om påverkar uppdragets 
genomförande. 
 
Har befogenheter att: 
- leda och disponera uppdragsorganisationens resurser, 
- att i samråd med berörda genomföra förändringar i kvalitetsplanen, 
- att avropa underkonsulter. 

5. Krav på kvalitetssystem  

5.1 Företagsledningens ansvar  

5.1.1 Kvalitetspolicy  
Företaget strävar efter att alltid uppfylla, och helst överträffa, kunders behov 
och förväntningar, eftersom kvalitet är något som värderas av kunden. För att 
säkerställa hög kvalitet arbetar företaget aktivt med ständig utveckling och 
förbättring av kvalitetsarbetet. För att lyckas uppnå hög kvalitet ligger fokus 
på företagets processer, kunder, leverantörer och medarbetare. 

5.1.2 Ledningens genomgång  
Företagets ledning ska med bestämda intervall granska systemets lämplighet 
och effektivitet när det gäller att uppfylla kvalitetspolicyn och kvalitetsmålen. 
Företagets lednings ska också fastlägga resurser, ansvar, befogenheter och 
utbildning för berörd personal.  

5.2 Kontraktsgenomgång  

5.2.1 Allmänt  
Kontraktsgenomgång ska genomföras mellan oss och beställaren enligt 
fastställa rutiner.  

5.2.2 Genomgång  
Denna omfattar bland annat följande punkter:  
- Byggmetoder  
- Installationsmetoder  
- Tidplan  
- Resursbehov  
- Samordnad provning  
- Installationssamordning  
- Arbetshandlingar  
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- Allmänna hjälpmedel och arbeten enligt AF3 och AF4  
- Kvalitetsplanen  

5.2.3 Intern genomgång efter kontraktets tecknande 
Det åligger uppdragsledaren att dokumentera kontraktsgenomgången vid 
kontraktets tecknande samt att föra in alla krav beställaren vill ha genomförda 
i en uppdragspärm. Alla medarbetare som är inblandade i uppdraget 
informeras om kontraktets innehåll. Uppdragsledaren ser till att samtliga 
senare ändringar i beställarkraven blir skriftligt fastställda. Uppdragsledaren 
äger ej rätt att utföra förändringar i uppdraget utan beställarens godkännande.  

6. Uppdragsstyrning 

6.1 Planering av uppdraget 

6.1.1 Tider och tidplaner 
Systemhandlingsskede påbörjas omgående efter erhållen beställning. 

 
Projekteringstidplan upprättas med av beställaren tillhandahållen 
huvudtidplan som grund och samordnas med övriga inblandade parter. 

6.1.2 Ekonomi 
Uppdragsledaren ansvarar för uppföljning mot budget. 

6.1.3 Resursplaner 
Uppdragsledaren upprättar resursplaner för uppdragsgruppen och ansvarar 
även för uppdatering av dessa. 

6.1.4 Sammanträden 

Interna möten 
Uppdragsledaren kallar till uppdragsmöte med jämna mellanrum. Tidpunkt 
för möte anpassas till tidpunkt för projekteringsmöten. 

Projekteringsmöten 
Uppdragsledaren kallar till projekteringsmöten. Representanter för brukaren 
och projektörer tillkallas projekteringsmötena. 
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Andra möten 
Vid möten med t ex myndigheter och brukare skrivs rapporter, vilka delges 
beställaren samt berörda inom konsultgruppen. 
 

6.1.5 Samordning 
Samordning mellan inblandade konsulter skall ske vid särskilda 
genomgångar. Dokumentation i rapportform utförs av den som tillkallar 
samordningsmötet.  

6.1.6 Myndighetskontakter 
Uppdragsledaren biträder projektledaren vid genomgång med 
Byggnadsnämnd i erforderlig omfattning. Övriga erforderliga 
myndighetskontakter handhas av uppdragsledaren i samråd med 
projektledaren. Möten och samtal dokumenteras i rapportform. 

6.2 Uppdragskrav 
Uppdragskraven definieras i dokument: 

- Uppdragsbekräftelse daterad 2012-05-11. 
 
De för uppdraget specifika kraven är identifierade och fastlagda i samband 
med kontraktsgenomgången. 

6.3 Uppdragsresultat 

6.3.1 Redovisningsnivå 
Handlingar upprättas för den redovisningsnivå som angivits i 
ritningsförteckningar. 

6.3.2 Ritningsförteckning 
Uppdragsledaren ansvarar för att ritningsförteckningar för systemhandlingar, 
förfrågningshandlingar och arbetshandlingar kompletteras och uppdateras 
efter hand.  

6.3.3 Ritningar 
CAD-handbok, som ansluter till Bygghandlingar 90 och Svensk Standard 
tillämpas. Samtliga planritningar, översiktsritningar och andra redovisade 
byggdelar ritas i AutoCAD. 
 

 Ritningsformat: A3. 
 Ritblankett: Av beställaren tillhandahållen. 
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 Ritningsnumrering: Enligt Bygghandlingar 90 anpassat till 
beställarens ritblankett. 

 Märkning av ritningar: Ej färdig ritning märks PRELIMINÄR 
HANDLING och dateras efter varje förändring. Färdig ritning märks 
BYGGHANDLING. Vid första utskick av färdiga handlingar skall 
samtliga handlingar undertecknas av respektive deluppdragsledare. I 
samband med utskick av revideringar skall den som utfört 
revideringen skriva sin signatur i avsedd kolumn. 

6.3.4 Beräkningar 
Uppdragsledaren ansvarar för att beräkningar utförs med giltig version av 
beräkningsprogram, samt för att rimlighetskontroller utförs i erforderlig 
omfattning. 

6.3.5 Relationshandlingar 
Relationshandlingar upprättas efter slutbesiktning och efter samråd med 
beställaren. 

6.4 Verifiering 

6.4.1 Uppdragsgenomgång (alt. konstruktionsgenomgång ) 
Uppdragsledaren skall tillsammans med berörd personal för uppdraget 
genomföra uppdragsgenomgångar i vilka valda system och principer 
diskuteras. Uppdragsgenomgångar dokumenteras i protokoll eller rapporter 
och skall dateras, samt signeras av samtliga deltagare. 

6.4.2 Egenkontroll 
Enskilda projektörer granskar ritningar och beräkningar efter 
egenkontrollistor. Uppdragsledaren ansvarar för att verifiering genomförs. 
Egenkontrollen dokumenteras med signatur. 

6.4.3 Granskning 
Samtliga handlingar granskas fortlöpande med avseende på byggteknik, 
produktionsteknik, statik, samordning och uppfyllelse av beställarens krav. 

 
Följande rutiner gäller för granskning:  

 
 Den som utarbetat handlingen utför granskningen. Granskningen avser 

främst måttkontroll och samordning med övriga egna handlingar samt 
övriga inblandade parters handlingar. Granskningen utförs på 
granskningskopior. Justeringar markeras med rödpenna och avprickas 
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när de har införts på originalet eller CAD-ritningen. 
Granskningskopiorna dateras och sparas som dokumentation på 
granskningen. 

 Beräkningar granskas av uppdragsledaren tillsammans med den som 
utfört beräkningarna.  

 Frågan om redovisningsnivån stäms av mot det som fastställdes vid 
uppdragsplaneringen. 

 

6.4.4 Slutgranskning 
Alla handlingar som produceras i uppdraget görs till föremål för en 
slutgranskning av uppdragsledaren, i erforderlig omfattning assisterad av 
specialister, innan slutligt utskick i respektive projekteringsskede. 

 
Dokumentation av slutgranskningen sker genom att den granskade kopian 
dateras, signeras och sparas. 
 
Originalhandlingar signeras av uppdragsledaren. Signaturen innebär ett 
intygande av att uppdragsledaren har granskat handlingarna enligt 
ovanstående rutiner. 

6.4.5 Uppdragsuppföljning 
Det åligger uppdragsledaren att se till så att uppdragsuppföljning sker som 
följande: 
 

 Uppdragsledaren stämmer av budget mot kostnader och utfört arbete 
och rapporterar till beställarens projektledare. Tilläggsarbeten och 
ändrade förutsättningar dokumenteras och meddelas beställaren. 

 Skriftlig beställning på tilläggsarbeten under bygghandlingsskedet ska 
erhållas innan tilläggsarbete påbörjas. 

 Kontinuerlig uppföljning av att underlag erhålls och att ritningar 
levereras enligt planerna. 

 Fortlöpande bedömning av mängden utfört arbete samt vidtagande av 
nödvändig ökning/minskning av engagerad personal, det vill säga 
uppdatering av resursplanen. 

 Kontinuerlig bevakning av att avsedd redovisningsnivå erhålls. 
 Kontinuerlig rapportering om tekniskt innehåll, tider och ekonomi. 

 



149 

6.5 Ändringar 

6.5.1 Rutiner för hantering av ändringar 

Ändring påkallad av beställare. 
- alternativ lösning studeras 
- beställare upplyses om ekonomisk och tidsmässig konsekvens av ändring 
- beslut om ändring dokumenteras 
- ändring genomförs 
- dokumentation av ändring läggs till dokumentationen av konstruktionskrav 

Ändring påkallad av brukare eller annan aktör 
- beställarens godkännande inhämtas. 
- beställare upplyses om ekonomisk och tidsmässig konsekvens 
- ändring hanteras därefter på samma sätt som vid ändring påkallad av 
beställare 

Ändring påkallad av eget fel 
a. Avvikelser konstaterade vid egenkontroll: 
Avvikelsen noteras och uppdragsledaren informeras. Produkten omarbetas så 
att den uppfyller specificerade krav. Om detta ej är möjligt behandlas 
produkten enligt b. 
 
b. Avvikelser konstaterade vid konstruktionsgenomgång: 
Avvikelsen protokollförs i konstruktionsgenomgången av uppdragsledaren. 
Uppdragsledaren undersöker, i vissa fall tillsammans med linjechef, om 
produkten kan accepteras av kunden utan korrigerande åtgärder. 

 
c. Avvikelser konstaterade vid slutgranskning: 
Avvikelsen noteras i avvikelserapport av utsedd slutgranskare. 
Uppdragsledaren, gemensamt med kunden avgör hur avvikelsen ska 
behandlas.  

 
d. Avvikelser konstaterade vid genomförande av byggnation: 
Vid avvikelser konstaterade på byggarbetsplats förutsätts att uppdragsledaren 
underrättas om avvikelsen för att denne ska kunna upprätta en 
avvikelserapport samt kunna behandla avvikelsen enligt a-c. 

 
e. Avvikelser konstaterade under drift: 
Avvikelser konstaterade under drift behandlas som d. 
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f. Avvikelser konstaterade vid reklamation från kund: 
Respektive mottagare av en reklamation ska om möjligt avhjälpa 
reklamationen och därefter rapportera vidare till berörd linjechef. Respektive 
linjechef är ansvarig för att sammanställa inkomna reklamationer och 
rapportera vidare till kvalitetschefen. Kvalitetschefen ska sammanställa och 
analysera samtliga reklamationer och därefter avrapportera resultatet till VD.  

Dokumentation av ändringar 
Överenskommelse sker med beställare om sätt för dokumentation av ändring. 

6.6 Dokumentstyrning 
Märkningen ska ske på ett entydigt sätt för samtliga handlingar som skickas 
från uppdragsgruppen. Märkningen avser arbetsnummer, projektnamn, 
avsändare, giltighet, datum och syfte med utskick. Kopior av utskickade 
handlingar sparas. 
 
Tillämpliga dokument ska i god tid finnas tillgängliga för det arbete som ska 
utföras. Dokumenten ska före utgivningen granskas och godkännas av 
bemyndigad person hos beställaren.  
 
Ändringar av dokument granskas och godkänns på motsvarande sätt. Om 
inget annat anges, betraktas ändringar som en beställning att utföra arbetet. 
 
Alla mottagna brev, ritningar, PM, protokoll och övriga dokument stämplas 
med ankomstdag.  
Stämpling utförs före eventuell kopiering och/eller distribution.  
 
Mottagandet av arbetshandlingar, PM och tidplan noteras i dagboken. 
Innehållet i mottagna handlingar  
granskas. När svar krävs lämnas detta utan onödigt dröjsmål. 

6.7 Inköp  

6.7.1 Allmänt  
Företaget har rutiner som säkerställer att upphandlade tjänster, entreprenader 
och varor uppfyller dem för projektet ställda kraven.  
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6.6.2 Bedömning av underleverantörer 
Leverantörer bedöms efter deras tekniska och administrativa förmåga att 
uppfylla sina åtaganden. Det sker på basis av erfarenhet eller eventuella 
specificerade kvalitetssäkringskrav.  
 
Produkter bedöms utifrån lämplighet, utformning och egenskaper i 
förhållande till pris och andra kommersiella villkor. 

6.8 Produkter tillhandahållna av beställare  
Materiel tillhandlahållna av beställare behandlas som om det vore köpt av oss 
själva, om inget annat framgår av kontraktshandlingarna, utom vad gäller 
reklamation med anledning av fel, brist eller försening. Avvikelserapport 
lämnas till beställaren.  

6.9 Produktidentifikation och spårbarhet  
När provningsintyg föreskrivits för visst material och spårbarheten i den 
färdiga anläggningen inte är självklar, görs noteringar om var detta material 
eller del därav kan återfinnas i anläggningen.  

6.10 Styrning av installationsprocessen  
I egenskap av entreprenör ska vi säkerställa att verksamheten utförs under 
styrda förhållanden, särskilt vad avser speciella och kvalitetskritiska 
aktiviteter. Företagets medarbetare ska ha den kvalificerade kompetens som är 
av betydelse för projektets rätta kvalitet.  
 
I styrningen ingår även koordinering av den tidsmässiga detaljplaneringen och 
den samordnade projekttidplanen. De konsekvenser som uppstår på grund av 
inträffade eller väntade förskjutningar i tidplaner noteras i dagboken och 
meddelas vid byggmöte.  
 
I övrigt hänvisas till företagets rutiner, instruktioner och erfarenheter vad 
avser:  
 
- produktionsutrustning  
- hantering av material  
- produktionsuppföljning  
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6.11 Kontroll och provning  
Av kontrollplanen framgår behovet av  
 
- mottagningskontroll  
- produktionskontroll  
- kontroll och provningar enligt myndighetskrav  
- kontroller som ska övervakas eller anmälas till tredje man  
 
 

6.10.1 Mottagningskontroll  
Materialkontroll avseende skador på produkt och/eller emballage, antal kolli 
och andra yttre iakttagelser utförs i samband med avlastning. Skada eller brist 
noteras på följesedeln av den som kvitterar leveransen. Se även AA VVS 93.  
 
Vid montering sker slutgiltig verifiering av rätt produkt.  Levererad produkt 
kontrolleras med materialbeskrivning och rumsbeskrivning.  

6.10.2 Slutkontroll och slutprovning  
Slutbesiktning genomförs enligt kontrakt för att visa att den färdiga produkten 
uppfyller de specificerade kraven. Omfattningen framgår av 
kontraktshandlingarna och kontrollplanen.  

6.10.3 Dokumentation över kontroll och provning  
Av kontrollplanen framgår vilka kvalitetsverifikationer som ska överlämnas 
till beställaren samt när detta ska ske.  

6.12 Kontroll-, mät- och provningsutrustning  
Mätverktyg och utrustning vårdas och kalibreras regelbundet. Dokumentation 
sker för att säkerställa att rätt resultat erhålls. Följande instrument och rutiner 
kommer att användas vid egenkontrollen:  
 
- Provtryckningspump  
- Temperaturmätare  
 

6.13 Kontroll och provningsstatus  
Dokumentation eller märkning ska säkerställa att endast produkter som 
godkänts kommer att användas.  
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6.14 Behandling av avvikande produkter  
Egenkontrollen ska säkerställa att produkt, som inte uppfyller specificerade 
krav, inte installeras. Fel under garantitiden dokumenteras och åtgärdas.  

6.15 Korrigerande och förebyggande åtgärder  
Orsak till avvikelser analyseras. Åtgärder vidtas och dokumenteras.  
 

6.16 Hantering, förvaring, packning, skydd och leverans  
Material hanteras, förvaras och skyddas så att kvaliteten inte försämras.  

6.17 Hantering av kvalitetsdokument  
Denna kvalitetsplan har upprättats i två exemplar. Respektive exemplar 
placeras i varsin kvalitetspärm. Kvalitetspärmar förvaras enligt följande:  
 

- Pärm 1 placeras hos arbetsledaren på arbetsplatsen. 
- Pärm 2 placeras i företagets arkiv. 

 
Resultatet av kontroller och mätningar fylls i på blanketterna i Pärm 1 vid 
kontrolltillfället av den som ansvarar för utförd kontrollpunkt.  
 
Tillkommande kvalitetsdokument under projektets gång, såsom protokoll över 
speciella kontroller (till exempel provtryckningar, radiograferingar och 
myndighetsbesiktningar) sätts fortlöpande in i kvalitetspärm 1.  
 
Kvalitetspärm 1 ska ständigt hållas aktuell. Beställarens representant äger rätt 
att fortlöpande ta del av dess innehåll.  
 
Ändringar av kvalitetsplanen utförs endast efter meddelande till beställaren.  

Avvikelserapport  
Avvikelserapport upprättas på särskild blankett. Sådan rapport innehåller 
såväl beskrivning av en inträffad avvikelse som förslag om åtgärder med 
anledning av avvikelsen.  
 
Avvikelserapporter numreras i löpande följd och lämnas omgående till 
beställarens representant. Kopia sätts in i kvalitetspärm.  
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6.18 Kvalitetsrevision  
Genom interna revisioner planerade och genomförda på företagsledningens 
initiativ säkerställs att kvalitetssystemet fungerar på avsett sätt och uppfyller 
de specificerade kraven.  

6.19 Utbildning  
Behovet av utbildning i samband med detta projekt utreds och genomförs. 
Berörd personal informeras i samband med uppstart av projektet. Vid detta 
tillfälle kommer särskilt kompetenskrav, behörighet och behov av särskild 
utbildning att beaktas.  

6.20 Service  
Under garantitiden kan kontrakterad service för skötsel och underhåll erbjudas 
enligt separat avtal. 
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Bilaga 6 Miljöplan 

Observera att underskrifter, vissa namn och datum markeras med XXX där 
information ej kan ges. 
 

 
 
 

Miljöplan 
Slättängens förskola 

Byggnad B 
 
 

Beställare: XXX 
Upprättad av: Anton Molin 

 
Godkänd av: XXX, beställare 

 
 
 

 
_________________________________________________________ 
Datum Signatur 
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MILJÖPLAN FÖR ENSKILDA PROJEKT  
 
Projekt: Slättängens förskola byggnad B, nybyggnation. 
Beställare: XXX 
Datum: 2014-XX-XX 
 

1. Allmänt om miljöplan  
Denna miljöplan är upprättad för att redovisa hur företaget kommer att arbeta 
för att uppfylla de miljökrav som beställaren ställt i aktuellt projekt.  
De krav i beställarens miljöprogram som inte är aktuella för denna 
entreprenad kommenteras inte i miljöplanen.  

Miljöpolicy 
Företaget strävar efter att bidra till ett mer hållbart samhälle och ska arbeta 
aktivt med att alltid försöka minska verksamhetens miljöpåverkan, såväl 
internt som externt. Våra tjänster ska genomsyras av hög kompetens, effektivt 
resursutnyttjande och minskad energiåtgång. Företaget strävar efter att alltid 
försöka ligga steget före gällande lagstiftning och krav, och genom ett 
effektivt hållbarhetsarbete skapa lönsamhet för företaget och dess omvärld.  

2. Styrande dokument  
Miljöplanen är upprättad med utgångspunkt från följande:  
 
- Beställarens miljöprogram  
- Miljökrav framförda i AF -del  
- Företagets eget miljöprogram  
- Kommunens renhållningsordning  
- Miljöbalkens hänsynsregler  
- Byggsektorns Kretsloppsråds frivilliga åtagande 

3. Ansvar 
Miljöansvarig inom företaget är: Anton Molin.  
Ansvarig för att miljöplanen följs i det aktuella projektet är: Anton Molin. 
Ansvarig för att arbetsmiljöplanen följs i det aktuella projektet är: Anton 
Molin. 
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4. Utbildning  
All personal som arbetar för vårt företag i projektet, både egen personal och 
underentreprenörer, kommer inledningsvis att få en särskild information om 
miljöplanen och dess innehåll. Fortlöpande information om miljöarbetet i 
projektet kommer sedan att ges på informationsmöten som hålls vid behov 
under projektets gång.  
 
Företagets personal har genomgått relevanta utbildningar inom hållbarhet och 
miljö. 

5. Dokumentstyrning 
 

 Dokumentansvarig: Anton Molin 
 Dokumentplats: Projektpärm  
 Dokument som styrs: Kontrakt, Kontrollplan, Checklistor, 

Avvikelserapporter, Miljödeklarationer, Ritningar, Beskrivningar samt 
Kvalitetsrevisioner. 

6. Miljöapsekter 

6.1 Planering 
Miljöaktiviteter för att minimera miljöpåverkan planeras i projektets 
inledningsskede. 

6.2.1 Materialhantering 

Beställarens krav:  
- Entreprenören ska redovisa varudeklaration över samtliga material och 
produkter som används i entreprenaden.  

Uppfylls genom att:  
Varuinformationsblad kommer att krävas in från leverantörer av material och 
produkter. Dokumentationen överlämnas till beställaren vid projektavslut.  
Ansvarig: Anton Molin 

Beställarens krav:  
- Inga ämnen får i entreprenaden användas som finns med i 
Kemikalieinspektionens OBS- och begränsningslistor om miljömässigt bättre 
alternativ kan användas istället.  
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Uppfylls genom att:  
- Kravet kommer att föras vidare till företagets leverantörer, som får garantera 
att varorna, produkterna inte innehåller några sådana ämnen.  
I de fall miljömässigt bättre alternativ inte finns kommer samråd att ske med 
beställaren.  
Ansvarig: Anton Molin  

6.2.2 Avfallshantering 

Beställarens krav:  
- Vid rivningsarbeten ska allt material omhändertas enligt gällande 
bestämmelser.  

Uppfylls genom att:  
- Alla rivningsarbeten kommer att föregås av en miljöinventering.  
Resultatet av inventeringen resulterar i en plan för hur avfallet ska 
omhändertas.  
Ansvarig: Anton Molin  

Beställarens krav:  
- Entreprenören ska källsortera avfall från byggverksamheten.  
Källsortering ska minst ske i den omfattning som föreskrivs i lagar och 
förordningar.   

Uppfylls genom att:  
- Sortering av byggavfall kommer att ske i minst följande fraktioner:  
- farligt avfall  
- avfall under producentansvar  
- metaller  
- brännbart  
Ansvarig: Anton Molin  

7. Uppföljning, kontroll och hantering av avvikelser  
Miljö kommer att finnas som en stående punkt på byggmöten. Eventuella 
avvikelser från miljöplanen tas upp på dessa möten. Hur avvikelserna hanteras 
ska framgå av mötesprotokollet.  
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7.1 Övervakning och mätning 
Den miljöansvarige svarar för att övervakning och mätning utförs för de 
aktiviteter som är ett krav i organisationen eller överenskommits i projektet. 

7.2 Avvikelser och förebyggande åtgärder 
Vid samtliga förekommande avvikelser inom verksamheten, som inte 
överensstämmer med specificerade miljökrav bearbetas detta via rapportering 
och behandlas enligt företagets fastlagda rutiner. 

7.3Redovisade dokument & verifikat 
Sker enligt kvalitetsplan och samlas i projektpärm. 

7.3 Revision 
Interna miljörevisioner genomförs med företagets fastlagda rutiner. 
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Bilaga 7 Arbetsmiljöplan 

Observera att underskrifter, vissa namn och datum markeras med XXX där 
information ej kan ges. 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsmiljöplan 
Slättängens förskola  

Byggnad B 
 
 
 

Beställare: XXX 
Upprättad av: Anton Molin 

Godkänd av: XXX, beställare 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Datum Signatur 
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1. Arbetsmiljöorganisation 

1.1 Arbetsmiljösamordning för planering och projektering 
”BAS-P” 

Arbetsmiljösamordnare – planering och 
projektering/ Företag 

Ev. ytterliggare kontaktpersoner 

Anton Molin/Företag  
Kontaktperson Ev. ytterliggare kontaktpersoner 

Anton Molin/Företag  

 

1.2 Arbetsmiljösamordning för utförandet ”BAS-U”  
Arbetsmiljösamordnare – Utförande / Företag Ev. ytterliggare kontaktpersoner   

Anton Molin/ Företag  
Kontaktperson (anslås) Ev. ytterliggare kontaktpersoner 

Anton Molin/Företag  

 

1.3 Skyddsombud på arbetsplatsen 
Namn Företag Telefon 

XXX XXX Företag XXXX-XXXX 

 

1.4 Tillståndsansvar för brandskydd 
Namn Telefon  

XXX XXX XXXX-XXXX 
 

1.5 Första hjälpen  
Namn och telefon Namn och telefon 

XXX XXX XXXX-XXXX 
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2.  Regler för verksamheten på arbetsplatsen 

2.1 Ordning på arbetsplatsen 
För att skapa trivsel, framkomlighet och förutsättningar för minskad risk för 
olycka skall god ordning råda på arbetsplatsen. I personalutrymmen ska 
ordnings- och skötselföreskrifter noga efterlevas. 

2.2 Skyddsronder 
På denna arbetsplats genomförs skyddsrond på: bestämd dag varannan vecka. 

 

2.3 Personlig skyddsutrustning 
Skyddsskor med spiktrampskydd och stålhätta, samt hjälm skall alltid bäras 
på arbetsplatsen. 
 
Övrig anbefalld skyddsutrustning ska även bäras. 

2.4 Skyddsanordningar 
Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga 
skyddsanordningar är korrekta och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att 
man måste sätta upp en tillfällig avspärrning omkring arbetsplatsen för att 
förhindra att någon skadar sig. 
 
Om en skyddsanordning tillfälligt monteras isär eller förändras för att kunna 
utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa denna omedelbart efter att 
arbetet är utfört. Om skyddsanordningen inte kan återställas omedelbart, ska 
detta rapporteras till arbetsledningen och BAS-U. 

2.5 Brandfara och brandredskap 
Man ska alltid meddela Tillståndsansvarig för brandskydd om man har för 
avsikt att använda brandfarlig vara. Det är nödvändigt att utrymningsvägar 
hålls fria. Samtliga på arbetsplatsen ska vara informerade om 
utrymningsvägar och var brandsläckare finns placerade. 
 
Gas- och gasolflaskor skall samlas till särskild anvisad plats då de inte 
används. 
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2.6 Heta arbeten 
Med Heta Arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, 
lödning samt arbeten med gaslågor för uppvärmning eller upptining. 
Inga Heta Arbeten får påbörjas utan den Tillståndsansvarige för brandskydd 
gjort kontroll och lämnat tillstånd. Samtliga som skall utföra Heta arbeten 
måste ha certifikat. 
 
Se till att utrustningen uppfyller brand- och arbetarskyddsmyndigheternas 
krav och att försäkringsbolagens krav på "Förebyggande åtgärder" är 
uppfyllda. 

2.7 Materialupplag 
Material ska läggas på anvisade platser när de ej brukas. Kontrollera att 
transportvägarna ej blir blockerade. Spillmaterial skall omhändertas 
omedelbart, om så inte är möjligt skall material placeras så att det inte kan 
vålla skada på person eller gods. 
 

2.8 Besiktningskrav för maskiner 
Samtliga maskiner på arbetsplatsen måste besiktigas med vissa tidsintervall. 
Saknas aktuella uppgifter om godkänd besiktning får utrustningen inte 
användas på arbetsplatsen. 
 
Besiktningsintyg och förarbevis, där det krävs, skall uppvisas för BAS-U 
innan arbete påbörjas. 

2.9 Ljud och buller 
Samtliga verksamma på arbetsplatsen skall sträva efter att minska buller och 
ljudnivå, för att minska risken för hörselskada, samt öka trivseln.  
 
Radioapparater får medtagas till arbetsplatsen med tillåtelse av BAS-U, men 
får aldrig användas med störande volym. 

2.10 Elsäkerhet 
Endast säkringar får bytas av ej behörig installatör. Övriga ingrepp kräver 
behörig installatör. 
 
Kablar får ej ligga oskyddade. Skade kablar får inte användas. Om någon 
upptäcker skada på kabel eller annan komponent i el-anläggningen skall 
arbetsledningen omedelbart underrättas. 
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2.11 Farliga ämnen 
Information om samtliga farliga ämnen som finns på arbetsplatsen, 
tillhandahålls av BAS-U. Om det tillkommer farliga ämnen 
under/sidoentreprenörers arbete, är de skyldiga att informera BAS-U om 
detta.  
 
Vid användning av farliga ämnen är arbetsledningen skyldig att informera om 
vilka risker varje ämne medför, samt vilka särskilda skyddsåtgärder som 
måste vidtagas vid läckage etc. 

2.12 Bilparkering 
Bilar, såväl tjänstebilar som privata, får endast parkeras på anvisad plats. 

2.13 Beredskap vid olycka 
Samtliga verksamma på arbetsplatsen skall ha tagit del av beredskapsplanen 
vid olycka innan arbete påbörjas. 

3. Under/sidoentreprenörer och andra besökare på 
arbetsplatsen 

 
Arbetsledningen ansvarar för att alla verksamma på arbetsplatsen skall ta del 
av ovanstående regler. 
 
Under/sidoentreprenörer skall se till att den egna personalen tar del av dessa 
regler och att dessa efterföljs.  
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4. Risköversikt 
Förekommande arbeten med särskild risk Ja Nej 

1. Arbete med risk för fall (> 2 meter). x  
2. Arbete med risk för brand x  
3. Arbete med lyftkran x  
4. Förslitningsskador x  
5. Arbete i närheten av högspänningsledning. x  
6. Arbete med risk för drunkning.   x 
7. Arbete i brunnar eller tunnlar  x 
8. Risk för exponering av farliga ämnen x  
9. Arbete i kassun under förhöjt lufttryck.   x 
10. Arbete vid vilket sprängämnen används.   x 
11. Buller/vibrationer x  
12. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen  x 
13. Arbete i trånga utrymmen x  
14. Tillfällig el x  
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4.1 Särskilda åtgärder vid riskinventering 
 
Risk Åtgärd 

Arbete med risk för 
fall (>2 meter) 

Alla stegar och ställningar måste vara godkända och 
besiktigade. Fotlister och skyddsräcken skall användas 
och regelbundet kontrolleras. Där skyddsräcke inte 
förekommer skall fallskyddsutrustning användas. 

Arbete med risk för 
brand 

Arbetsledare kontrollerar att samtliga som skall utföra 
heta arbeten är certifierade. Tillstånd skall lämnas av 
brandskyddsansvarig innan heta arbeten påbörjas.  
Vid skyddsrond skall det kontrolleras att samtliga 
brandsläckningsutrustning 

Arbete med lyftkran För att minimera skaderisk vid fallande föremål måste 
avspärrningsanordning arrangeras innan lyftkranen tas 
i bruk. 

Förslitningsskador Befintliga hjälpmedel skall användas för att minimera 
risken för förslitningsskador. Arbetsrotation skall 
förekomma vid arbeten som föreligger stor risk för 
förslitningsskador.  

Arbete i närheten av 
högspänningsledning 

Undersökning skall utföras för att kartlägga var 
högspänningsledning är placerad i byggnadsområdet. 
Avspärrningsanordning skall upprättas för att 
förhindra påkörning av fundament och stolpar. 

Risk för exponering 
av farliga ämnen 

Samtliga som är arbetar med, eller nära, produkter 
med farliga ämnen skall kontrollera produktens 
märkning, samt ta del av varuinformation angående 
hälsorisker. Skyddsutrustning skall användas vid 
behov. Förteckning samt varuinformation skall finnas 
tillgängligt på arbetsplatsen. 

Buller/vibrationer Hörselskydd, i form av godkända hörselkåpor, skall 
användas på arbetsplats där buller förekommer. 
Maskiner som ger upphov till buller eller hög ljudnivå 
skall användas så lite som möjligt. De som avser 
använda sådana maskiner skall förvarna övriga i 
närheten innan arbete påbörjas. 
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Arbete i trånga 
utrymmen 

Hjälpmedel och verktyg skall anpassas efter 
utrymmets art. Arbetsrotation skall förekomma där det 
föreligger risk för förslitningsskador vid arbeten i 
trånga utrymmen. 

Tillfällig el Endast behörig elinstallatör får göra ingrepp i tillfällig 
elutrustning. Samtliga som arbetar med eldrivna 
verktyg eller annan eldriven utrustning måste 
fortlöpande kontrollera utrustningen med avseende på 
elsäkerhet.  
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Bilaga 8 Transmissionsberäkningar 

Värmesystemets tillförda effekt, det dimensionerande effektbehovet, ska täcka 
effektförluster från transmission, ventilation och luftläckage. 
 
Följande transmissionsberäkningar, tabell 30 och 31 nedan, baseras på formler 
(3)- (8) presenterade i rapportens teoridel. Samt indata från avsnitt 1.3.1.  
 
Radiatorer väljs till Purmo CV vid en fönsterbrösthöjd av 500 mm. Radiatorer 
och konvektorer dimensioneras med Purmos nerladdningsbara excelfiler 
[24][25][28]. 
 
Tabell 30 anger förutsättningar för transmissionsberäkningen. För respektive 
rum har golvarea (randzoner), ytterväggsarea, takarea, fönster- och dörrarea 
mätts upp med mätverktyg i AutoCAD. För rummen anges även tilluftsflöden. 

 
RUM An-

tal 
Golv 
Zon 
1 
(m2) 

Golv 
Zon 
2 
(m2) 

Golv 
Zon 
3 
(m2) 

TL-
flöde 
(l/s) 

Ytter- 
Väggs 
Area 
(m2) 

Tak 
Area 
(m2) 

Fönster 
+ 
Dörr 
Area 
(m2) 

B1:001, 
B1:054 

2 19,4 14,1 0 60 40 34 25,5 

B1:002, 
B1:073 

2 6 5 0 40 17,85 11 1,55 

B1:003, 
B1:072 

2 1,1 0,65 0 0 3,19 1,75 0 

B1:004, 
B1:071 

2 0 1,75 0 0 0 1,75 0 

B1:005, 
B1:070 

2 1,5 1 0 0 4,35 2,5 0 

B1:006, 
B1:069 

2 0 2,3 0 20 0 2,3 0 

B1:007, 
B1:068 

2 3 7 0 55 6,4 10 2,3 

B1:008, 
B1:067 

2 5 3,6 0 55 14,5 8,6 2,9 

B1:010, 
B1:064 

2 7 45 8 250 12,3 (18 
Takkupol) 

57,4 2,5 
takkupol 
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8 
B1:011, 
B1:063 

2 7 46 7 250 12,3 (18 
Takkupol) 

57,4 2,5 
takkupol 
8 

B1:009, 
B1:066 

2 1 10 0 40 0 11 0 

B1:012, 
B1,065 

2 0 22,5 0 100 0 22,5 0 

B1:013, 
B1:062 

2 0 11 0 40 0 11 0 

B1:014, 
B1:061 

2 4,2 2,8 0 55 11,5 7 3,6 

B1:015, 
B1:060 

2 1,5 10 0 55 2 11,5 1,8 

B1:016, 
B1:059 

2 0 2,3 0 20 0 2,3 0 

B1:017, 
B1:058 

2 0 2,5 0 10 0 2,5 0 

B1:018, 
B1:056 

2 0 1,7 0 0 0 1,7 0 

B1:019, 
B1:057 

2 0 1,7 0 0 0 1,7 0 

B1:021, 
B1:053 

2 0 1,4 0 0 0 1,4 0 

B1:020,B 
1:055 

2 0 9 0 40 0 9 0 

B1:045 1 11,5 23,5 0 250 27,35 35 8,9 
B1:050 1 10 20 0 120 24,35 30 7,55 
B1:051 1 2,8 7,2 0 60 5,52 10 2,6 
B1:052 1 2,4 6 0 30 4,56 8,4 2,4 
B1:047 1 0 2 0 0 0 2 0 
B1:048 1 0 1,7 0 0 0 1,7 0 
B1:049 1 0 9 0 40 0 9 0 
B1:046 1 0 1,8 1,8 10 0 3,6 0 

Följande rum gränsar till våning 2 
B1:023 1 2 16,5 3 45 2 21,5 0 
B1:044 1 0 5,6 0 0 0 5,6 0 
B1:043 1 0 1,6 0 0 0 1,6 0 
B1:037 1 0 1 2,2 0 0 3,2 0 
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B1:025 1 0 7,5 2,5 40 0 10 0 
B1:024 1 0 10 0 160 0 10 0 
B1:026 1 3 20 0 400 7,4 23 1,3 
B1:027 1 0 1,5 0 20 0 1,5 0 
B1:032 1 0 4 2 0 0 6 0 
B1:036 1 0 0 1,4 0 0 1,4 0 
B1:035 1 0 2,8 0 10 0 2,8 0 
B1:034 1 0 1,6 0 0 0 1,6 0 
B1:033 1 1,3 1 0 20 2,4 2,3 0,25 
B1:031 1 4,5 2,5 0 20 8,14 7 2,3 
B1:030 1 2,4 0 0 20 

(ute-
luft) 

9,7 20,4 2,5 

B1:039 1 4 5 0 30 9,8 9 1,5 
B1:038 1 0 7,6 0 50 0 7,6 0 
B1:040 1 0 6,5 1,5 0 0 6 0 
Fläktrum 
 
 
 
 

1 0 0 0 20 135 120 5,6 
 

 
 

Tabell 31 anger beräknade effektförluster för respektive rum 
(transmissionsberäkningar), antal och vilken typ av radiator/-er som 

installeras i rummen, samt den installerade effekten. 
 

Rum Ant
al 

Pt 
(W) 

Pv 
(W) 
nattet
id 

Pov 
(W) 

Ptot 
rum 
(W) 

Ant
al 
rad 

Radiator In-
stalle
rad 
effekt 

B1:001, 
B1:054 

2 1591
,4 

70,35 127,
5 

1789,2
5 

1 
 
1 
 
1 

Purmokon 
22 142x16
00 
Purmokon 
22 142x80
0  
Purmokon 
22 2300 

1x526 
2x263 
1x757 
1809 
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142x2300 
B1:002, 
B1:073 

2 267,
5 

23,1 39,3 329,9 1 Purmo 
CV44 
200x600 

420 

B1:003, 
B1:072 

2 35 0 6,4 41,4 1 Purmo 
C11 
300x400 

112 

B1:004, 
B1:071 

2 12.3 0 2,7 15 0 0 0 

B1:005, 
B1:070 

2 48,4 0 8,9 57,3 1 Purmo 
C11 
400x300 

112 

B1:006, 
B1:069 

2 16,2 4,83 3,6 24,63 0 0 0 

B1:007, 
B1:068 

2 212,
4 

21 25,5 258,9 1 Purmo 
CV21 
200x900 

263 

B1:008, 
B1:067 

2 284,
5 

18 33,3 335,8 2 Purmo 
CV21 200
x800 

234 
234 
468 

B1:010, 
B1:064 

2 1122
,6 

126 137,
2 

1385,8 5 Purmo 
CV22 200
x800 

5x318 
1590 

B1:011, 
B1:063 

2 1123
,2 

126 137,
2 

1386,4 5 Purmo 
CV22 200
x800 

5x318 
1590 

B1:009, 
B1:066 

2 78,1 23,1 17,2 118,4 0 0 0 

B1:012, 
B1,065 

2 158,
4 

47,25 35,1 240,75 0 0 0 

B1:013, 
B1:062 

2 77,4 23,1 17,2 117,7 0 0 0 

B1:014, 
B1:061 

2 281,
4 

14,7 28,1 324,2 2 Purmo 
CV21 200
x800 

2x234 
468 

B1:015, 
B1:060 

2 170,
9 

24,15 22,3 217,35 1 Purmo 
CV21 200
x800 

234 

B1:016, 
B1:059 

2 16,2 4,83 3,6 24,63 0 0 0 
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B1:017, 
B1:058 

2 17,6 0 3,9 21,5 0 0 0 

B1:018, 
B1:056 

2 12 0 2,7 14,7 0 0 0 

B1:019, 
B1:057 

2 12 0 2,7 14,7 0 0 0 

B1:021, 
B1:053 

2 9,9 0 2,2 12,1 0 0 0 

B1:020,B
1:055 

2 63,4 18,9 14 96,3 0 0 0 

B1:045 1 813,
5 

73,5 95,9 982,9 3 
 
1 

Purmo 
CV21 200
x800 
Purmo 
CV21 200
x1200 

3x234 
350 
1052 

B1:050 1 700,
3 

63 83,2 846,5 3 
 
1 

Purmo 
CV21 200
x800 
Purmo 
CV21 200
x1600 

3x234 
1x467 
935 

B1:051 1 218,
8 

21 24,9 264,7 1 Purmo 
CV21 200
x1000 

292 

B1:052 1 192,
3 

17,64 21 230,94 1 Purmo 
CV21 200
x800 

234 

B1:047 1 14 0 3,1 17,1 0 0 0 
B1: 048 1 12 0 2,7 14,7 0 0 0 
B1: 049 1 63,4 18,9 14 96,3 0 0 0 
B1: 046 1 24,3 0 5,6 29,9 0 0 0 

Följande rum gränsar till våning 2 
B1: 023 1 92,1 45,15 19 156,25 0 0 0 
B1:044 1 20,5 0 4,4 24,9 0 0 0 
B1:043 1 6 0 1,3 7,3 0 0 0 
B1:037 1 10,5 0 2,5 13 0 0 0 
B1:025 1 35,2 21 7,8 64 0 0 0 
B1:024 1 36,6 21 7,8 65,4 0 0 0 
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B1:026 1 191,
2 

48,3 27,9 267,4 0 0 0 

B1:027 1 5,5 3,15 1,2 9,85 0 0 0 
B1:032 1 20,8 0 4,7 25,5 0 0 0 
B1:036 1 4,3 0 1 5,3 0 0 0 
B1:035 1 10,3 5,88 2,2 18,38 0 0 0 
B1:034 1 6 0 1,3 7,3 0 0 0 
B1:033 1 36,2 4,83 4,8 45,83 1 Purmo 

C11 
400x300 

112 

B1:031 1 180,
6 

14,7 17,4 212,7 1 Purmo 
C11 

225 

B1:030 1 181,
3 

912 
(sopr
um) 

8,8 1102,1 1 Purmo 
C33 500x1
000 

1027 

B1:039 1 167,
8 

18,9 19,9 206,6 1 Purmo 
CV21 200
x1600 

467 

B1:038 1 169,
6 

31,5 16 217,1 1 Purmo 
C11 300x1
100 

309 

B1:040 1 27,8 16 5,9 49,7 0 0 0 
B1:042 1 25,3 0 5,5 30,8 0 0 0 
Totalt 70 1448

7,8 
2427,
1  

175
1  

18665,
9  

  19006 

B1:041 
Bortser 
från trapp  

        

Fläktrum 
 
 
 
 

 1197
,6 W 

1310,
4 W 

101,
6 W 

2609,6
-700 
W från 
kylagg
rgat 

1 Purmo 
C33 600x1
100 

2061 
 

Tot vån 1 
och 2 

71 1568
5,4 

3737,
5  

185
8,6  

20575,
5  

  21067 
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Bilaga 9 Övriga beräkningar 

Nedan presenteras utförda handberäkningar. 
 
Varmvattenbehov 

Beräkning av effektbehovet för varmvattenberedning baseras på det sannolika 
vattenflödet från tappställena. Värmeeffektbehovet ges av formel (15) i 
rapportens teoridel. 
 
 

 
                            

163,8 kW avrundas till 200 kW. 
 
Beräkningsanpassning av effekt till luftvärmebatteri 

Flödet vid en viss levererad effekt till luftvärmaren ges av formel (9) 
presenterad i rapportens teoridel. Levererad effekt till luftvärmaren i ett 
60/30-system är 16 kW.  För att erhålla samma flöde, som det verkliga flödet, 
beräknas levererad effekt om för att anpassas till ett 60/45-system, enligt 
följande beräkning: 
 

m3/s 
 

W.  
 
Sensibel kyleffekt till byggnad via tilluft 

Den kyleffekt som tillförs rummen, utgörs av sensibel kyleffekt. Den 
undertempererade tilluften har en temperatur på +17°C. Rumsluftens 
temperatur är +25°C vid dimensionerande utomhusförhållanden för kyla. 
Formel (1) ger: 
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Ljudberäkningar luftbehandlingssystem 

Ljudsimulering utförs med MagiCAD. De rum med störts risk för att inte 
klara kraven, det vill säga de rum i vilka tillufts- och frånluftsdon avger högst 
ljudnivå, kontrolleras med formel (24), se tabell 32 nedan. Beräkningar 
baseras på en dämpning av 4 dB enligt minsta angivna riktvärde för 
rumsdämpning.  
 
Tabell 32, de rum i vilka ljudnivåerna från tillufts- och frånluftsdon är störst, 

och som därmed kontrolleras. 
 
Rum Ljudnivå don 

(dB) 
Summa 
ljudnivå 
don (dB) 

Dämpning 
(dB) 

Summa 
ljudnivå 
rum 
(dB) 

Uppfyller 
krav <35 
dB 

B1:012 27/28/34/34 38 4 34 Ja 
B1:015 23/31/31 34 4 30 Ja 
B1:050 31/31/31/31/32 38 4 34 Ja 
B1:049 26/26/26/26/32/32 36 4 33  Ja 
 

 = 38 dB 

= 34 dB 

= 38 dB 

= 37 
dB 
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Bilaga 10 Sammanställningsritningar VS 

 
 

 
 

i samarbete med 
 

 

Ritningsförteckning  Datum 
2014-05-07 

Uppdrag 
Slättängens Förskola, byggnad 
B 
Kristianstad 
Värme- och sanitetsinstallationer 

Sign. 
Anton Molin 
Senaste ändring 
 

Byggherre 
XXX 

Uppdrags nr 
1 

Ritnings-
nummer 

Status Rev Ritningens 
beteckning 

Ritningsdatum Ändr. 
datum 

V-50.1-011 BH  Sammanställnings-
ritning plan 1, del 
1, 1:100 (A3) 

2014-05-07  

V-50.1-012 BH  Sammanställnings-
ritning plan 1, del 
1, 1:100 (A3) 

2014-05-07  

V-50.1-021 BH  Sammanställnings-
ritning plan 2, del 
1, 1:100 (A3) 

2014-05-07  

V-50.1-022 BH  Sammanställnings-
ritning plan 2, del 
2, 1:100 (A3) 

2014-05-07  

V-50.1-031 BH  Sammanställnings-
ritning plan 3 Tak, 
del 1, 1:100 (A3) 

2014-05-07  

V-50.1-032 BH  Sammanställnings-
ritning plan 3 Tak, 
del 2, 1:100 (A3) 

2014-05-07  

V-50.8-001 BH  Flödesschema, ej 
skalenlig 

2014-05-07  

V-50.8-002 BH  Driftkort, ej 
skalenlig 

2014-05-07  
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Bilaga 11 Ritningar luftbehandlingssystem 

 

 
 

i samarbete med 
 

 

Ritningsförteckning  Datum 
2014-05-07 

Uppdrag 
Slättängens Förskola, 
byggnad B 
Kristianstad 
Luftbehandlingsinstallationer 

Sign. 
Anton Molin 
Senaste ändring 
 

Byggherre 
XXX 

Uppdrags nr 
1 

Ritningsnummer Status Rev Ritningens 
beteckning 

Ritningsdatum Ändr. 
datum 

V-57.1-011 BH  Planritning, 
luftbehandlings-
installationer, 
plan 1, del 1, 
1:100 (A3) 

2014-05-07  

V-57.1-012 BH  Planritning, 
luftbehandlings-
installationer, 
plan 1, del 1, 
1:100 (A3) 

2014-05-07  

V-57.1-021 BH  Planritning, 
luftbehandlings-
installationer, 
plan 2, del 1, 
1:100 (A3) 

2014-05-07  

V-57.1-022 BH  Planritning, 
luftbehandlings-
installationer, 
plan 2, del 2, 
1:100 (A3) 

2014-05-07  

V-57.1-031 BH  Planritning, 
luftbehandlings-
installationer, 
plan 3 Tak, del 1, 
1:100 (A3) 

2014-05-07  
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V-57.1-032 BH  Planritning, 

luftbehandlings-
installationer, 
plan 3 Tak, del 2, 
1:100 (A3) 

2014-05-07  

V-57.8-001 BH  Flödesschema, ej 
skalenlig 

2014-05-07  

V-57.8-002 BH  Driftkort, ej 
skalenlig 

2014-05-07  
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