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1.1

1

Inledning
Fortifikationsverket har en lång tradition när det gäller
driftinstruktioner. De första instruktionerna som kom under 60-talet
utfördes som modifierade bygghandlingar. Successivt har de sedan
i samarbete med målgrupperna utvecklats och därmed anpassats
både vad gäller mål och målgrupp.
I takt med denna utveckling har också både nyttan och förtroendet
för instruktionerna ökat.
Därigenom har de också bidragit till en effektivisering av
driftpersonalens arbete.
I takt med ökade krav från både myndigheter och driftpersonal har
också andra produkter utvecklats för att öka säkerheten och
tillgängligheten för såväl personal som byggnader och
anläggningar.
Bland sådana produkter kan nämnas utrymningsplaner,
insatsplaner för brandbekämpning, klassningsplaner och
katastrofplaner.
Det har tidigare funnits anvisningar för hur teknikinformation skall
upprättas. De första anvisningarna i FORTF:s regi utkom 1976. I
stort sett har dessa anvisningar sedan gällt tills utgåvan av FORAN
utkom 1989.
Innehållet i Handbok Teknikinformation följer i de flesta avseenden
den tidigare utgivna FORAN men har genomgått en viss
omarbetning och modernisering.
Som komplement till anvisningarna finns också ett antal exempel
på hur de beskrivna produkterna ser ut. Exempelsamlingen är inte
fullständig utan visar en del och i vissa fall delar av de vanligaste
produkterna.
En fullständig exempelsamling skulle bli alltför omfattande.
Vid framställning av sådana dokument som ej visas i
exempelsamlingen kan FORTV i varje enskilt fall tillhandahålla
förelägg.
Målsättningen med Handbok Teknikinformation är att den skall vara
ett hjälpmedel för var och en som upprättar teknikinformation inom
Fortifikationsverkets verksamhetsområde. Förhoppningen är att den
skall underlätta så att dokumenten får en enhetlig uppläggning och
utformning.
Avsikten är också att skapa dokument som kan användas för flera
olika ändamål. Detta innebär att dokumenten skall kunna skrivas ut
i flera olika typer av format som pdf, html, dwf mm. För att detta
skall kunna utföras är det av stor vikt att handbokens anvisningar
för text och bildhantering följas.
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1.2
Version 1.1

I version 1.1 har vissa kompletteringar och förtydliganden gjorts av
befintliga avsnitt.
Dessutom har med hänsyn till den snabba utvecklingen inom den
digitala tekniken gjorts kompletteringar beträffande hantering av
text, flödesbilder och fotografier.
Föreläggen har bytts ut helt för att bättre motsvara den utveckling
som skett under de senare åren.

Handboken har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av följande
personer:
Gösta Klingensjö, Fortifikationsverket, Eskilstuna
Bo Andersson och Urban Bergström, Sycon AB, Eskilstuna
Kari Gråsten, PeKeMa AB, Eskilstuna
Lennart Andersson, LA Drift- och underhållsutv. AB, Motala
Martin Eriksson, FA Dok AB, Sundsvall
Odd Bogen, Scandiaconsult VVS-Teknik AB, Eskilstuna
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2

Anvisningarnas tillämpning
Anvisningarna gäller för den användardokumentation som FORTV
upprättar.
Detta är bland annat följande
Driftinstruktioner för byggnader och anläggningar till exempel:
-

ABC-banor
Badanläggningar
Befästningar
Brandövningsplatser
Drivmedelsanläggningar
Energiförsörjning
Förråd för explosiva varor
Hangarer
Kaserner
Läger
Skolor
Restauranger
VA-verk
Verkstäder

Befästningsinstruktioner. För befästningsinstruktioner hänvisas
till FM HBK. (Handbok krigsförbandschefer).
Beredskapsplaner
Driftkartor för yttre ledningsnät
Handhavandeinstruktioner
Insatsplaner för brandbekämpning
Instruktioner för lokalbrukare
Katastrofplaner
Underhållsinstruktioner
Utrymningsplaner
Klassningsplaner
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Samtliga typer av dokument

Sidan

3.1

3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1 10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.1.17
3.1.18
3.1.19
3.1.20
3.1.21
3.1.22

Gemensamma anvisningar för dokumentens
disposition och utseende
Format
Siddisposition
Texthantering
Sidnumrering
Datum
Byggnads- eller anläggningsnummer
Stödord
Sidhuvud och sidfot
Teckensnitt
Teckenstorlek
Rubriknivåer
Tonplatta
Symboler och beteckningar
Färger
Papper
Laminering
Pärmar
Flikregister
Reklam
Framsida
Pärmrygg
Foton

3.2
3.2.1
3.21.1
3.2.2
3.2.3

Produktionssätt
Datorstöd
Elektronisk pärm
Manuell framställning
Mångfaldigande

3.8

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Kvalitetssäkring
Allmänt
Kompetenskrav på teknikinformatör
Analys av mål och målgrupp
Prövning

3.9

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6

Leverans
Förhandsdokument
Slutdokument
Digitalt media
Garantitid
Leveransmottagare
Leverans till användare/målgrupp

3.11
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3

Samtliga typer av dokument

3.1

Gemensamma anvisningar för
dokumentens disposition och utseende

3.1.1

Format
Dokumenten skall utföras med enkelsidigt tryck i format A4 med en
spalt eller vikt A3 med två spalter.
I de fall A3 används skall sidan kortas två cm enligt bild för att
möjliggöra vikning. Den heldragna linjen visar var kortningen görs.
För att i möjligaste mån ge en total överblick på ett uppslag är det
lämpligt att använda såväl höger som vänsterhängda sidor enligt
bild.
De streckade linjerna visar var vikningen görs. Bladen viks alltid så
att sidan med tryck kommer utåt.

A4

A3

A3 och A4

A3 och A3
Bild 3.1. Mallar som visar alternativa format och utföranden för dokumentation
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3.2

3.1.2

Siddisposition

Bild 3.2. Siddisposition

Sida skall disponeras enligt bild. Rubriker och brödtext skrivs på
den yta som är benämnd spaltbredd. Utrymmet mellan
innermarginal och spaltbredd används för stödord.
Bild får uppta hela satsytan.
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3.3

3.1.3

Texthantering

Bild 3.3 Exempel på tabell med markerade kantlinjer. Satsyta enligt bild 3.2

Texten skall hanteras i tabellform, dock utan att tabellen markeras
med kantlinjer. Tabellen skall vara upplagd enligt siddispositionen
ovan beträffande spaltbredd och satsyta.
Antalet kolumner i tabellen anpassas efter innehållet. T.ex. om det
är text som skrivs på hela spaltbredden eller uppdelad spaltbredd
som vid t.ex. ventilförteckning eller larmtabell.

3.1.4

Sidnumrering
Sidnumrering görs till höger i sidhuvud enligt bild. Numreringen utgörs av två siffror. Den första siffran avser kapitelnummer och den
andra sidnummer i kapitlet. Till exempel benämns sidan 3 i kapitel
4, 4.3. Numreringen skrivs med samma teckensnitt och storlek som
brödtexten.

3.1.5

Datum
Datum placeras till vänster i sidfoten. Datummarkeringen skall bestå av årtal och månad för upprättande av dokumentet. Till exempel
00-10.
Datum skrivs med samma teckensnitt som brödtexten men med nio
punkters kursiv stil.

3.1.6

Byggnads- eller anläggningsnummer
Byggnads- eller anläggningsnummer placeras till höger i sidfoten.
Numren skrivs med samma teckensnitt som brödtexten men med
nio punkters kursiv stil.

3.1.7

Stödord
Utrymmet mellan innermarginal och spaltbredd används för stödord. Stödord är till för att underlätta sökning i texten.

3.1.8

Sidhuvud och sidfot
Sidhuvud och sidfot är placerade i topp- respektive bottenmarginalen. I sidhuvudet skrivs sidnummer längst upp till höger. I sidfoten
skrivs datum till vänster och byggnads- eller anläggningsnummer till
höger.
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3.1.9

Teckensnitt
Teckensnitt skall vara Arial. Samma teckensnitt används för rubriker, brödtext, bildtext med mera. Handbok ”Teknikinformation” är
skriven med Arial.

3.1.10

Teckenstorlek
All brödtext skrivs med 12 punkter normal stil. Bildtexter med 10
punkters kursiv stil.

3.1.11

Rubriknivåer
Som överskrift för kapitel och avsnitt i dokumenten används rubriker i högst fyra rubriknivåer.
Rubrikerna skrivs med fet stil. Den första bokstaven skall vara versal och resten gemener.
Rubriknivå ett är huvudrubrik och används alltid för kapitel. T.ex.
Värme, Luftbehandling, Ventilförteckning etc.

Rubriknivå 1

24p

Rubriknivå 2

18p

Rubriknivå 3

14p

Rubriknivå 4

12p

Bild 3.4. Rubriknivåer

3.1.12

Tonplatta
För att markera viss textmassa kan färgad bakgrund användas,
tonplatta. Grön färg används för t.ex. trygghetstexter medan gul
färg används för t.ex. varningstexter.
Bild 3.5. Tonplatta

3.1.13

Symboler och beteckningar
Symboler och beteckningar i bilder skall vara enhetliga och storleksmässigt anpassade till sitt sammanhang. Där så erfordras skall
förklaring av symboler ges på respektive uppslag i dokumenten.
Vid revidering anpassas symboler till de som tidigare använts.
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3.5

3.1.14

Färger
De olika medierna på flödesbilder skall färgsättas enligt nedanstående förteckning. Färgernas betydelse skall förklaras på respektive
uppslag. Avsteg får göras i de fall liknande färger används på samma uppslag. Detta kan göras genom ändring av linjegrovlek eller
ändring av färg.
För att underlätta ändring av färg skall varje media ha ett eget lager.
Media

Lagernamn Färg och färgnr

Vidd

Kallvatten

KV

Ljusblå 4

0,7

Varmvatten

VV

Röd 1

0,7

Värme primär

VP

Lila 190

0,7

Värme sekundär

VS

Orange 30

0,7

Köldbärare

KB

Ljusblå 4

0,7

Köldmedium

KM

Grön 3

0,7

Olja

OLJA

Brun 24

0,7

Spillvatten

SPILLV

Brun 24

0,7

Dagvatten

DAGV

Grön 3

0,7

Sjövatten

SVATTEN

Grön 3

0,7

Tilluft/Uteluft

LUFTT

Ljusblå 4

0,7

Frånluft/Avluft/Återluft

LUFTF

Röd 1

0,7

Tryckluft

LUFTP

Ljusblå 121

0,7

Högspänning

HSP

Röd 1

0,5

Lågspänning

LSP

Ljusblå 4

0,5

Utrymningsväg

UTRYMV

Grön 70

3,0

Eventuellt övriga media anpassas med avseende på färgsättning

3.1.15

Papper
Papper för slututgåvor skall vara 100 grams papper av hög kvalité.
För förhandsutgåvor kan 80 g standardpapper används.
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3.1.16

Laminering
Utdrag ur instruktionen kan vid behov inplastas. Omfattning av inplastning bestäms i samråd med användaren i varje enskilt fall.
Plast för laminering skall vara 2x125 micron, matt med skrivbar yta.
De inplastade utdragen sätts i ringpärmhållare med 4 ringar cc 80
mm.
Uppsättning skall ske i samråd med användaren.

3.1.17

Pärmar
Dokumenten skall vara insatta i gaffelpärmar med klar plastficka på
framsidan och etiketthållare på ryggen. Pärmens ryggbredd skall
vara anpassad till dokumenten. Pärmarna skall ha färger enligt
nedan.

3.1.18

Typ av dokument

Färg

Instruktioner

Gul

Beredskapsplan, Insatsplan,
Klassningsplan, Katastrofplan

Röd

Utrymningsplan

Grön

Flikregister
Varje pärm skall vara försedd med flikregister av plast. Antalet flikar
bestäms av antalet kapitel i dokumentet.

3.1.19

Reklam
Dokumenten får ej innehålla reklam för produkt eller företag.
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3.1.20

Framsida
Framsida är pärmens utsida. Pärmen skall ha en transparent ficka.
Där placeras dokumentets omslag. Detta består av rubrik och eventuellt en bild på dokumentationsobjektet.
Bilden kan vara ett foto eller en arkitektritning.
För sekretessbelagt objekt skall bilden vara en typbild som tillhandahålls av FORTV.
Omslagets rubrik skall ha 36 punkters teckenstorlek fet stil.
Längst ner till höger skall omslaget märkas med FORTV i 12 punkters teckenstorlek fet stil.

3.1.21

Pärmrygg
I pärmryggens transparenta ficka skall anges typ av dokument, benämning, förband, plats och K-nummer.
För sekretessbelagt objekt anges endast G-nummer.
Pärmryggens text skall ha 18 punkters teckenstorlek fet stil.

3.1.22

Foton
För att förtydliga objekt eller delar därav kan foton användas. De
foton som används skall vara digitala i jpg-format. Foton skall vara
redigerade i Word-dokumentet.
Foton kan också användas som bakgrundbilder i PDF-dokument
och där fås fram via sökfunktion i dokumentet.

3.1.22.1

Fototillstånd
För fotografering krävs alltid skriftligt fototillstånd. Tillstånd måste
sökas via respektive myndighet. FORTV Driftstyrka kan bistå vid en
ansökan.
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3.8

3.2

Produktionssätt

3.2.1

Datorstöd
Bild- och ordbehandling skall utföras med datorstöd. Programvara
för ritningar skall vara kompatibel med Auto-Cad och programvara
för ordbehandling med Word.
Text, bild och foton skall vara redigerade i Word-dokumentet.

3.2.1.1

Elektronisk pärm

Bild 3.6 Exempel på innehållsförteckning i PDF-dokument

Dokumenten skall överföras till PDF- filer till en ”elektronisk pärm”.
Innehållsförteckningen i PDF- dokumentet skall läggas upp med
rubriker för varje kapitel och underrubriker för driftkort och dylikt.
Detta för att användaren snabbt skall kunna söka i dokumentet.
Programvara för framställning av PDF- dokument är Adobe Acrobat.

3.2.2

Manuell framställning
Manuell framställning får endast användas i undantagsfall vid revidering av dokument som tidigare är manuellt framställda.

3.2.3

Mångfaldigande
Dokumenten skall mångfaldigas på ett sådant sätt att beständighet
så långt möjligt garanteras. Detta gäller såväl ljus- som nötningsbeständighet.
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3.9

3.3

Kvalitetssäkring

3.3.1

Allmänt
Konsulten skall till FORTV redovisa sitt kvalitetssystem.
Vid FORTV begäran skall konsulten tillhandahålla kvalitetsplan för
respektive projekt.
Oavsett redovisat kvalitetssystem skall nedan ställda krav uppfyllas.

3.3.2

Kompetenskrav på teknikinformatör
Dokumentationen skall upprättas av kvalificerad teknikinformatör.
Teknikinformatören skall ha lämplig teoretisk utbildning och lång
praktisk erfarenhet av drift- och underhåll, av den typ av anläggningar som omfattas.
Denne skall vara väl förtrogen med den typ av dokument som här
avses och ha flerårig vana att uttrycka sig skriftligt för avsedda målgrupper.
På begäran skall anbudsgivaren kunna uppvisa referensobjekt.

3.3.3

Analys av mål och målgrupp
Dokumentspecifikationen uttrycker de mål som skall uppnås med
hjälp av dokumentationen. Där redovisas också vilken målgrupp
dokumenten riktar sig till.
Teknikinformatören skall således anpassa dokumenten enligt beskrivna mål för avsedd målgrupp.

3.3.4

Prövning

Syfte och målsättning

Syftet med prövningen är att kontrollera att upprättad dokumentation uppfyller de mål som angivits i dokumentspecifikationens målformulering. Detta innebär att uppgifter som rimligen bör finnas i
dokumentationen kan hittas där och förstås av målgruppen.
Det är således en kontroll av att dokumentationen håller utlovad
kvalité.
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3.10
Prövningens ge- Prövningen genomförs när förhandsdokumentet är färdigställt. Teknomförande
nikinformatören upprättar ett program för prövningen. Detta skall
tillställas beställaren och godkännas i samband med leverans av
förhandsdokument.
Dokumentationen gås igenom på plats med de representanter för
målgruppen som driftansvarig utser.
I samband med genomgången görs rättelser och ändringar av de
tveksamheter som uppstår.
Med hjälp av prövningsprogrammets frågeformulär skall målgruppen kontrollera att uppgifterna på ett enkelt sätt går att få fram i dokumenten.
Prövningsresultatet skall dokumenteras av teknikinformatören och
tillställas beställaren. Där skall framgå hur prövningen genomfördes
och vilka som deltagit.
Ansvarig för målgruppen skall signera prövningsdokumentet.
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3.4

Leverans

3.4.1

Förhandsdokument
Förhandsdokument skall levereras i en omgång i färg på 80 g papper insatta i mappar eller pärmar med registerblad.
På omslaget skall det framgå att dokumentet avser förhandsutgåva.
Detta görs med stämpel eller på annat sätt.

3.4.2

Slutdokument
Dokumenten skall levereras i två analoga omgångar i färg, insatta i
pärmar med registerblad, om ej annat anges.
En omgång levereras i PDF- format ”elektronisk pärm” på CD.

3.4.3

Originalleverans
Två CD omfattande samtliga filer av alla ingående dokumentformat
levereras som original.
CD skall förses med etikett enligt förelägg.
Filförteckning som redovisar innehållet skall medlevereras.
CD (i plastficka) samt filförteckning sätts in i pärm. Pärmen skall ha
framsida och pärmrygg enligt punkt 3.1.20 och 3.1.21.
Om flera dokument tagits fram för samma byggnad skall dessa
överföras till samma CD och placeras i samma pärm.
Originalen skall arkiveras i FORTV arkiv Eskilstuna.

3.4.3.1

Datastruktur
Datastrukturen på levererade original bör vara enligt bild nedan.

Bild 3.7 Datastruktur
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3.4.4

Garantitid
Eventuell garantitid skall anges i dokumentspecifikationen.

3.4.5

Leveransmottagare
Uppdragsgivare är leveransmottagare. Hela leveransen bestående
av pärmar, digitalt media m.m. skall således levereras till uppdragsgivaren.

3.4.6

Leverans till användare/målgrupp
FORTV leveransmottagare sänder ut det antal dokument som överenskommits till användaren. Två omgångar av digitalt media enligt
punkt 3.4.3 sänds till FORTV arkiv Eskilstuna.
Vid utskick till användaren skall kopia av följebrev sättas in i den
originalpärm som levereras till FORTV arkiv.
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4

Driftinstruktioner

Sidan

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14.
4.1.14.1

Gemensamma anvisningar
Upplägg och innehåll
Innehållsförteckning
Inledning
Situationsplan
Orienteringsplan
Översikter
Översikt VVS-system
Översikt elsystem
Översikt brandskydd
Översikt övrigt
Driftkort
Ventilförteckning
Revideringar
Bilagor
Kemiska miljö- och hälsorisker

4.1
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4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
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4

Driftinstruktioner

4.1

Gemensamma anvisningar

4.1.1

Upplägg och innehåll
Driftinstruktionen skall beskriva funktionen hos de installerade
försörjningssystemen i byggnaden/anläggningen.
Den skall också ge information om driftomläggningar, beskriva
händelseförlopp under drift, start och stopp av utrustning.
Den skall vara ett stöd i driftpersonalens arbete för ekonomisk och
säker drift.
Instruktionen skall normalt innefatta:
-

4.1.2

Framsida
Innehållsförteckning
Inledning
Situationsplaner
Orienteringsplaner
Placering av installationer
Översikter och driftkort
Ventilförteckning
Symbolförteckning
Revideringssida
Bilagor med hänsyn till typ av dokumentationsobjekt

Innehållsförteckning
Som första blad i instruktionen skall finnas en innehållsförteckning.
I dokument med omfattande innehåll placeras en
innehållsförteckning före varje kapitel.
Längst ned till vänster på sidan skall objektets identifikation,
utgivningsdatum och revideringsläge noteras.

4.1.3

Inledning
I instruktionens inledning skall en kortfattad beskrivning göras
under följande rubriker:
–
–
–
–
–
–
–
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Syfte och uppläggning
Orientering om byggnaden
Tillsyn och skötsel samt underhåll
Energihushållning
Produktionssätt och arkivering
Revidering och förfrågningar
Dokumenthänvisning
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4.2

4.1.4

Situationsplan
En situationsplan skall alltid upprättas under förutsättning att detta
är möjligt ur sekretessynpunkt.
Situationsplanen skall visa byggnaden och dess närområde och
omfatta ledningsdragningar, avstängningar och brunnar.
Situationsplanens underlag hämtas från FORTV Geografiska
informationssystem (GF-info).

4.1.5

Orienteringsplan
En orienteringsplan skall alltid upprättas under förutsättning att
detta är möjligt ur sekretessynpunkt.
Orienteringsplanen skall omfatta samtliga våningsplan. Som bas till
orienteringsplanen används planritningar.
På orienteringsplanen skall följande framgå:
–

Rumsindelning som visar entré till respektive rum samt dess
rumsnummer. Driftutrymmen skall även anges med
rumsbenämning. För att förtydliga driftrummens placering kan
dessa skrafferas.

–

Placering av installationskomponenter som VVX, pumpar,
fläktar, elcentraler etc. För att ytterligare förtydliga
komponentplacering kan driftrum förstoras och läggas bredvid
den egentliga orienteringsplanen. För installationstäta objekt
kan en separat förteckning över installationskomponenter
upprättas.

–

Placering av brandskyddsanordningar som brandposter,
brandlarmcentral, larmknappar, handbrandsläckare etc. Vid stor
omfattning visas brandskyddsanordningarna på separat uppslag
under kapitel ”Brandskydd”.

–

Inkommande och utgående försörjningssystem och dess
huvudavstängningar.

4.1.6

Översikter

4.1.6.1

Allmänt
Översikter kan innehålla både bild och text. Flödesbilden placeras
till vänster ovanför texten. I textdelen beskrivs de aktuella
mediasystemen övergripande. Här behandlas även samverkan
mellan olika system, t ex värme och kyla. De bilder som kan
förekomma är nätscheman, flödesscheman, foton,
huvudledningsscheman o d.
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4.3
Dessa redovisas separat för varje system, eller integrerat vid samverkande system.
Försörjningssystemen redovisas enligt ordningsföljden I BSAB.
Vid mindre eller enklare system görs en mera omfattande beskrivning på översikten. Driftkort erfordras således inte i dessa fall.
Målgruppen skall med hjälp av översikterna få kunskap om:
-

4.1.7

Systemuppbyggnad
Vad systemet försörjer
Funktionssamband inom och mellan system
Övergripande driftstrategier

Översikt VVS-system
Översikt för VVS-system skall behandla nedanstående avsnitt under angivna rubriker och i nämnd ordning.

OBS!

I de fall driftkort inte upprättas får översikten samma rubriksättning
och lika omfattande beskrivning som driftkort.

4.1.7.1

Flödesschema
På flödesschema för respektive media visas den huvudsakliga utbredningen och de större eller viktigare lokaler som betjänas. På
schemat skall ventiler och spjäll som hör till installationsenheterna
redovisas med sina beteckningar. Viktigare funktionssamband skall
redovisas. Detta gäller särskilt om det ej upprättas några driftkort på
systemet.
För installationsenheter som redovisas på driftkort kan detaljeringsgraden på översikten göras lägre. T ex kan då funktionssamband
uteslutas.
Flödesschemat placeras i allmänhet till vänster eller alternativt över
texten.

4.1.7.2

Hänvisningar
Hänvisningar görs till orienteringsplan med fliknummer och driftkort
med sidnummer.

4.1.7.3

AIImänt
Mediaförsörjningens uppbyggnad, utbredning och funktion beskrivs
översiktligt. Här anges också om vissa installationsenheter betjänar
speciella delar av anläggningen eller byggnaden.
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4.4
4.1.7.4

Funktion
Installationsenheternas styrning och funktion beskrivs översiktligt.

4.1.8

Översikt elsystem
Översikt för elsystemet skall behandla följande avsnitt under angivna rubriker i nämnd ordning.

4.1.8.1

Huvudledningsschema
Huvudledningsschema skall visa alla gruppcentraler med huvudbrytare samt alla huvudledningar. I vissa fall kan det vara motiverat att
även ange area och ledningstyp.
Schemat ställs upp så att det klart framgår på vilket plan och i vilken del av byggnaden, respektive central är placerad. Dessutom
skall centralbeteckningar och det rumsnummer där centralen är
placerad redovisas.
I de fall huvudcentralen utgörs av ställverk, dokumenteras detta
med enlinjeschema kompletterat med markering av fackindelning.

4.1.8.2

Hänvisning
Hänvisning görs till orienteringsplan med fliknummer och driftkort
med sidnummer.

4.1.8.3

Kraftförsörjning
Här anges varifrån elektrisk kraft erhålls och hur inmatning och fördelning sker för t. ex. olika spänningar. Dessutom anges om anläggningen är utförd med 5-ledarsystem och kortfattat vad som gäller för detta.

4.1.8.4

Belysning
Här anges speciella matningar och manövreringar för belysningsanläggningen. Dessutom redovisas reserv- och nödbelysningsanläggningar samt deras matningsfördelningar.

4.1.8.5

Jordning och potentialutjämning
Här anges förekommande system för jordning, potentialutjämning,
åskskydd m.m.
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4.5
4.1.8.6

Teletekniska anläggningar
Här anges var centralenheten för t ex snabbtelefon, ur- och antennanläggning sitter och varifrån elmatning sker.
Här anges också var styr- och övervakningsutrustning (centralutrustning och DUC:ar) är placerade och hur de betjänar installationerna.
För förtydligande kan blockschema behöva upprättas över S/Ö.

4.1.9

Översikt brandskydd
Översikt för brandskydd skall behandla nedanstående avsnitt under
angivna rubriker I nämnd ordning.
Där brandskyddet är omfattande upprättas en separat orienteringsplan för brandskydd. I övriga fall hänvisas till ordinarie orienteringsplan.
Vid mycket omfattande brandskydd upprättas även flödesbilder. Detta gäller till exempel fasta släckningsinstallationer i hangarer.

4.1.9.1

Hänvisning
Hänvisning görs till orienteringsplan med fliknummer och driftkort
med sidnummer.

4.1.9.2

AIImänt
Har beskrivs kortfattat vad brandskyddet består av och vilka delar
som är skyddade.

4.1.9.3

Automatiskt brandlarm
Finns automatiskt brandlarm beskrivs detta under denna rubrik med
uppgift om var centralapparat och brandkårstablå är placerade, var
batterier och laddningsutrustning finns, samt varifrån den elmatas.
Dessutom beskrivs speciella funktioner, vart larm går, brandspjäll,
branddörrstängningar och förreglingar av fläktar etc.

4.1.10

Översikt övrigt
Här redovisas övriga installationer som till exempel portar, grindar,
hissar och lyftanordningar. Matning, manövrering och handhavande
av utrustningen skall redovisas. Här anges också hur utrustningen
handhas i en nödsituation.
Under fliken övrigt kan också miljöpåverkande verksamhet och miljöskydd redovisas. Vid mycket omfattande miljöredovisning bör dessa
redovisas under en separat flik.
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4.6

4.1.11

Driftkort
Driftkort upprättas för delsystem t ex VVX, värmepump, luftbehandlingsaggregat, eller rent allmänt tekniskt komplicerade installationer.
Korten skall innehålla en orienteringsmässigt riktig flödesbild över
delsystemet med givare, ventiler, spjäll etc.
Flödesbilden bör också visa de byggnadsdelar som försörjs. Givare, fläktar etc som tillhör delsystemet, men som är placerade på
annat ställe i anläggningen, visas på driftkortet med uppgift om placering.
Flödesbilden kan vid behov också kompletteras med foto på aggregat eller delar av detta i syfte att ytterligare förtydliga.
Funktionssamband för reglerande funktioner skall normalt visas på
flödesbilden. Vid mycket komplexa funktioner kan funktionssambanden visas i ett funktionsschema (blockschema).
För luftbehandlingsaggregat anges filterklass och sluttryckfall.
Driftkortet skall också behandla följande avsnitt under angivna rubriker i nämnd ordning.
Förutom nämnda rubriker kan för speciella installationsenheter eller
delsystem erfordras ytterligare avsnitt betingade av deras unika
funktion och karaktär.
Driftkorten placeras efter respektive översikt i samma flik.

4.1.11.1

AIlmänt
Här anges övergripande vad delsystemet försörjer, tider när det
normalt är i drift, speciella restriktioner för drifttagning, etc.

4.1.11.2

El och manöver
Här anges från vilken central objekten matas och var centralen och
manöverorgan är placerade.
Dessutom anges manöverorganens läge för respektive driftfall. .
Alternerande drift av enheter som pumpar, pannor etc. för att få lika
drifttider anges här.
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4.7
4.1.11.3

Startvillkor
Har redovisas vad enheten förreglar eller blockeras av.

4.1.11.4

Funktion
Har redovisas styr- och reglerfunktionerna, d.v.s. hur enhetens olika
delar påverkar varandra. I de fall funktionen är olika vid skilda driftfall etc anges funktionen via underrubriker.
Här beskrivs också hur enheten automatiskt stoppas vid brand,
frysfara etc. samt eventuella nödstopp och var de är placerade.
Även alternativa försörjningsvägar för el, värme, vatten etc Iiksom
mest ekonomiskt Iönsamma energiförsörjning med hänsyn till driftförhållanden beskrivs här.
Driftstrategi för planerbara åtgärder som kan vidtas vid nöd- eller
krissituationer beskrivs också här.

4.1.11.5

Börvärden
Här anges projekterade börvärden för tryck, temperatur, tider etc.

4.1.11.6

Larm
Här anges var larmtablåer är placerade, utgående larmpunkter,
återställning och larmprioritet samt vart larmen överförs.
De larm som kan och skall ställas om med hänsyn till driftfall och
årstid anges tillsammans med uppgifter om hur de skall vara inställda vid skilda tider.

4.1.11.7

Ventillägen
När det kan anses erforderligt, anges vilka ventiler som skall vara
stängda.
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4.8

4.1.12

Ventilförteckning
Ventilförteckning upprättas i tabellform. I tabellen anges ventilnummer, medium, vad ventilen betjänar samt dess placering.
Vid större eller komplexa anläggningar kan det även finnas behov
av en ventilförteckning som baseras på det rum eller utrymme som
ventilen betjänar. Detta innebär att förteckningen ställs upp efter
rumsnummer i kronologisk ordning med de ventiler som betjänar
rummet i fråga. Tabellens första rubrik blir då således rumsnummer. I övrigt blir det lika ventilförteckningen.

4.1.13

Revideringar
Ett uppslag förbereds för att dokumentera och sammanställa framtida revideringar. Där skall framgå revideringsnot, datum och vad
revideringen avser.
När revidering senare utförs skall revideringsnot och datum noteras
på avsedd plats längst ner till vänster på sida för innehållsförteckning. Notering skall även göras på varje reviderad sida med revideringsnot och datum.
Utförda revideringar sammanställs därefter på uppslaget benämnt
revideringar.

4.1.14

Bilagor
En driftinstruktion kan i vissa fall innehålla bilagor i varierande omfattning. Som exempel på bilagor som kan vara aktuella kan nämnas handlingsförteckningar, underlag för OVK-besiktning i form av
luftflödesprotokoll och ritningar, information om eventuella kemiska
miljö- och hälsorisker.

4.1.14.1

Kemiska miljö- och hälsorisker
Det är av stor vikt att all miljöfarlig verksamhet följer de regler som
föreskrivs i lagar och förordningar samt i FORTV miljöledningssystem. Hantering eller förvaring av sådana ämnen som kan orsaka
skador på miljö eller hälsa skall därför behandlas och biläggas driftinstruktionen. Det kan gälla ämnen som används i den ordinarie
driften eller av brukaren.
Exempel på sådant kan vara:
-
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Olja och drivmedel
Kylanläggningar
Vatten- och avloppsrening
Avfall
Speciella produkter
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4.9
Olja och drivme- Här anges typ av produkt, mängd, placering, produktens miljö- och
del
hälsorisker, åtgärder som vidtas för att förhindra utsläpp etc.
Kylanläggningar

Se ovan.

Vatten- och avloppsrening

Här redovisas skydd av vattentäkter och reservoarer, vilka kemikalier som används i processen. I övrigt som ovan.

Avfall

Här redovisas hur olika förekommande avfall omhändertas, källsorteras etc.

Speciella produkter

Speciella produkter som kan förekomma är t.ex.:
-

PCB
Halon
Bly
Asbest
Radon
Kölmedier
Drivmedel, oljor
Gasol
Släckmedel

Beträffande sådana ämnen skall redovisning ske beträffande
mängd och placering. Utförda inventeringar, saneringar, mätningar,
protokoll, gränsvärden etc.
Varuinformationsblad

Varuinformationsblad tas fram för aktuella produkter.

Lagar och förordningar

De föreskrifter (lagar och förordningar) som är aktuella förtecknas i
bilagan.

Version 1.1, 2001-04

Fortifikationsverket Handbok Teknikinformation

5

Speciella driftinstruktioner

Sidan

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6

Speciella byggnader eller anläggningar
Drivmedelsanläggningar
Användning och syfte
Inledning
Åtgärder vid normal drift
Åtgärder vid tillsyn och skötsel samt säkerhetstillsyn
Funktionsprov
Aggregat- och apparatförteckning

5.1
5.2

5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

Ammunitionsförråd
Användning och syfte
Inledning
Situationsplan
Bilagor

5.4

5.4
5.4.1
5.4.2

Brandövningsplatser
Användning och syfte
Översikt

5.5

5.5
5.5.1
5.5.2

Hangarer
Användning och syfte
Åtgärder vid prov

5.6

5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3

Skyddsrum
Användning och syfte
Materielförteckning
Åtgärder vid omställning

5.7

5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.7

Befästningar
Användning och syfte
Allmän information
Inledning
Orienteringsplan
Översikter
Åtgärds- och kontrollista
Utbildningsmateriel

5.8

5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4

Elförsörjning
Användning och syfte
Inledning
Situationsplan
Översikter

5.10

5.8.5

Driftkort

5.11
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Speciella driftinstruktioner

Sidan

5.8.6

Selektivplan

5.12

5.9
5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.5
5.9.6

Värmeförsörjning
Användning och syfte
Situationsplan
Översikt
Driftkort
Korrosionsskydd
Bilagor

5.13

5.10
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.10.5

Vattenförsörjning
Användning och syfte
Inledning
Översikt
Driftkort
Bilagor

5.15

5.11
5.11.1
5.11.2
5.11.3
5.11.4
5.11.5

Avloppsrening
Användning och syfte
Inledning
Översikt
Driftkort
Bilagor

5.17
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5.1

5

Speciella driftinstruktioner

5.1

Speciella byggnader eller anläggningar
Installationer för byggnadens eller anläggningens försörjning med
el, värme, vatten etc beskrivs enligt de föregående gemensamma
anvisningarna.
Anvisningarna i detta kapitel ger tips om de kompletteringar som
kan erfordras vid ett antal speciella byggnader och anläggningar.
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5.2

5.2

Drivmedelsanläggningar
De anläggningar som avses här är sådana för lagring och
distribution av produkter som klassas enligt SÄI och BVKF
(Försvarsmaktens gemensamma bestämmelser för åtgärder mot
brand- och explosionsfara, vattenförorening, kemisk
hälsopåverkan).
Medieprocessen och anläggningens interna försörjningssystem
skall behandlas var för sig.

5.2.1

Användning och syfte
Målgrupper för driftinstruktionen är personal som svarar för
drivmedelsanläggningen samt driftpersonal. De viktigaste målen är
person- och miljösäkerhet samt tillgänglighet.
Utöver vad som gäller för driftinstruktioner generellt skall
komplettering göras enligt nedan.

5.2.2

Inledning

5.2.2.1

Allmänt
Hänvisning görs till BVKF.

5.2.2.2

Anläggningens uppgift
Här anges de produktklasser som lagras och distribueras i
anläggningen. Detta gäller dock inte sekretessbelagd anläggning.

5.2.2.3

Anläggningens indelning
Här beskrivs kortfattat anläggningens olika delar och särskilda
riskområden.
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5.3

5.2.3

Åtgärder vid normal drift
Detta avsnitt skall innehålla allmänna anvisningar, rutiner, och driftfall för produkthanteringen som fyllning, tömning och omflyttning av
drivmedel.
Driftfallen beskrivs med hjälp av ventilkort som består av flödesbilder med numrerade ventiler, ventillägen och övriga åtgärder för respektive driftfall.

5.2.4

Åtgärder vid tillsyn och skötsel samt säkerhetstillsyn
Åtgärder med intervaller beskrivs i två tabeller benämnda ”Tillsyn
och skötsel” och ”Säkerhetstillsyn”.

5.2.5

Funktionsprov
Avsnittet om funktionsprov utformas som verbal beskrivning kompletterad med hänvisning till ventilkort för varje driftfall som provas.

5.2.6

Aggregat- och apparatförteckning
Den utrustning som finns förtecknas i tabellform och placeras i fliken efter ventilförteckning.
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5.4

5.3

Ammunitionsförråd
De anläggningar som avses här är sådana för lagring och distribution av produkter som klassas enligt IFTEX (lnstruktion för förvaring
och transport av försvarets explosiva varor).

5.3.1

Användning och syfte
Målgrupper för driftinstruktionen är drift- och förrådspersonal. De
viktigaste målen är personsäkerhet och tillgänglighet.
Utöver vad som gäller för driftinstruktioner generellt skall komplettering göras enligt nedan.

5.3.2

Inledning

5.3.2.1

Allmänt
Här hänvisas till IFTEX.

5.3.3

Situationsplan
Situationsplan upprättas med hänsyn till sekretess och omfattar
normalt byggnad, vägar och planer, elledningar samt jordlinor med
anslutningspunkter till byggnaden.

5.3.4

Bilagor
Som bilagor till instruktionen läggs:
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–

Skötselanvisning för nitrerat garn, se IFTEX

–

Journal för kontrollmätning av jordmotstånd

–

Journal för fukt- och temperaturmätning, se IFTEX

–

Journal för driftstörningar eller fel i anläggningen, se IFTEX
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5.5

5.4

Brandövningsplatser
Brandövningsplatser utgörs vanligen av en betongplatta med invallning, mindre cisterner för petroleumprodukter, samt avloppssystem.

5.4.1

Användning och syfte
Målgrupperna är driftpersonal och ledare för brandövningar. De
viktigaste målen med instruktionen är att uppnå personsäkerhet,
tillgänglighet och miljösäkerhet.
Utöver vad som gäller för driftinstruktioner generellt skall komplettering göras enligt nedan.

5.4.2

Översikt
Översikt skall innehålla allmänna anvisningar, åtgärder före brandövning, åtgärder efter brandövning och åtgärder vid larm.
Det skall också finnas anvisningar om uppfyllning av rulltank, distribution av produkt till brandövningsplatta, tömning av produktledningar etc.
Här skall också redogöras för miljöskydd beträffande bränsle och
släckmedel.
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5.6

5.5

Hangarer
Hangarer är speciella på det sättet att drivmedel hanteras där och
att utrustning för brandbekämpning ofta finns fast installerad.
Sådan utrustning är komplicerad och kräver noggrann och detaljerad handhavandebeskrivning.

5.5.1

Användning och syfte
Målgrupperna är personal för fastighetsdrift och lokalbrukare. Det
viktigaste målet med instruktionen är att uppnå tillgänglighet samt
miljö- och personsäkerhet.
Utöver vad som gäller för driftinstruktioner generellt skall komplettering göras enligt nedan.

5.5.2

Åtgärder vid prov
Periodiska åtgärder beskrivs för prov av släckningsanläggning.
Åtgärds- och kontrollista upprättas och indelas i åtgärder och kontroll före, under, samt efter prov.

Version 1.1, 2001-04

Fortifikationsverket Handbok Teknikinformation

5.7

5.6

Skyddsrum
Skyddsrum används ofta för andra ändamål i fredstid. De fordrar
därför omställning innan de tas i bruk som skyddsrum.

5.6.1

Användning och syfte
Målgrupperna är personal för fastighetsdrift, lokalbrukare och ansvariga för omställning till skyddsdrift. Det viktigaste målet med instruktionen är att uppnå tillgänglighet på funktionen hos skyddsrummet.

5.6.2

Materielförteckning
Materielförteckning upprättas över skyddsrumsutrustning. Där skall
också anges förvaringsplats och var nyckel finns.
Listan inplastas och anslås vid förvaringsplatsen.

5.6.3

Åtgärder vid omställning
Åtgärder för omställning omfattar en orienteringsplan samt en förteckning över de åtgärder som erfordras för omställning.
Orienteringsplan upprättas som skyddsrumsritning. Den skall dels
visa skyddsrummets fredsanvändning, dels rummet i skyddsdrift.
Uppgifter enligt Civilförsvarsstyrelsens tekniska bestämmelser för
skyddsrum, TB 78 kap 1:34 redovisas.
Åtgärder för omställning till skyddsdrift beskrivs. Åtgärdslistan utförs
med positionsnummer i text respektive på orienteringsplanen.
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5.7

Befästningar
Befästningar är anläggningar som är skyddade mot vapenverkan.
Ofta är de förlagda i berg. De har vanligen intern försörjning med el
och vatten samt utrustning för gasrening. Olika driftfall förekommer
för anläggning ”Freds- , övnings- och skyddsdrift”.
För ytterligare information finns HBK (Handbok Krigsförbandschefer).

5.7.1

Användning och syfte
Målgrupperna är driftpersonal, värnpliktiga samt utbildare i befästningskunskap. De viktigaste målen med instruktionen är att uppnå
personsäkerhet och tillgänglighet. Instruktionen skall klargöra drift
såväl i beredskap som vid kris och krig. Den skall också ge anvisningar för omställning av anläggningen till olika driftfall. Dessutom
skall instruktionen nyttjas som utbildningsmateriel.
Utöver vad som gäller för driftinstruktioner generellt skall komplettering göras enligt nedan.

5.7.2

Allmän information
Driftinstruktioner för befästningar skall normalt utföras så att de ej
behöver sekretessbeläggas. För detta krävs att följande ej framgår
–
–
–

Geografiskt läge
Data som röjer storlek och verksamhet
Skyddsnivå

Vid större befästningar uppdelas anläggningen i skilda platser eller
anläggningsdelar. Dessa har oftast egna skydd och kan verka som
fristående enheter varför instruktionen skall anpassas efter detta.

5.7.3

Inledning
I inledningen definieras de olika driftfall som gäller för anläggningen.

5.7.4

Orienteringsplan
Orienteringsplan anpassas till sekretessbestämmelserna efter samråd med uppdragsgivare.

Version 1.1, 2001-04

Fortifikationsverket Handbok Teknikinformation

5.9

5.7.5

Översikter
Under översikt för varje media skall ingå en drifttabell. Den skall
visa vilka objekt eller funktioner som skall vara i drift vid skilda driftfall som fredsdrift, övningsdrift, skyddsdrift. T.ex. lägen för luckor,
dörrar, spjäll etc. redovisas i tabellen.

5.7.5.1

Driftstrategi
Alternativa funktioner för att säkerställa fortsatt drift av anläggningen vid haveri av system- eller delsystem beskrivs.

5.7.6

Åtgärds- och kontrollista
Åtgärder för omställning omfattar en orienteringsplan samt en förteckning över de åtgärder som erfordras för omställning mellan olika driftfall.
Åtgärdslistan utförs med positionsnummer i text respektive på orienteringsplanen. På listan skall också finnas plats för signering.

5.7.7

Utbildningsmateriel
Som bilaga till instruktionen bifogas i förekommande fall, efter samråd med uppdragsgivaren, en handledning med stordiabilder för
utbildning av drifttekniker och värnpliktig driftpersonal i anläggningens funktioner och drift.
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5.8

Elförsörjning
l elförsörjning ingår generering, mottagning, omformning, transformering, fördelning och distribution av hög- och Iågspänning.
Selektivplan skall normalt läggas som bilaga till driftinstruktionen.

5.8.1

Användning och syfte
Målgruppen är driftpersonal med viss elutbildning. De viktigaste
målen med instruktionen är att uppnå personsäkerhet, hög tillgänglighet och energieffektivitet.

5.8.2

Inledning
Inledningen kompletteras med elnätsgräns och gräns för drift- och
underhållsansvar. Detta gäller såväl mot leverantör som brukare.

5.8.3

Situationsplan
Situationsplan som anger stationsbeteckningar och geografiskt läge
för samtliga transformatorstationer. Dessutom visas byggnader och
större vägar med driftstyrkans byggnad och vaktbyggnad markerad.
Färgad skraffering kan lämpligen visa vilka byggnader som matas
från respektive transformator. Situationsplan hämtas från GF-Info.

5.8.4

Översikter
Översikt skall innehålla följande

Högspänningsnät

–
–
–
–
–
–

Enlinjeschema som visar mottagningsstation, kablage mellan
stationer samt leveransgränser, spänningar och kabelnummer
Jordlinnätets utbredning och sammankoppling, jordtag och areor
samt beskrivning hur jordningssystemet är uppbyggt
Mottagning, omformning, transformering och distribution
Reservkraft (egenproducerad kraft)
Larm
Inplastade enlinjeschema över varje station upprättas där berörd
station markeras med gul tonplatta

Lågspänningsnät Översikt för lågspänningsnät skall visa lågspänningsfördelning fram
till huvudcentral i byggnad.
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Byggnads och
elmatningsförteckning

Förteckning på matningsväg till byggnad. I förteckning anges byggnadsnummer, byggnadsbenämning, matande station samt om matning sker via avgrening, avsäkring (central eller kabelskåp)

5.8.5

Driftkort
För varje transformatorstation upprättas driftkort som innehåller följande avsnitt:

5.8.5.1

Orienteringsplan
Orienteringsplanen skall visa hur stationen är disponerad och kan
normalt placeras i nedre vänstra hörnet på blad med enlinjeschema.

5.8.5.2

Allmänt
Allmänt skall innehålla
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.8.5.3

Uppbyggnad
Jordning (plintars placering etc)
Driftläggning
Förreglingar
Från- och tillkoppling av transformatorer (hänvisas till underlag
för driftorder)
Elkopplare ( med uppdelning på spänning)
Transformatorer (kylning och uppställning)
Transformatorstationsförteckning
Skydd (med uppdelning på transformator och ställ)
Hjälpspänning (likriktare, batterier)

Larm och skydd
Larm och skydd visas på enlinjeschema med funktionssamband
inritade. Förekommande skydd redovisas och beskrivs funktionsmässigt. Åtgärdslista upprättas.

5.8.5.4

Lågspänningsnät
För lågspänningsnätet upprättas huvudledningsschema som visar
matningen t.o.m. den första centralen i varje byggnad med matning
från respektive station/ kabelskåp /fördelning.
På schemat anges byggnadsnummer, kabelnummer, areor, centralbeteckningar etc. Alla förekommande brytare, kabelskåp etc redovisas.
Kabelskåp och centraler som inte sitter i direkt anslutning till byggnad förses med text som förklarar ungefärlig placering.

Version 1.1, 2001-04

Fortifikationsverket Handbok Teknikinformation

5.12
5.8.5.5

Manövrering vid arbete på station, trafo eller elkopplare
Avsnittet skall innehålla
–
–

Enlinjeschema med närmaste brytare före och efter station etc.
Underlag för driftorder

5.8.6

Selektivplan

5.8.6.1

Användning och syfte
Selektivplanen skall ge målgruppen information om skyddens inställningsvärden och säkringars storlek samt om anläggningen kan
förväntas lösa ut selektivt vid fel.

5.8.6.2

Innehåll och uppläggning
Selektivplanen skall normalt läggas som bilaga till driftinstruktionen
för elförsörjningsanläggningen. Den skall innehålla både text och
bilder och ha följande avsnitt.

5.8.6.2.1

Allmänt
Följande uppgifter skall ingå
–
–
–
–
–

5.8.6.2.2

Spänningar som förekommer
Kortslutningseffekt för såväl sommar som vinter
Överströmsskydd med uppdelning på de olika spänningarna
Jordfelsskydd
Ljusbågsskydd

Elschema
Schema upprättas där alla berörda säkringar och skydd är införda
och numrerade. Även tidsinställningar och strömvärden skall föras
in.
Utlösningar visas grafiskt för alla berörda säkringar och skydd numrerade enligt principritningen. Ibland kan flera av varandra oberoende förgreningar fordra flera grafiska sammanställningar.
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5.9

Värmeförsörjning
I värmeförsörjning kan ingå produktion, mottagning, transformering
och distribution av värme.
Mediaprocessen och värmecentralens interna försörjning behandlas var för sig. Byggnadens interna försörjning under separat kapitel, benämnt "Övriga installationer”.

5.9.1

Användning och syfte
Målgruppen är driftpersonal. De viktigaste målen i instruktionen är
att uppnå person- och miljösäkerhet energieffektivitet.

5.9.2

Situationsplan
Situationsplan som visar värmekulvertnätets utbredning med byggnader, kulvertbrunnar, avstängningar etc.
Alternativt kan detta visas schematiskt i ett blockschema.

5.9.3

Översikt
Översikter omfattar i förekommande fall flödesbild och beskrivande
text av följande system

Mottagningsstation

–
–
–
–

Värmeväxlare
Filter
Leveransgräns
Mätning

Bränslehantering –
–
–
–
–
–
–

Fyllning
Tömning
Lagring
Värmning
Överfyllnadsskydd
Invallning
Distributionssystem

Förbränningsan- –
läggning
–
–
–
–
–

Funktion under drift beträffande väljarcentraler
Effekt- och temperaturreglering
Förbränningskontroll
Temperaturnivåer
Trycknivåer
Ekonomisotning
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Stofthantering

–
–

Stoftutmatning
Förvaring tömning och deponering av sot och aska

Värmedistributionssystem

–
–
–
–

Pumpar
Shuntanordning
Tryckhållning
Spädmatning

Start- och stopp- –
beskrivning
–

Start och stoppbeskrivning för hela anläggningen
Funktionsschema (förreglingsschema).

Driftstrategi

–
–
–
–
–
–

5.9.4

Driftkort

Bränsleslag som olja, el, fastbränsle
Driftekonomi
Sommar- och vintervariationer
Temperaturnivåer sommar och vinter, dag och natt
Haveristrategi, reserv- och omkopplingsmöjligheter
Åtgärdslista för kriseldning

Vid hög komplexitet t.ex. större anläggningar görs nedbrytning i
driftkort. Ett driftkort för en större anläggning skall då förutom flödesbild också innehålla en bild på automatikskåp samt ett förreglingsschema.

5.9.5

Korrosionsskydd
Här redogörs för åtgärder att minimera korrosionsförloppet.

5.9.6

Bilagor
En driftjournal med förteckning över kontrollpunkter vid tillsyn och
skötsel läggs med som bilaga.
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5.10

Vattenförsörjning
I vattenförsörjningsanläggningen ingår de installationer som har till
uppgift att försörja en byggnad, anläggning eller ett etablissemang
med tappvatten.
Mediaprocessen och anläggningens interna försörjningssystem
skall behandlas var för sig. Byggnadens interna försörjning beskrivs
under separat kapitel, benämnt "Övriga installationer".

5.10.1

Användning och syfte
Målgruppen är driftpersonal. De viktigaste målen med instruktionen
är att uppnå tillgänglighet och godtagbar hygienisk standard.

5.10.2

Inledning

Skydds- och säkerhetsföreskrifter

Inledningen skall redogöra för gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter för såväl personligt skydd som för anläggningen.

Hänvisning

Hänvisning skall göras till anvisningarna i SLV FS 1993:35 (Statens
livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten).

5.10.3

Översikt
Översikt omfattar i förekommande fall flödesbild och beskrivande
text av följande system

Vattentäkt

–

Pumpanläggning

Reningsprocess

–
–
–

Filtrering
Dosering
Tabell över riktvärden

Lagring

–
–

Fyllning
Tömning

Distribution

–
–
–

Pumpar
Tryckhållning
Renspolning av ändledningar

Provtagning

–

Provtagningsplatser, frekvens och omfattning av analys

Driftstrategi

–
–

Haveristrategi inklusive reserv- och omkopplingsmöjligheter
Åtgärdslista vid driftstörningar
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5.10.4

Driftkort
Vid hög komplexitet som t.ex. ytvattenverk eller komplexa filteranläggningar görs nedbrytning i driftkort.

5.10.5

Bilagor
Följande dokument skall bifogas instruktionen som bilagor:

Driftjournal

–

SLV FS 1993:35 –

Förteckning över kontrollpunkter vid tillsyn och skötsel.
Anvisningen ger en del tips beträffande de regler som gäller för
dricksvattenförsörjning.

Kemikalier

–

Redogörelse för miljö- och hälsoeffekter för de kemikalier som
används vid anläggningen.

Ordlista

–

Begreppsförklaringar.
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5.11

Avloppsrening
I avloppsrening ingår all den utrustning som är till för att ta hand om
och behandla avloppsvatten.
Mediaprocessen och byggnadens interna försörjningssystem skall
behandlas var för sig. Byggnadens interna försörjning beskrivs under separat kapitel benämnt "Övriga installationer".

5.11.1

Användning och syfte
Målgruppen är driftpersonal. De viktigaste målen med instruktionen
är att uppnå tillgänglighet, miljösäkerhet och personsäkerhet.

5.11.2

Inledning

Skydds- och säkerhetsföreskrifter

Inledningen skall redogöra för gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter för såväl personligt skydd som för anläggningen.

Hänvisning

Hänvisning skall göras till anvisningarna i AFS 1984:15.

5.11.3

Översikt
Översikt omfattar i förekommande fall flödesbild och beskrivande
text av följande system

Reningsprocess

–
–
–
–
–
–
–

Silning
Filtrering
Luftning
Sedimentering
Dosering
Tabell över riktvärden
Provtagningsplatser

Slambehandling

–
–
–
–

Dosering
Lagring
Tömning
Deponering

Driftstrategi

–

Haveristrategi inklusive reserv- och omkopplingsmöjligheter

Ordlista

–

Begreppsförklaringar.
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5.11.4

Driftkort
Vid hög komplexitet som t.ex. automatiska silanläggningar eller
komplexa bassängläggningar görs nedbrytning i driftkort.

5.11.5

Bilagor
Följande dokument skall bifogas instruktionen som bilagor

Driftjournal

–

Förteckning över kontrollpunkter vid tillsyn och skötsel.

AFS 1984:15

–

Anvisningen ger en del tips beträffande personligt skydd.

Kemikalier

–

Redogörelse för miljö- och hälsoeffekter för de kemikalier som
används vid anläggningen.
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6.1

6

Övriga instruktioner

6.1

Insatsplan

6.1.1

Användning och syfte
Insatsplaner har till uppgift att underlätta insatser för
räddningstjänsten vid brand eller annan katastrofsituation. De
upprättas i samråd med räddningstjänsten.

6.1.2

Placering
Insatsplanen förvaras i vaktbyggnad eller hos annan ansvarig
eller överlämnas till räddningstjänsten.

6.1.3

Innehåll
Insatsplanen upprättas alltid i samråd med brandansvarig eller
räddningstjänst och skall innehålla:
Inledning omfattande
- Kortfattad objektbeskrivning
- Nyckelförvaring
- Träffpunkt för räddningstjänst och vaktbefäl eller ansvarig
Situationsplan över byggnadens närområde visande
-

Brandposter
Branddammar
Huvudbrytare för elmatning och avstängning av övriga media till
byggnaden
Brand- och explosionsfarliga varor i närområdet
Lämpliga angreppsvägar för räddningstjänsten

Orienteringsplan över byggnaden visande
-
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Huvudavstängning för vatten och el
Brand och explosionsfarliga varor
Egendom som kräver särskilt restvärdesskydd
Brandförsvarstablå
Brandavskiljande väggar
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6.2

Klassningsplan

6.2.1

Användning och syfte
Klassningsplanen används av all personal som utför arbete i lokaler
eller anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras
eller förvaras.
Klassningsplanen skall fastställas av ansvarig vid myndigheten.

6.2.2

Placering
Klassningsplanen förvaras eller uppsätts efter samråd med BVKFansvarig.

6.2.3

Innehåll
Klassningsplanen skall ha en inledning omfattande:
-

Förklaring av zonindelning
Klassningsbestämmelser för elmateriel
Hänvisning till SEK Handbok 426

Orienteringsplan som visar var klassade objekt finns.
Klassningsplan för förekommande objekt som visar:
-
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De olika zonernas utbredning
För vilken vara klassningen gäller
Temperaturklass
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6.3

6.3

Katastrofplan

6.3.1

Användning och syfte
Katastrofplanen används av all personal som är verksam där
brandfarliga eller explosiva varor hanteras eller förvaras.

6.3.2

Placering
Katastrofplanen förvaras på lämplig plats efter samråd med BVKFansvarig.

6.3.3

Innehåll
Katastrofplanen skall innehålla:
-

Grundläggande bestämmelser
Organisatoriska åtgärder
Orienteringsplan
Första ingripande
Allmänna skydds- och bekämpningsåtgärder
Åtgärdskalendrar
Planer för tillförsel av personal och materiel

För ytterligare information hänvisas till BVKF.

6.3.3.1

Grundläggande bestämmelser
Här skall framgå ansvarsförhållanden samt vilka generella åtgärder
som skall vidtas.

6.3.3.2

Organisatoriska åtgärder
Här skall framgå hur arbetet skall organiseras.

6.3.3.3

Orienteringsplan
Orienteringsplanen skall visa anläggningens ledningsdragning med
avstängningar. Här skall också framgå var materiel för skydd och
räddning finns förvarad.
Orienteringsplanen kan också behöva kompletteras med mer detaljerade skisser eller flödesbilder på anläggningsdelar.

Version 1.1, 2001-04

Fortifikationsverket Handbok Teknikinformation

6.4
6.3.3.4

Första ingripande
Här anges hur ett första ingripande skall planeras för alternativa
haverier.

6.3.3.5

Allmänna skydds- och bekämpningsåtgärder
Här beskrivs tillvägagångssätt för avspärrning, bevakning, rekognosering, räddning samt åtgärder vid utrinning, brand och utrymning.

6.3.3.6

Åtgärdskalendrar
Här berörs åtgärder för ett antal tänkta fall av utrinning

6.3.3.7

Planer för tillförsel av personal och materiel
Här avses planering av insats med egen personal och materiel
samt hur insatser kan erhållas från annat håll som t.ex. räddningstjänst.
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6.4

Utrymningsplan

6.4.1

Användning och syfte
Utrymningsplanen har till syfte att underlätta evakuering av byggnad vid brand eller annan fara.

6.4.2

Utförande
Utrymningsplanen skall bestå av en orienteringsplan över varje våningsplan. Den kan utföras på transparent plast eller papper.
Den skall utföras så att den vid upphängning är ”rätt vänd” geografiskt för betraktaren.
Den upprättas alltid i samråd med brandansvariga.

6.4.3

Placering
Utrymningsplanen uppsätts i erforderligt antal i varje byggnad.

6.4.4

Innehåll
Följande uppgifter skall framgå av utrymningsplanen:
-

Väg till utrymningsväg
Utrymningsvägar visade med pilar
Placering av brandsläckningsmateriel
Placering av larmanordningar
Utrymningsplanens placering
Kortfattad upplysningstext om Rädda, Larma, Släck, Utrym
Återsamlingsplats som visas på en situationsplan eller beskrivs

För ytterligare information hänvisas till Svensk Standard SS 2875
och FORTV Handbok Brandskydd.
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6.5

Beredskapsplan

6.5.1

Användning och syfte
Beredskapsplanen används av all personal som är verksam där
gasol hanteras eller förvaras.
Beredskapsplanen innehåller även utrymningsplan, insatsplan och
klassningsplan i samma dokument.

6.5.2

Placering
Beredskapsplanen förvaras på lämplig plats efter samråd med
BVKF-ansvarig.

6.5.3

Innehåll
Beredskapsplanen skall innehålla:
-

Allmän information
Åtgärdskalendrar
Utrymningsplan
Insatsplan
Klassningsplan

För ytterligare information hänvisas till FORTV Gasolhandbok.

6.5.3.1

Allmän information
Här skall framgå allmän information, utbildning, övningar och ansvarsförhållanden samt rapportansvar och generell beskrivning av
installationen. Dessutom skall en karta finnas med som visar lämplig färdväg till anläggningen.

6.5.3.2

Åtgärdskalendrar
Här skall framgå hur personal och ansvariga bör agera i en tänkt
situation.

6.5.3.3

Utrymningsplan
Utrymningsplan upprättas enligt punkt 6.4.
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6.7
6.5.3.4

Insatsplan
Insatsplan upprättas enligt punkt 6.1.

6.5.3.5

Klassningsplan
Klassningsplan upprättas enligt punkt 6.2.
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6.8

6.6

Instruktion för Iokalbrukare

6.6.1

Användning och syfte
Instruktionen skall kortfattat förklara för lokalbrukarna hur byggnad/lokal och dess försörjningssystemen fungerar. Den skall också
informera om manövrering av sådan utrustning som brukaren själv
kan och skall påverka.
Exempel på sådant, som kan behöva beskrivas är hur belysning
och fläktar i lokalerna manövreras med strömställare och
manövertablåer.

6.6.2

Innehåll
Instruktionen skall bestå av orienteringsplaner med beskrivande
text samt förtydliganden med hjälp av foton. På
orienteringsplanerna skall, den utrustning och den manövrering,
som berör brukaren visas. Det skall framgå vilka åtgärder som
brukaren kan och får utföra. Dessutom skall eventuella miljö- och
hälsorisker redovisas.
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6.9

6.7

Lägerinstruktion

6.7.1

Användning och syfte
Instruktionen utgör en samling av instruktioner och driftkartor för de
viktigaste byggnaderna, utrustningarna och ledningssystemen vid
ett läger.
Syftet med lägerinstruktionen är dels att ge driftpersonalen
nödvändig information, dels att avlasta driftpersonalen genom att
ge andra målgrupper information så att de kan utföra vissa drifteller underhållsåtgärder. Dessutom skall instruktionen underlätta
kommunikation mellan driftpersonal och lokalbrukare så att vissa
driftstörningar kan åtgärdas av lokalbrukarna.
Exempel på målgrupper som kan förekomma är driftpersonal,
kökspersonal, lägerkommendant eller värnpliktiga.

6.7.2

Innehåll
Instruktionen skall innehålla:
-

Driftkarta/situationsplan visande försörjningssystem m.m.
Driftinstruktioner för enskilda byggnader
Användarinstruktion
Redigerade fabrikantanvisningar
Kontroll och åtgärdslista för omställning av lägret, eller delar av
det, till driftfallen ”Bemannat eller Obemannat”
- Åtgärder av resp målgrupp vid larm för driftfallen ”Bemannat
eller Obemannat” läger.
Där så är lämpligt förtydligas med hjälp av foton.
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6.10

6.8

Handhavandeinstruktioner för
köksmaskiner etc

6.8.1

Användning och syfte
Personalen skall kunna använda instruktionerna vid start, stopp och
iordningställande av maskiner.

6.8.2

InnehåII och uppläggning
Handhavandeinstruktionen skall innehålla:
-

6.8.3

Innehållsförteckning över i instruktionen ingående apparater.
Allmän information om maskinerna beträffande person- och
miljösäkerhet.
Orienteringsplan med förteckning över apparater/maskiner.
Handhavandekort.

Handhavandekort
Handhavandekort skall innehålla:
-
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Bilder, skisser eller scheman på beskrivna apparater eller delar
av sådana för att förtydliga handhavande, montering och
demontering.
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7

Driftkartor

Sidan

7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3

Allmänna anvisningar
Användning och syfte
Underlag
Innehåll och uppläggning

7.1
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7.1

7

Driftkartor

7.1

Allmänna anvisningar

7.1.1

Användning och syfte
Driftkartorna skall ge målgruppen, oftast driftpersonalen,
information om yttre ledningars, brunnars och avstängningsventilers
förläggning. Kartorna skall vara till hjälp vid lokalisering av ledningar
med tillbehör samt vid drift- och underhållsåtgärder. Dessutom skall
lokalisering underlättas så ledningsbrott undviks vid
schaktningsarbeten.

7.1.2

Underlag
Som underlag till driftkartor används, kartor upprättade enligt GFInfo (geografiskt informationssystem), där sådana är upprättade.
Dessa tillhandahålls av FORTV.

7.1.3

Innehåll och uppläggning
Varje dokument skall normalt innehålla:
-

7.1.3.1

Framsida
Innehållsförteckning
Inledning
Byggnadsförteckning symbolförteckning
Dokumenthänvisning
Bladindelning
Kartblad för respektive media
Förteckning över revideringar.

Framsida
Framsidan utformas som driftinstruktioner men med texten
”Driftkarta" och anläggningens benämning
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7.2
7.1.3.2

Innehållsförteckning
Innehållsförteckningen utformas på samma sätt som för
driftinstruktioner.

7.1.3.3

Inledning
Inledningen skall beskriva dokumentets uppläggning och även
översiktligt de mediasystem som dokumenterats.

7.1.3.4

Byggnadsförteckning
Byggnadsförteckningen skall vara ett utdrag ur byggnadsregistret
för de byggnader och anläggningar som kartbladen omfattar.
Förteckningen görs normalt på särskild sida, men kan placeras på
kartbladen om informationen inte är allt för omfattande.

7.1.3.5

Symbolförteckning
Symbolförteckningen görs på en särskild sida med förklaring av de
symboler som används i dokumentet. Om det finns ett begränsat
antal symboler kan de förklaras på kartbladen.

7.1.3.6

Dokumenthänvisning
Dokumenthänvisningen skall referera till de grundkartor,
ledningskartor eller andra dokument som utgör underlag för
driftkartorna.

7.1.3.7

Bladindelning, översikt
Bladindelningen kan visas på en förminskad översikt och placeras
före kartbladen. På varje kartblad skall dessutom finnas en liten bild
som visar bladindelningen och med aktuellt blad markerat.
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7.3
7.1.3.8

Kartblad
Kartbladen görs normalt i format A3. Kartorna skall innehålla
byggnader med nummer, vägar, vattenområden, norrpil, skallinjal
etc som underlättar orientering. Uppgifter hämtas från GF-info.

Värmeförsörjningsnät

Förteckning över kulvertbrunnar och ventiler upprättas på särskilt
blad med uppgift om närmast efterföljande försörjningspunkt (brunn
eller byggnad).

Vattenledningsnät

Läget för ventiler, brandposter, vattenmätare etc anges. Ventiler
och brandposter numreras. Vid behov kan detaljförstoringar göras
för att öka tydligheten. Om det finns flera matningar som betjänar
en byggnad, anges det på kartan att alla måste stängas när
vattentillförseln till byggnaden skall stoppas.

Spill och
dagvattennät

Flödesriktning anges. Typ av brunn etc anges t ex
nedstigningsbrunn (NB), oljeavskiljare (OA).

Högspänningslågspänningsoch vägbelysningsnät

Ställverk, transformatorer, kabelskåp belysningsstolpar etc
redovisas på kartan. Belysningsstolpar numreras. Kablar redovisas
med nummer.

Svagströmsnät

Alla svagströmsledningar redovisas med undantag för de som av
sekretesskäl inte kan redovisas.
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8

Underhållsinstruktioner

Sidan

8.1
8.1.1
8.1.2

Gemensamma anvisningar
Användning och syfte
Innehåll och uppläggning

8.1

8.2
8.2.1
8.2.2

UnderhåIIsinstruktion för köksmaskiner
Användning och syfte
Innehåll och uppläggning

8.3

Version 1.1, 2001-04

Fortifikationsverket Handbok Teknikinformation

8.1

8

UnderhålIsinstruktioner

8.1

Gemensamma anvisningar

8.1.1

Användning och syfte
Där förtydligande eller fördjupning erfordras utöver FORTV
”Handbok drift” skall underhållsinstruktioner upprättas.
Underhållsinstruktionerna skall ge målgrupperna sådan information
om anläggningar, system, utrustningar och apparater, så att
tillgängligheten upprätthålls.

Instruktionerna skall kunna användas vid planerat och akut
underhåll i form av tillståndskontroller, förebyggande åtgärder
och avhjälpande åtgärder. Instruktionerna skall också kunna
användas vid utbildning av ny personal.

8.1.2

Innehåll och uppläggning
Instruktionerna skall normalt innehålla:
-

8.1.2.1

Inledning
Orienteringsplan allmänt
Underhållsdirektiv
Underhållskort
Kontroll och åtgärdslista
Begreppsförklaring
Förteckningar över verktyg, reservdelar, utbytesenheter och
förbrukningsmateriel

Inledning
I inledningen skall beträffande använda begrepp hänvisas till
FORTV ”Handbok drift”.

8.1.2.2

Orienteringsplan
Orienteringsplan upprättas vid behov och utformas efter objektens
krav.
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8.2
8.1.2.3

Underhållsdirektiv
Underhållsdirektiv anges för:
-

8.1.2.4

Tillståndskontroll
Förebyggande underhåll
Avställningsbehov vid underhåll
Regler för avställning
Komponenter i drift, underhållsfrekvens anges
Komponenter i "malpåse", underhållsfrekvens anges

Underhållskort
Underhållskort skall innehålla:
-

8.1.2.5

Arbetsbeskrivning
System, delsystem eller komponenter
Bilder eller skisser av objekten
Felsökningsschema
Intervaller för underhållsåtgärder
Åtgärdslista för underhållsaktiviteter
Komponent och reservdelslista med t ex fabrikat, typ,
beteckning, förrådsbenämning och M-nummer enligt FM

Kontroll och åtgärdslista
En underhållsjournal upprättas.

8.1.2.6

Förteckningar
Förteckningar upprättas för:
-
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Verktyg
Reservdelar
Utbytesenheter
Förbrukningsmateriel
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8.3

8.2

UnderhåIIsinstruktion för köksmaskiner

8.2.1

Användning och syfte
Underhållsinstruktioner skall ge målgrupperna sådan information
om utrustningar och apparater att hög tillgänglig kan upprätthållas.
Instruktionerna skall användas vid förebyggande underhåll samt för
för identifiering och lokalisering av apparater.

8.2.2

Innehåll och uppläggning
Underhållsinstruktionen skall innehålla följande:
-

8.2.2.1

Inledning
Orienteringsplan med förteckning över köksmaskiner
Underhållskort
Underhållsjournal.

Inledning
I inledningen skall information ges om person- och miljösäkerhet.
Dessutom skall det redogöras för smörjmedel som är lämpliga vid
livsmedelshantering

8.2.2.2

Orienteringsplan
Orienteringsplan utformas på samma sätt som för driftinstruktion,
där specificerade apparater och utrustningar finns. Rumsnummer
samt positionsbeteckning anges för varje apparat.
I förteckningen anges objekt, positionsbeteckning, tillverkare och
lokalisering.

8.2.2.3

Underhållskort
På underhållskort anges intervaller, kontroller och åtgärder.
Apparat redovisas med animerad bild eller foto. Vid behov anges
betjäningsområde, speciella driftfall, inställningsvärden eller dylikt
samt personsäkerhetsåtgärder.
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8.4
8.2.2.4

UnderhåIIsjournaI
Underhållsjournaler används vid periodiskt underhåll och drifttillsyn.
I underhållsjournalen införs datum samt utförda och kommande
behov av åtgärder.
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9

Upphandling av teknikinformation

Sidan

9.1
9.1.1
9.1.2

Dokumentspecifikation
Allmänt
Innehåll

9.1

9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9

Framsida
Dokumentationsobjekt
Omfattning
Utförande
Underlag
Användare av dokumenten
Mål

9.2

9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13

Kompetenskrav
Märkning och skyltning
Förhandsdokument
Slutdokument

9.3

9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.1.17
9.1.18
9.1.19

Pärmar och ramar
Prövning
Produktionssätt
Garantitid
Kontaktpersoner
Platsbesök

9.4

9.1.20
9.1.21
9.1.22
9.1.23

Offert
Värderingsgrunder för anbud
Tidplan
Betalplan

9.5
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9.1

9

Upphandling av
teknikinformation

9.1

Dokumentspecifikation

9.1.1

Allmänt
För att en korrekt upphandling av teknikinformation skall kunna
göras räcker det inte enbart att hänvisa till ” Handbok
Teknikinformation ”.
En separat dokumentspecifikation måste upprättas.
Den har som syfte att klargöra omfattning, upplägg, innehåll och
tillgängligt underlag m. m. för det specifika objekt som avses.
I dokumentspecifikationen kan dessutom beställaren ytterligare
trycka på en del viktiga punkter som skall beaktas, även om dessa
också står att finna i handboken.

9.1.2

Innehåll
Varje dokumentspecifikation bör ha följande innehåll:
-
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Framsida
Dokumentationsobjekt
Omfattning
Utförande
Underlag
Användare av dokumenten
Mål
Kompetenskrav
Märkning och skyltning
Förhandsdokument
Slutdokument
Pärmar och ramar
Prövning
Produktionssätt
Garantitid
Kontaktpersoner
Platsbesök
Offert
Värderingsgrunder för anbud
Tidplan
Betalplan
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9.2

9.1.3

Framsida
På framsidan skall dokumentationsobjektet anges med benämning
och beteckning.

9.1.4

Dokumentationsobjekt
Här anges vad det är för typ av objekt och om det är ny- om- eller
tillbyggnad som avses.

9.1.5

Omfattning
Under omfattning anges vilken eller vilka typer av dokument som
skall ingå i projektet.

9.1.6

Utförande
Här anges om utförandet skall följa handboken eller om avsteg
skall göras.

9.1.7

Underlag
Det är viktigt att ange alla erforderliga underlag, var de kan
inhämtas och om de finns tillgängliga digitalt eller på papperskopior.
Vid förfrågan skall handlingsförteckning, planritningar och
flödesscheman för VA, kyla, värme och luft bifogas
dokumentspecifikationen.

9.1.8

Användare av dokumenten
Dokumenten skall anpassas till målgruppen. Målgruppen och vilken
kunskapsnivå den har skall därför anges.
Observera att målgruppen vanligtvis varierar för olika typer av
dokument.

9.1.9

Mål
Här skall anges vilka mål det är tänkt att användarna skall nå med
hjälp av det färdiga dokumentet.
Observera att målen varierar med olika typer av dokument.

Version 1.1, 2001-04

Fortifikationsverket Handbok Teknikinformation

9.3
För en driftinstruktion kan det till exempel vara:
–
–
–
–
–
–

9.1.10

Få övergripande information om byggnaden/anläggningen.
Lära sig anläggningen genom självstudier.
Förstå funktionen hos system och delsystem samt deras
inbördes samverkan.
Förklara hur olika system är uppbyggda och hur de fungerar.
Informeras om aspekter som rör person- eller miljösäkerhet.
Utbilda nyanställd personal.

Kompetenskrav
Under kompetenskrav skall de krav som ställs på
teknikinformatören anges. Det kan till exempel vara:
–

–
–
–

9.1.11

Ha lämplig teoretisk utbildning och lång praktisk erfarenhet av
den typ av anläggningar som omfattas. Erfarenheten bör ha
inhämtats företrädesvis från drift- och förvaltningsskedet
eftersom det vanligen är detta som skall beskrivas.
Vara väl förtrogen med den typ av dokument som avses och ha
flerårig vana att uttrycka sig skriftligt för avsedda målgrupper.
Att namnge all den personal som avses ingå i projektet och
deras tidigare erfarenheter av liknande projekt.
Att på begäran kunna uppvisa referensobjekt.

Märkning och skyltning
Ibland erfordras kompletterande märkning och skyltning. Här skall
anges om det skall ingå, i vilken omfattning och hur kostnaden för
detta skall regleras.

9.1.12

Förhandsdokument
Här skall anges om förhandsdokumentet till utformning och antal
skall följa handboken. Ibland kan det finnas skäl till någon extra
omgång förhandsdokument.

9.1.13

Slutdokument
På samma sätt som ovan skall här anges avsteg vad gäller
slutdokumentet både till antal och utformning.

Version 1.1, 2001-04

Fortifikationsverket Handbok Teknikinformation

9.4

9.1.14

Pärmar och ramar
Här anges om pärmar samt ramar för utrymningsplaner skall ingå i
upphandlingen eller ligga separat.
Vid revidering dokumentation behövs vanligen inga nya pärmar och
ramar.

9.1.15

Prövning
Handboken ger anvisning om lämpligt prövningsförfarande. Om det
finns speciella krav eller synpunkter på prövningen av
dokumentationen skall detta anges här.

9.1.16

Produktionssätt
I de fall avsteg skall göras från handboken skall detta anges här.
Vid till exempel revidering av dokument som producerats utan
datorstöd får avvägning göras huruvida revideringen skall göras
manuellt eller ej.
Vid större revideringsingrepp är det oftast rationellare att göra en
digital omarbetning av dokumentet.

9.1.17

Garantitid
Här anges lämplig tid för garanti. Garantitiden bör vara så lång att
eventuella fel och brister i dokumenten hinner upptäckas inom
tidsramen.

9.1.18

Kontaktpersoner
Som kontaktpersoner anges de som berörs av projektet.
Det kan vara projektledare, förvaltare, chef driftstyrka o dyl.
Kontaktpersonerna anges med namn och telefonnummer.

9.1.19

Platsbesök
Det är viktigt att det finns en besöksmottagare. Här anges vem som
skall kontaktas när teknikinformatören skall göra platsbesök.
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9.5

9.1.20

Offert
Här anges om offerten skall avse fast eller rörligt arvode och vad
som ingår/ej ingår. Det skall också anges om offerten skall delas
upp per dokumenttyp, per byggnad eller omfatta samtliga aktuella
dokumenttyper i hela projektet.

9.1.21

Värderingsgrunder för anbud
Det kan finnas skäl att värdera ett anbud på annat sätt än enbart
det offererade priset. Om andra parametrar för värderingsgrunder
finns med skall de anges och i vilken utsträckning de påverkar
utvärderingen av anbudet.
Andra värderingsgrunder kan vara erfarenhet från liknande
uppdrag, teknisk kompetens, leveranstid o dyl.

9.1.22

Tidplan
En tidplan bör alltid upprättas. Tidplanen skall innehålla tider för
leverans av förhandsdokument och slutdokument.

9.1.23

Betalplan
I betalplanen skall framgå när faktureringen får ske. En viss
procentsats av den offererade summan kan lämpligen få faktureras
vid överlämnad förhandsutgåva och resten vid slutleverans.
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Observera att de olika kapitlen i förelägget inte har
något inbördes samband.

Driftinstruktion
Kontorsbyggnad
F30 Xholm
K0000.000
FORTV

1.

Inledning
– Syfte och uppläggning
– Orientering om byggnaden
– Tillsyn och skötsel samt underhåll
– Energihushållning
– Produktionssätt och arkivering
– Revidering och förfrågningar
– Dokumenthänvisning

2.

Situationsplan

3.

Orienteringsplan

4.

Vatten och avlopp
Översikt
Driftkort ”Varmvattenberedning”
Driftkort ”Pumpgrop”

4.2
4.3

Driftinstruktion
Kontorsbyggnad
F30 Xholm
K0000.000

5.

Tryckluft
Översikt

6

Kyla
Översikt
Driftkort ” VKA1, köldbärar-,
värmeåtervinning och kylmedelssystem ”

6.2

7.
7.3

8.
8.3

Värme
Översikt
Driftkort ”VS1-VVX1, VS1-VVX2, VS3VVX1”
Luftbehandling
Översikt
Driftkort ”LB1”

9.

El
Översikt

10.

Brandskydd
Översikt

11.

Övrigt
Översikt
11.1 – Centraldammsugare
– Portar
– Grindar
11.2 – Lyftanordningar
–
Miljö

Etablissemangsnummer: K0000.000
Utgivningsdatum: 2001-04
Revideringsläge:Distribution: FORTV

12.

Ventilförteckning

13.

Underlag för ventilationskontroll

14.

Symbolförteckning

15.

Revideringar

1.1

Inledning
Syfte och uppläggning
Driftinstruktionen beskriver funktionen hos de installerade
försörjningssystemen i byggnaden. Den avses vara ett stöd i
driftpersonalens arbete för ekonomisk och säker drift.
Instruktionen omfattar orienteringsplaner samt översikter och
driftkort.
Översikterna ger en allmän information om de olika försörjningssystemen.
Driftkorten ger en mer omfattande beskrivning av vissa delsystem.
Instruktionens flödesbilder är färgsatta. På varje färgsatt uppslag
finns förklaring av färgernas betydelse.

Orientering om byggnaden
Byggnaden innehåller kontor, samlingssalar, datarum samt
personal och- hygienutrymmen.
Tappkallvatten

Tappkallvatten erhålls från det interna kallvattennätet.
Huvudavstängningsventil är placerad i apparatrum 005A.

Varmvatten

Tappvarmvatten beredes i värmeväxlare som uppvärmes med
kondensorvärme från vätskekylaggregat VKA1 och värme från
Xholms Energi.

Avlopp

Spillvatten avleds till pumpgrop i rum 005B.
Därifrån pumpas det till spillvattennätet.

Tryckluft

Byggnaden försörjs med tryckluft från kompressor i apparatrum
105.
Den betjänar säk.-mat.verkstad 244 med andningsluft.

Kyla

För försörjning med kyla finns ett köldbäraresystem med
vätskekylaggregat VKA1, pumpar, värmeväxlare och
expansionskärl placerat i apparatrum 005A.
Till köldbärarsystemet är fläktkonvektor samt kylbatteri i
tilluftssystem anslutna. Via kulvert försörjs även administrativ del av
byggnad 025 med kyla.
Kondensorvärmen återvinns till byggnadens värmesystem.
Överskottsvärme kyls bort i kondensor placerad utanför byggnaden.

Värme

01-04

Byggnaden försörjs med värme via kondensorvärme från
vätskekylaggregat VKA1 och via kulvert från Ängelholms Energi.
Via värmeväxlare försörjs byggnadens interna värmesystem.
Via sekundärkulvert försörjs även byggnad 25 och 26.
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1.2
För värme/kyla finns fläktkonvektor med individuell reglering i
kontor och publika utrymmen. I övrigt sker uppvärmning med
radiatorer. Värmesystemet är utfört som lågtemperatursystem.
Luftbehandling

Byggnaden har fyra luftbehandlingssystem, LB1 - LB4.
Vart och ett av dessa består av ett till- och frånluftsaggregat för
allmän ventilation.
Aggregaten har batterier för värme och LB1, LB3 och LB4 även för
kyla samt värmeåtervinning med plattväxlare. För att ta bort
bränslegaslukt i tilluften är aggregaten utrustade med kolfilter.
Aggregaten har följande betjäningsområden.
Aggregat

Allmänventilation LB1
LB2
LB3
LB4

Betjänar
CA1, CA2, rum 220 MMT och 222 PLA/UTA m.m.
Omklädningsrummen för kompani och division.
Kompaniets lokaler, ordersal etc. (plan 1)
Divisionens lokaler, ordersal, kontorsrum etc. (plan 2)

Dessutom finns följande övriga fläktar/aggregat

Frånluftfläktar

Fläkt/Aggr.

Betjänar

FF5
FF6
FF8

Apparatrum 005
Apparatrum 105
Dragskåp i rum 244

Cirkulationsaggr. CA1
värme/kyla
CA2
VS3-CA3
VS3-CA4
VS3-CA5
El

MMT
PLA/UTA
Entré 144
Entré 100
Entré 130

Elkraft 400V erhålls från trafo 210d. Huvudcentral är placerad i rum
006. För prioriterad kraft finns UPS-anläggning placerad i rum 006.
Huvudcentralen kan försörjas med reservkraft från
transformatorstation 210d. Detta sker under förutsättning att brand
ej föreligger i byggnad 025.

S/Ö

Styrning, reglering och övervakning av byggnadens installationer
sker från dator i personal- och verkstadsbyggnad. DUC:ar är
placerade i byggnadens apparatskåp.
Fläktrum på plan 2 har terminal för S/Ö.

Brandskydd

För brandskydd finns brandlarmanläggning med detektorer,
larmknappar och utrymningslarm.
För rum 208, 219, 220, 221, 222 och 223 finns
släckmedelsinstallation med gas (Halotron).
Utöver detta finns brandposter och handbrandsläckare i
byggnaden.

01-04
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1.3

Tillsyn och skötsel samt underhåll
Vid tillsyn och skötsel samt underhåll gäller ”Handbok drift” och
anvisningar från fabrikanter och leverantörer.

Energihushållning
För att optimera energianvändningen skall driften av byggnadens
installationer anpassas till verksamheten. Detta gäller såväl
drifttider som temperaturnivåer.
Lokaltemperatur

Lokaltemperaturen skall anpassas till en för verksamheten lämplig
nivå när verksamhet råder i byggnaden. När ingen verksamhet
råder skall lokaltemperaturen sänkas.
Varje grads förändring av lokaltemperaturen motsvarar ca 5% av
energiförbrukningen för uppvärmning.

Luftbehandling

Temperaturnivåer och drifttider för luftbehandling skall anpassas till
verksamheten. Där det är möjligt skall ventilationen stängas av när
det inte råder någon verksamhet i lokalen i fråga.

Uppföljning

För kontroll av energiförbrukningen skall den följas upp och
jämföras med tidigare avläsningar och med andra jämförbara
lokaler.

Produktionssätt och arkivering
Instruktionen är producerad i digital miljö. Text i Word 2000 och
flödesbilder i AutoCad LT 2000. Fotografier är digitala. Text, bild
och foton är redigerade i Word.
Instruktionen finns också i PDF-format som ”elektronisk pärm”.
Instruktionen finns arkiverad digitalt i FORTV arkiv Eskilstuna.

Revidering och förfrågningar
Chefen för driftstyrkan eller annan utsedd ansvarig skall fortlöpande
svara för att driftinstruktionen hålls aktuell. I samband
med ombyggnad eller förändringar som påverkar driftinstruktionen
tas kontakt med FORTV förvaltare.

Dokumenthänvisning
Som underlag till instruktionen har bygghandlingar från 1998 samt
entreprenörernas underlag från byggnationen använts.
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2.1

Situationsplan

000
Kabelskåp NH04-G1
Sophus
Intag reservkraft

Värmekulvert
Vatten
Ventil
Brandpost
Dagvatten
Spillvatten

36

133
34

NH04

78

01-04
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3.1

Orienteringsplan
Plan 0
Ink. KV
ventil 1
KMK1
ventil 1, 2
VS1
ventil 20, RV4
VV1
ventil 11
VVC1
ventil 3
KB2
ventil 27, 28
INTAGSRUM
007

S1-P1, P2
P UMP GR OP
005B

VS1VVX2

KMK1P1/P2
NOD
009

CK3 CK1
Ink.VP
ventil 1, 10

HC

FF5
KA1

FF5-GT1
U PS
A1
EL
006 UPSManöver
M1
plattkantljus
KB1CK2
LK1

Förklaringar

M-C1

Elcentral
Elcentral med apparatskåp

M-A1

Tele
A PPA RAT-RUM
005A

B1/AS1

KK VXL
008
FÖR RU M
004

001

TRAP PA 2a

Brandlarmcentral Halotron
Brandlarmcentral

SLUS S
002

M-B1

TELE
003

Rum 006, 008 och 009 har larm för
hög temperatur och hög luftfuktighet

01-04

K0000.000

3.2

Plan 1

VS2-VVX 1
VS 2-P 1
Kabelskåp
210D-R1

VS3-VVX 1

V S1-P1/P 2
VS 3-P 1
Tryckl.kompressor
andningsluft

VS1-VVX 1
VV1-VVX 1
VV1-VVX 2
VV1-VVX 3

APPARATRUM

FF6 105
VS1-VVX 1

Förklaringar

WC
10 9

VVC-P 1
V S1-P1/P 2

OMKL.
106

TVÄT T
107

DUSCH
108

Elcentral

FF6-GT1

Elcentral med apparatskåp
WC
110

027-GT1

KB 1-P 2

F1-AS 2

KB 1-ACK 1
K B1-P1/P 2
10 5A

BFT

TRAPPA 2a

EI6 0

TRAPPA 2b

DUSCH
114

WC
115
KORRIDOR
104

OMKL.
113

KORRIDOR
116

BASTU
111

RELAX
112

Förlängd drift
027-LB2-TK 1
O RDERSAL
103B

TVÄT T
120

WC
118

UTB.MTR.F ÖRR.
127

DUSCH
119

KLARG TO
129

VILRUM
128

M-D1
VF
130

CA 5
O MKL .
11 7

KOPPL .RUM
12 6

KORRIDOR
125

C1

EI6 0

EXP.FÖRR.
132

O RDERSAL
103A

KONTOR
132A

ST ÄD
124

TORG
102A

WC
135

KOPIERING
131

WC
121

RWC
123

ST ÄD
138

F ÖRRÅD
133

WC WC
136 137

UPPEHÅLLSRUM VPL
139

KORR
125

UPPEHÅLLSRUM KOMP
140

KAPPRUM
134
TRAPPA 3

D1

TRAPPA 4

EI6 0

BFT

CA 4

KORRIDOR
102

VF
10 0

E1
HISSMASKIN
101
TRAPPA 1

ENT RÉ
144
KONFERENSRUM
152

KONTOR
151

KONTOR
150

KONTOR
149

KONTOR
148

HISS

Förlängd drift
027-LB3-TK 1
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KONTOR
147

KONTOR
146

KONTOR
145

KAPPRUM
144A

CA 3

KONTOR
143

KÖK
142

UPPEHÅLLSRUM KO MP.
141

4.1

Vatten och avlopp
Översikt
Hänvisning
Situationsplan flik 2
Kyla ”Översikt” flik 6
Värme ”Översikt” flik 7
Driftkort ”Varmvattenberedning” sidan 4.2
Driftkort ”Pumpgrop” sidan 4.3

Allmänt
Tappkallvatten

Tappkallvatten erhålls från det interna kallvattennätet. Huvudavstängningsventil är placerad i apparatrum 005A.

Varmvatten

Tappvarmvatten beredes i värmeväxlare som uppvärmes med kondensorvärme från kylaggregat KA1 och värme från Ängelholms
Energi.
Tappvarmvatten och varmvattencirkulation distribueras även till
byggnad 025 och 026 via kulvert.

Avlopp

Spillvatten avleds till pumpgrop i rum 005B.
Därifrån pumpas det till spillvattennätet.

Takavvattning

Rännor för takavvattning är försedd med värmekabel. Centralapparat är placerad i fläktrum 301.

01-04
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4.2

Driftkort

El och manöver

Varmvattenberedning

All utrustning elförsörjs från F1/AS2.
Manövrering kan ske omkopplare på DUC.
Med omkopplare i läge "Auto" sker styrning via DUC.
Funktion
Varmvattnet förvärms i -VVX3 av VP1 retur därefter i -VVX2 där
uppvärmning sker via återvinning från kylanläggningens kondensor.
Vid ytterligare behov sker uppvärmning via VP1 i -VVX1.
Styrning VVC–
P1

Cirkulationspump VVC–P1 är i kontinuerlig drift dagtid via DUC.

Temperaturreglering

Styrventil -SV1 reglerar via -GT1 och DUC att hålla inställd temperatur på utgående varmvatten.

Börvärden
Givare

Börvärde

Inställs på

VV-GT1

Temperaturgivare 55°C

DUC

Lägre varmvattentemperatur än 60oC kan orsaka tillväxt av
legionella bakterier i varmvattensystemet.
Larm
Förklaringar
VV1-VVX1
VV1-VVX2
VV1-VVX3
VVC-P1
VV-SV1
VV-GT1
VV-GT2
VV-VM1

Värmeväxlare
Värmeåtervinning kyla
Förvärmare
Cirkulationspump
Styrventil
Temperaturgivare
Temperaturgivare
Varmvattenmätare

Felfunktion

Klass Anm.

VVC-P1

Utlöst motorskydd

B

Ventillägen
Kriskoppling 4 samt förbigångsventiler 2, 7, 15 och 17 är normalt
stängda. Övriga ventiler på flödesbilden är normalt öppna.

Allmänt
Tappvarmvatten beredes i värmeväxlare som uppvärmes med kondensorvärme från kylaggregat KA1 och värme från Ängelholms
Energi.
Tappvarmvatten och varmvattencirkulation distribueras även till
byggnad 025 och 026 via kulvert.
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Objekt
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4.3

Driftkort
Pumpgrop

Automatikskåp för S1-P1

Förklaringar
S1-P1

Pump

Allmänt
Spillvatten från golvbrunnar i apparatrum 001 avleds via pumpgrop
till kommunens spillvattennät.

El och manöver
S1-P1 elförsörjs via sitt automatikskåp från 1-AA1/AS1.
Manövrering sker med omkopplare på automatikskåp.
Med omkopplare i läge för automatiksymbol sker styrning via nivåvippor.
Funktion
Pumpen styrs att starta/stoppa av nivåvippor i pumpgropen.
Larm
Internt larm avges på automatikskåp via lysdioder för motorskydd,
torrkörningsskydd och översvämningslarm. Larm för hög nivå överförs till DUC.
01-04
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7.1

Värme

Aggregatverkstad uppvärms med
golvvärmeslingor och CA1. CA2
värmer rum 103.

Uppvärmning

Översikt

VS2-VVX1 m.m. för golvvärme

El och manöver
All utrustning elförsörjs från C1/AS1.
Manövrering kan ske omkopplare på DUC.
Med omkopplare i läge "Auto" sker styrning via DUC.

Funktion

Förklaringar
VS2-VVX1
VS2-P01
VS2-SV1
VS2-GT3
VS2-GT1
VS2-GT2
VS1-GP1

Värmeväxlare golvvärme aggregatverkstad
Cirkulationspump
Ventil med ställdon
Temperaturgivare rum
Temperaturgivare ute
Temperaturgivare framledning
Tryckvakt

Allmänt
Värmeförsörjning Byggnaden försörjs med värme via kulvert från byggnad 27.
Värmeväxlare är installerad för byggnadens interna värmesystem.
Värmesystemet är utfört som lågtemperatursystem.
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Styrning cirkulationspump VS2P01 Cut off.

VS2-P01 är i drift vid värmebehov. När inget värmebehov föreligger
stoppas pumpen och shuntventil –SV1 stänger. Pumpen
motionskörs då via DUC 5 minuter varje vecka.
Pumpstopp aktiveras när -SV1 varit stängd min 5 minuter.
Pumpstopp upphör när styrsignal till -SV1 överstiger 3%.

Temperaturreglering

Styrventil -SV1 reglerar via -GT3 och DUC att hålla inställd
rumstemperatur. Temperaturgivare –GT2 maxbegränsar
framledningstemperaturen till inställt värde.

7.2

Börvärden
Givare

Börvärde

Inställs på

-GT3

Rumstemp 18°C

DUC

-GT1

Maxbegränsning 35°C

DUC

-GP1

Tryckgivare 0,3 bar(ö)

DUC

Larm

01-04

Objekt

Felfunktion

Klass Anm.

VS2-P01

Utlöst motorskydd

B

VS2-GP1

Lågt tryck

B
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8.1

Luftbehandling

Hänvisning

Översikt

Driftkort ”LB1” sidan 8.3
Driftkort ”LB2” sidan 8.5
Driftkort ”LB3” sidan 8.7
Driftkort ”LB4” sidan 8.9
Driftkort ” CA1MMT” sidan 8.11
Driftkort ” CA2 UTA/PLA” sidan 8.13

WC
216
G-TRÄNING
212

OMKL.
213

TVÄTTRUM
214

DUSCH
215
WC
217

TRAPPA2

Allmänt

KORRIDOR
210
DATORRUM
MMT
220

MMT
219

KORR.
218

VERKSTAD
209
FF
226

KONSOLRUM
221

FÖRRÅD
SUL
207

KORR.
206

FF
227

DATORRUM
UTA
208

ORDERSAL
230

UND/SAMB
231

UND/SAMB-KONTOR
232

TRAPPA3

TBT
223

PLA/UTA
222

Byggnaden har fyra luftbehandlingssystem, LB1 - LB4.
Vart och ett av dessa består av ett till- och frånluftsaggregat för allmän ventilation.
Aggregaten har batterier för värme och kyla (LB2 saknar kyla) samt
värmeåtervinning med plattväxlare.

FF
228

PENTRY
225

UPPEHÅLLSRUM
225A

FÖRRÅD
229

WC
224A

FÖRRÅD
203

WC
224B
FRD
233

FÖRRUM
224
KORRIDOR
202

WC
234

RWC TRAPPA4
235

KORRIDOR
202

Kolfilter

För tilluften finns kolfilter för att ta
bort bränslegaslukt. Filtren består
av ett antal cylindrar med kolfyllning.
När lukten går igenom är det dags
för kolbyte. Beroende på belastning
och dimensionering är det svårt att
ange ett tidsintervall för kolbyte.
Enligt tillverkaren bör en väldimensionerad anläggning klara minst 1 -2
år.

STÄD
201
TRAPPA1

SULING
245

TRAPPLAN
200

UPPEHÅLLSRUM
243

SÄK.MAT.ENHET
244

KONTOR
242

KONTOR
241

KONTOR
240

KONTOR
239

KONTOR
238

KONTOR
237

KONTOR
236

HISS

WC
109

APPARATRUM
105

OMKL.
106

TVÄTT
107

DUSCH
108

WC
110

105A

TRAPPA2a

TRAPPA2b

DUSCH
114

WC
115
KORRIDOR
104

KORRIDOR
116

OMKL.
113

BASTU
111

RELAX
112

TVÄTT
120

ORDERSAL
103B

WC
118

UTB.MTR.FÖRR.
127

DUSCH
119

VILRUM
128

KLARGTO
129
VF
130

OMKL.
117

Kolfilter

KOPPL.RUM
126

KORRIDOR
125
FÖRRÅD
133

EXP.FÖRR.
132

ORDERSAL
103A

WC
121
STÄD
124

TORG
102A

WC WC
136 137

UPPEHÅLLSRUM VPL
139

KORR
125

UPPEHÅLLSRUMKOMP
140

KAPPRUM
134

KONTOR
132A

RWC
123

Allmänventilation Försörjningen med allmänventilation är schematiskt visad på bilden.

STÄD
138
WC
135

KOPIERING
131

TRAPPA3

Dessutom finns följande övriga fläktar/aggregat

TRAPPA4

KORRIDOR
102

VF
100

HISSMASKIN
101

ENTRÉ
144

TRAPPA1

KONFERENSRUM
152

KONTOR
151

KONTOR
150

KONTOR
149

KONTOR
148

KONTOR
147

KONTOR
146

KONTOR
145

KAPPRUM
144A

KONTOR
143

KÖK
142

HISS

Frånluftfläktar

PUMPGROP
005B
NOD
009

LB02
EL
006

KK VXL
008

APPARAT-RUM
005A

LB03

FÖRRUM
004
001

TRAPPA2a

SLUSS
002

TELE
003

01-04

Betjänar

FF5
FF6
FF8

Apparatrum 005
Apparatrum 105
Dragskåp i rum 244

CirkulationCA1
saggr.värme/kyla CA2
VS3-CA3
VS3-CA4
VS3-CA5

LB01/CA1/CA2

INTAGSRUM
007

Fläkt/Aggregat
UPPEHÅLLSRUMKOMP.
141

LB04

K0000.000

MMT
PLA/UTA
Entré 144
Entré 100
Entré 130

8.2

Övriga fläktar/aggregat
CA3-CA5, FF5, FF6 och FF8 har inga egna driftkort och beskrivs
endast översiktligt här.
CA3- CA5
CA3- CA5 värmer entréer.
El och manöver

CA3 matas från elcentral D1, CA4 och CA5 från C1.

Funktion

Rumstermostat -GT1 startar/stoppar cirkulationsaggregatet så att
inställd rumstemperatur erhålls. Start vid 16°C. Stopp vid 20°C
Styrventil -SV1 öppnar när CA startar och stänger när CA stoppar.

Larm

Utlöst motorskydd på respektive CA ger B-larm.
FF5 och LK3 apparatrum 005.

El och manöver

FF5 och LK3 matas och manövreras från B1/AS1.
Rumstermostat -GT1 konstanthåller rumstemperaturen till inställt
börvärde. Vid kylbehov startar först FF5 och därefter fläkt i CK3.
Vid minskat kylbehov är funktionen omvänd.
FF5/CK3 startar vid 23/26°C. FF5/CK3 stoppar vid 20/24°C.

Larm

Utlöst motorskydd på respektive fläkt ger B-larm.
FF6 Apparatrum 105

El och manöver

FF6 matas och manövreras från F1/AS2.

Funktion

Rumstermostat -GT1 konstanthåller rumstemperaturen till inställt
börvärde genom att starta FF6 vid 24 °C och stoppa FF6 vid 21 °C.

Larm

Utlöst motorskydd ger B-larm.
FF8 Säk.mat 244

El och manöver

FF8 matas och manövreras från T1/AS3.

Funktion

FF8 startas/stoppas via tryckknapp -TK1 i rum 244 vid behov. Fläktens varvtal kan väljas i fem olika steg.

Larm

Utlöst motorskydd ger B-larm.
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8.3

Driftkort
LB1

Förklaringar
027-GT1
027-GX2
AS
DUC
-FF1
-GF1, -GF2
-GP1, -GP2
-GP3
-GT
-GT1
-GT2
-GT3
-GT7

01-04

Temperaturgivare ute gemensam
Rökgivare, fläktrum
Apparatskåp
Datorundercentral
Frånluftfläkt
Fläktvakt /flödesmätare
Filtervakt
Filtervakt kolfilter
Temperaturgivare avfrostning
Temperaturgivare tilluft
Temperaturgivare tilluft efter VVX
Temperaturgivare frånluft före VVX
Temperaturgivare frysskydd

-GX1
-P1
-P2
-RC
-SHG
-SHG
-ST
-ST1-ST5
-SV1
-SV2
-TF1
-TK1
-VVX1

K0000.000

Rökgivare kanal
Cirkulationspump värme
Cirkulationspump kyla
Reglercentral för VVX
Shuntgrupp värme
Shuntgrupp kyla
Spjällställdon by pass VVX
Spjällställdon tvåläges med fjäderåtergång
Ventilställdon värme
Ventilställdon (kyla)
Tilluftfläkt
Tryckknapp, start/stopp
Värmeväxlare

8.4
Allmänt
LB1 betjänar rum 203, 207, 209 och 210 samt CA1 och CA2. Aggregatet har batterier för värme och kyla. Värmeinnehållet i frånluften återvinns via en plattvärmeväxlare.
El och manöver

Verkningsgradsmätning

Temperaturverkningsgraden för värmeväxlaren beräknas enligt
formeln.
ηt= -GT2 - 027-GT1
-GT3 - 027-GT1

Brandskydd

Vid brandlarm från brandlarmcentral eller om -GX1 eller 027-GX2
indikerar brandgas stoppar aggregatet.
-ST1 och -ST2 stänger spjällen.

All utrustning elförsörjs från T1/AS3.
Börvärden
Manövrering kan ske med serviceomkopplare på AS.
Med omkopplare i läge "Auto" sker styrning via DUC. Om serviceomkopplaren står i annat läge utgår larm.

Givare

Börvärde

Inställs på

-GT1

Tilluftstemperatur 16°C vid utetemp.
20°C .20°C vid utetemp. -10°C.

DUC

-GT7

20°C (Varmhållning)
7°C (Utlösning)

DUC

-GT

Avfrostning VVX 2°C

RC

Funktion
Styrning

Temperaturreglering

Aggregatet styrs via tidkanal i DUC att vara i drift under normal a rbetstid. Därutöver är aggregatet i drift om CA1 eller CA2 är i drift via
-TK1. Aggregatet är därefter i drift i 2 timmar via tidkanal i DUC eller
tills -TK1 manövreras igen.
-ST1 och -ST2 öppnar spjällen vid start och stänger vid stopp av
aggregatet.
Tilluftstemperaturen -GT1 konstanthålls, via DUC, till inställt börvärde via –ST, -RC samt SV1 och SV2 i sekvens.
Vid värmebehov stänger först SV2 för kyla. Sedan öppnar –ST för
värmeåtervinning och därefter -SV1 för värme till värmebatteriet.
Vid minskat värmebehov är funktionen omvänd.
Börvärdet förskjuts med hänsyn till utomhustemperaturen.
Låg utomhustemperatur ger högre tillufttemperatur.
Hög utomhustemperatur ger lägre tillufttemperatur.

Avfrostning VVX

Frysskydd

Vid behov av avfrostning av värmeväxlare styr, i aggregatet inbyggd
utrustning, spjäll så att en sektion i taget avfrostas genom att tilluften passerar via förbigång. Den varma frånluften smälter därmed
isbeläggning på VVX.
Frysskyddet har följande funktion:
– Överta styrning av styrventil –SV1 vid frysfara i värmebatteriet.
– Stoppa aggregatet och stänga uteluftsspjället om inställd utlösningstemperatur underskrids.
– Konstanthålla temperaturen i värmekretsen till inställt värde när
aggregatet är stoppat.

Filtervakt -GP1,
-GP2, -GP3

Filtervakt ger larm vid igensatt filter.

Flödesvakt –
GF1, GF2

Flödesvakter –GF1 och -GF2 stoppar aggregatet vid lågt flöde. Inkoppling av flödesvakt sker med fördröjning vid start av fläktar.

Larm
Objekt

Felfunktion

Klass

Anm.

-GX1

Rök i kanal

A

Stoppar aggregatet

027-GX2

Rök i fläktrum

A

Stoppar aggregatet

-GT7

Utlöst frysskydd

A

Stoppar aggregatet

-TF1

Utlöst Motorskydd/
Flödesvakt

B

Stoppar aggregatet

-FF1

Utlöst Motorskydd/
Flödesvakt

B

Stoppar aggregatet

-P1

Utlöst motorskydd

B

Stoppar aggregatet

-P2

Utlöst motorskydd

B

Stoppar aggregatet

-GP1, -GP2

Högt tryckfall över
filter

B

-GP3

Högt tryckfall över
kolfilter

B

Serviceomkopplare

Omk. i läge ”Hand”
eller ”Från”

B

Samtliga mjukvarularm återställs med serviceomkopplaren.

01-04

K0000.000

9.1

El

Belysning tvätthall

Ledbelysning i tvätthall tänds vid entréer. Arbetsbelysning tänds från manöverpanel vid entré från passage 103.

Översikt
B1
Rum 103

C1/AS1
D1
Rum 111 Rum 110

F1
Rum 114

E1/AS1:1
Rum 102

FKKJ 4x25/16

EKKJ 4x6/6
AKKJ 4x70/41

EKKJ 4x10/10

FKKJ 4x16/16

A1

Manöverpanel belysning

Övrig belysning

Övrig belysning tänds vid entré till resp. rum.

Belysning vid avgasning

HC
Rum 112

Vid avgasning skall tryckknapp ”Avgasning till” aktiveras. Belysning utom ledbelysning släcks.

EKKJ 4x6/6

Återställning till normalkraft sker med
nyckelbrytare.
Nyckelbrytare gasanläggning

Kraftförsörjning
Elkraft 400V erhålls från trafo 210d. Huvudcentral är placerad i elcentral 112.
Från huvudcentralen matas gruppcentraler enligt huvudledningsschema.
Reservkraft

Automatikskåp för norra porten kan
försörjas med reservkraft via reservkraftintag på fasad. På skåp för reservkraftintag finns omkopplare för
”Nät-0-Reservkraft”.

Reservkraftsomkopplare

Belysning
Ytterbelysning

01-04

Ytterbelysningen matas och manövreras från central B1 i passage
103. Med omkopplare i läge ”Auto” styrs den via tidkanal i DUC.

K0000.000

Värmekabelanläggning
Värmekabel

Porträls är utrustad med temperaturstyrd värmekabelanläggning. Apparatskåp med reglerutrustning är placerat i elcentral 112.
Värmekabeln kopplas till/ från via markgivare enligt inställda temperaturer i apparatskåpet (ca 2 °C).

11.1

Övrigt

Portar

Översikt

I byggnaden finns 8 st maskindrivna sidoskjutportar samt en maskindriven takport mellan serviceplatser.

Centraldammsugare

Portar manövreras från apparatskåp vid respektive port.
När port är i rörelse avges optiskt och akustiskt larm.
Om gångdörr i port är öppen blockeras portmanöver.
Vid behov kan porten frikopplas (via vred på portens utsida) och
manövreras för hand.

Grindar
Dammsugare i fläktrum

Stoftbehållare i rum 128

Allmänt

Byggnaden är utrustad med centraldammsugare med stoftbehållare
placerade i rum 128 och dammsugare i fläktrum. En av stoftbehå llarna betjänar utrymmen för komposit. Den andra övriga utrymmen.

El och manöver

Dammsugaren matas och manövreras från apparatskåp 1 -CCA1
vid dammsugaren. Omkopplare skall normalt vara i läge ”1”.

Funktion

Dammsugaren startas/stoppas automatiskt när slang ansluts till uttag alternativt med en spak som öppnar slanguttaget. Stopp sker
med några minuters frånslagsfördröjning.

Grind

25

Grind

26
Grind

27

Uttag dammsugare

Skydd vid hanKompositavfall är dammbildande. Hantera det varsamt så att det ej
tering av kompo- sprids i lokalen vid tömning av stoftbehållare.
sitavfall.
För att undvika inandning av stoft skall andningsskydd med P3-filter
användas.
Stoftet skall deponeras som miljöfarligt avfall.
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Grindar till området är placerade enligt bild ovan. De två övre gri ndarna är flygpla nsgrindar.
Den nedre är avsedd för bilpassage. Bredvid denna finns också en
gånggrind.
Grindarna elmatas till sina respektive apparatskåp från kabelskåp
R1.
Vid infart kan grindarna öppnas via kod eller fjärröppnas från vakt
eller klargöring i by 027.
För utpassage öppnas via tryckknapp. Bilgrind öppnas och stängs
vid utpassage även via sensor i mark.
De övre grindarna kan vid behov frikopplas och handmanövreras.

11.2

Lyftanordningar
Vid respektive uppställningsplats finns lyftanordning för lyft upp till 100 kg.
Lyftanordningen tillhör försvarsmakten.

Manöver lyftanordning

Miljö
Allmänt

I byggnaden kan förekomma sådan miljöpåverkande verksamhet
som driftpersonalen kommer i kontakt med enligt nedan
–
–

Avfall från komposithantering som tas om hand i centraldammsugare och luftrenare i luftbehandlingsaggregat LB1 och LB2.
Skum från släckutrustning.

Hänvisning

För ytterligare information hänvisas till tillverkarens varuinformationsblad.

Deponering

Avfall enligt ovan skall deponeras som miljöfarligt avfall.

Personligt skydd

Allmän försiktighet. Undvik ögon- och hudkontakt.
Kompositavfall är dammbildande. Hantera det varsamt så att det ej
sprids i lokalen vid tömning av stoftbehållare.
För att undvika inandning av stoft skall andningsskydd med P3-filter
användas.

01-04

K0000.000

10.1

Brandskydd
Översikt
Hänvisning
Orienteringsplan flik 3.

Allmänt
Brandskydd

För brandskydd av byggnaden finns automatisk
brandlarmanläggning.
Dessutom finns vattenbrandposter och handbrandsläckare enlig
orienteringsplanen.

Automatisk brandlarmanläggning
Centralapparat är placerad i vindfång 036.
Till centralapparaten är anslutet rökdetektorer, larmknappar och
utrymningslarm
Centralapparaten elförsörjs från central A1F och har inbyggt
strömförsörjningsaggregat med batteribackup.
Fläktstopp

Luftbehandlingsaggregat LB01 stoppar vid utlöst brandlarm.

Larmöverföring

Utlöst brandlarm överförs till vaktbyggnad.
För ytterligare information, placering av detektorer,
brandcellsindelning, kontroll m.m. hänvisas till orienteringsplaner i
centralapparat samt fabrikantens anvisningar.

01-04

K0000.000

12.1

Ventilförteckning
Ventil nr

Medium

Placering rum

Ventilen betjänar

1, 2

VP1

App.rum 038

Ink fjärrvärme

3, 4

VS1

”

VS1-P1/2, VVX1

5

”

”

VS2-SA1-RV

6

”

”

VS2-SA1-AV

7

VS2

”

VS2-SA1-RV

8

”

”

VS2-SA1-AV

9, 10

”

”

116, 225

11

VS1

”

VS3-SA1-RV

12

”

”

VS3-SA1-AV

13

”

”

VS3-SA1-RV

14

”

”

VS3-SA1-AV

15

KV1

”

VVB

16

VV1

”

VVB avst. VV

17

KV1

”

VS- påfyllning

18

”

”

Avst. KB1-påfyllning

19

”

”

KB1-påfyllning

20

”

”

Tappventil 038

21

”

”

Vattenutkastare 038

22, 23

KM1

”

KA1-AV

24, 25

”

”

KA1-RV

26, 27

”

”

KM1-P1/2

28, 29

”

Sophus

KM1-KMK1-AV

30

”

”

KM1-KMK1-RV
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13.1

Underlag för
ventilationskontroll
Ritningar
Luftflödesprotokoll
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14.1

Symbolförteckning
Förteckningen visar de symboler som är vanligt förekommande i
driftinstruktioner.

Elcentral

Avstängningsventil

Apparatskåp med elcentral

Reglerventil (handmanövrerad)

Spjäll (tvåläges)

Backventil

Spjäll (modulerande)

Styrventil (2-vägs)

Spjäll som öppnar vid
spänningsbortfall

Styrventil (3-vägs)
Självreglerande ventil

Spjäll som stänger vid
spänningsbortfall

Säkerhetsventil

Luftvärmare

Ventilrör

Luftkylare

Vattenmätare

Värmeåtervinning
Luftfilter

Sil
Manometer
Termometer

Fläkt
Avluftning
Kompressor

Givare (allmän symbol)

Pump
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15.1

Revideringar
Rev läge Datum

01-04

Revidering avser

K0000.000

Plats för eventuell bild

Instruktion för lokalbrukare
Tvätthall
F30 Xholm
K0000.000
FORTV

1.1 Orienteringsplan
Orientering om byggnaden
− Allmänt
− Hänvisning
− Byggnadens användning
− Vatten
− Avlopp
− Värme
1.2 −
−
−
−
−
−

Ventilation
Tryckluft
Belysning
Värmekabelanläggning
Portar
Brandskydd

1.3 Handhavande av installationer

Instruktion för
lokalbrukare
Tvätthall
F30 Xholm
K0000.000

Tvättning av fordon och flygplan
− Hänvisning
− Blockeringar
− Behörighetsskydd
− Underspolning av fordon
− Tvättning av fordon
− Tvättning av flygplan och helikoptrar
− Kempåläggning
− Rening spolvatten
− Avgasning
1.4 Gasolanläggning
− Förklaringar
− Hänvisning
− Allmänt
− Personlig säkerhet
− Säkerhetsavstånd
− Avisning
1.5 –

Säkerhetsfunktioner

Tälttork
1.6 Revideringar

Etablissemangsnummer: K0000.000
Utgivningsdatum: 2001-04
Revideringsläge:Distribution: FORTV

1.1

Orienteringsplan

Orientering om byggnaden
Allmänt
Den orientering som ges här avser sådant som lokalbrukaren behöver
känna till eller själv kan påverka avseende försörjning med värme, luft,
el o dyl.

113
Gasolflaskor

OBS!

Start av LB01
005-LB01-TK3
VVB1

Ind.lampa. Personal
i gasförråd

114
Pumprum VVB1 Start/Stopp

AS-Gasvarnare

Driftindikering
LB01

102
E1
Gasolaggr. As1:1-Gasol

AS1:2-Gasol

Manöver port
för aerotemprar

Manövertablå spolning
Kortläsare för
behörighet

101
Tvätthall

Hänvisning

Gasolaerotemprar

F1/AS3

För mer detaljerad information om den tekniska utrustningen hänvisas
till driftinstruktionen samt fabrikantens anvisningar för respektive anläggningsdel.

Gasventil 42
för mobilt aggr.

Indikering. Backspolning pågår
CA2

Vid driftproblem på installerad utrustning skall alltid driftpersonal tillkallas.

Byggnadens användning

CA1

Byggnaden innehåller en tvätthall med tillhörande expeditionsdel och
apparatrum.
Tvätthallen har tre olika driftfall

Underspolning fordon

-

Tvättning av fordon och flygplan.
Avisning av fälthållningsfordon.
Avgasning av tankar

Vatten
Temperaturhöjning i lokalen
Tryckknapp 005-Tvätthall-TK1
Tälttorkning
Tryckknapp 005-Tvätthall-TK2
Manöverpanel
belysning

CA3

Huvudavstängning för vatten, ventil AV1-KV1 är placerad i rum 111
Fläktrum.
CA4

Indikering
Avgasning pågår

Avlopp

Nyckelbrytare gasanläggning
Manöver port

Gasventil 43
för mobilt aggr.

Manöver port

Vatten från avisning och tvättning renas i en reningsanläggning och
återanvänds för grovtvätt.

Kem

Nödst.
port

Doseringspumpar

D1

Smutsvattentank

111
Fläktrum

109

Nödstopp
port

B1

104

Elcentral med appskåp

Kolfilter

110
Flotation
Reningsanl.
C1/AS1

A1
112
Elcentral
HC

Oljeavskiljare

Renat vatten

105
HWC

Värme

Elcentral

108

Uppvärmning sker med radiatorer i expeditionsdelar och med golvvärme och återluftaggregat i tvätthall.
Golvvärmen svarar för grundvärme i tvätthallen.

107

106

Timer förhöjd
temperatur

Temperaturhöjning i tvätthallen fås genom
att aktivera tryckknapp ”Tvätthall-TK1”.
Vid aktivering startar återluftaggregat
CA1-CA4 (placerade under tak i hallen)
stegvis enligt inställda temperaturer.
Funktionen är i drift inställd tid (4 tim.) eller
tills timern åter aktiveras.

Reservkraftintag
för Norra porten

Tryckknapp ”Tvätthall-TK1”.
01-04
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1.2

Ventilation
Vid behov kan porten frikopplas (via vred på
portens utsida) och manövreras för hand.

För allmänventilation av hela byggnaden finns ett aggregat LB0-01
som är i drift under ordinarie arbetstid.
Ventilation vid
gasoldrift

LB01 måste vara i drift för att gasolanläggningen skall kunna startas. Startknapp för LB01 finns i tvätthall.
Gasolvärmarna är förreglade tills rätt
lufttryck uppnås i kanalen.

Tryckluft

För brandskydd av byggnaden finns automatisk brandlarmanläggning.
Dessutom finns lättvattenbrandpost och handbrandsläckare enligt orienteringsplanen.

Ytterbelysningen styrs via dator.

Belysning tvätthall

Ledbelysning i tvätthall tänds vid entréer. Arbetsbelysning tänds från manöverpanel vid entré från passage 103.

Manöverpanel belysning

Övrig belysning tänds vid entré till resp. rum.

Värmekabelanläggning
Porträls är utrustad med temperaturstyrd värmekabelanläggning.

Portar
Portar manövreras från apparatskåp vid respektive port.
När port är i rörelse avges optiskt larm.
Öppen gångdörr blockerar port.

01-04

På utsida port finns nödstoppknappar

Brandskydd

Belysning

Övrig belysning

Nödstopp

Startknapp LB01

Tryckluftsuttag i byggnaden försörjs från kompressor i rum 110.

Ytterbelysning

Frikoppling port
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HISS
UPPEHÅLLSRUM KOMP.
141

KÖK
142

KONTOR
143

ENTRÉ
144

KAPPRUM
144A

KONTOR
146

KONTOR
145

KONTOR
148

KONTOR
147

KONTOR
149

KONTOR
150

KONFERENSRUM
152

KONTOR
151

TRAPPA 1
HISSMASKIN
101

VF
100

KORRIDOR
102

BFT
TRAPPA 4

RWC
123

TRAPPA 3
KORR
125
UPPEHÅLLSRUM KOMP
140

KONTOR
132A

KAPPRUM
134

KOPIERING
131

UPPEHÅLLSRUM VPL
139
WC
137

STÄD
138

WC
135

WC
136

FÖRRÅD
133

TORG
102A

STÄD
124
WC
121

ORDERSAL
103A

EXP.FÖRR.
132

Här är
Du

KORRIDOR
125

KOPPL.RUM
126

OMKL.
117

VF
130

DUSCH
119
VILRUM
128

KLARGTO
129

WC
118

UTB.MTR.FÖRR.
127

ORDERSAL
103B

TVÄTT
120

RELAX
112
BASTU
111

OMKL.
113

DUSCH
114

WC
115

KORRIDOR
116

KORRIDOR
104

TRAPPA 2b

Återsamlingsplats
TRAPPA 2a

Parkering
WC
110

27

DUSCH
108
WC
109

26

Via fönster

25
BFT
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TVÄTT
107

OMKL.
106

APPARATRUM
105

105A

Plats för eventuell bild

Klassningsplan
Verkstadsbyggnad
F30 Xholm
K0000.000
FORTV

1.

Inledning
- Syfte och uppläggning
- Ansvar
- Zonindelning
- Elmateriel
- Hänvisning

2.

Orienteringsplan
Klassningsplaner:

Klassningsplan
Verkstadsbyggnad
F30 Xholm
K0000.000

Etablissemangsnummer: K0000.000
Utgivningsdatum: 2001-04
Revideringsläge:Distribution: FORTV

3.

Detaljtvätt (Zygmaskåp)

4.

Oljeavskiljare

5.

Spillolja

6.

Smörjgrop

7.

Revideringar

1.1

Inledning
Syfte och uppläggning
Syfte och uppläggning
Klassningen är utförd enligt SEK Handbok 426.
Klassningen är beroende av den verksamhet med brandfarlig vara
som sker.
Klassningsplanen består av en situationsplan där de klassade
objektens placering visas.
Klassningen av respektive objekt redovisas på ett separat uppslag
med en schematisk bild samt redovisning av de bestämmelser som
gäller för klassningen.

Ansvar
Den som är utsedd som ansvarig för verksamheten svarar för att
klassning utförs och hålls aktuell.

Zonindelning
Riskområden är indelade i zoner enligt nedan
Zon 0

Riskområde i vilket explosiv gasblandning förekommer ständigt
eller långvarigt

Zon 1

Riskområde i vilket explosiv gasblandning kan väntas förekomma
tillfälligt under normal drift

Zon 2

Riskområde i vilket explosiv gasblandning inte väntas förekomma
under normal drift och, om den likväl förekommer, i så fall endast
sällan och kortvarigt

Elmateriel
All elektrisk utrustning, fast installerad eller flyttbar, som används
inom klassat utrymme måste uppfylla de krav som anges på
klassningsplanen
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1.2

Hänvisning
För ytterligare information beträffande klassning hänvisas till
följande bestämmelser/föreskrifter:
Starkströmsföreskrifterna
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2.1

Orienteringsplan
MTR TV-TT
OLJEFÖRRÅD
012
010
PUMPRUM
013

VVS EL
015

OMKLÄDNING
DU
007
008
STÄD
006

WC
005

TVÄTTHALL
011

KONTROLLSTATION
SMÍRJNING
009
REPERATIONSHALL
014

PAUSRUM
003

EXPEDITION
002
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3.1

Detaljtvätt (Zygmaskåp)

Klassningen är utförd för: Nafta 01 (Brandfarlig vara klass 2b)
Explosionsgrupp: II A
Temperaturklass: T3
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Driftinstruktion
Elförsörjning
F30 Xholm
K0000.000
FORTV

Driftinstruktion
Elförsörjning
F30 Xholm
K0000.000

Etablissemangsnummer: K0000.000
Utgivningsdatum: 2001-04
Revideringsläge:Distribution: FORTV

1.

Inledning
– Syfte och uppläggning
– Orientering om anläggningen
– Betjänande personal
– Tillsyn och skötsel samt underhåll
– Produktionssätt och arkivering
– Revidering och förfrågningar
– Dokumenthänvisning

2.

Situationsplan
Kabelförteckning

3.

Orienteringsplan

4.

Hög- och lågspänningsfördelning
Översikt
Underlag för driftorder

5.

Allmän information
– Selektivitet
– Utbildning
5.2 – Frånskiljning
5.3 – Explosionstät utrustning
6.

Revideringar

1.1

Inledning
Syfte och uppläggning
Driftinstruktionen skall ge användaren en allmän och överskådlig
bild över elmatningar inom området.
Den avses vara ett stöd i driftpersonalens arbete för ekonomisk och
säker drift.
Instruktionen omfattar situationsplan med kabelförteckning,
orienteringsplan, översikt över hög- och lågspänningsfördelning samt
underlag för driftorder.
Dessutom innehåller instruktionen allmän information om
elanläggningar.
Instruktionens bilder är färgsatta. På varje färgsatt uppslag finns
förklaring av färgernas betydelse.

Orientering om anläggningen
Högspänning 6 kV från kraftleverantören tas in till ett
högspänningsställverk i by 39. Utrustning i fack 1-3 (mottagning) kan
endast manövreras av kraftleverantören.
I fack 4 respektive fack 6 sker fördelning till två transformatorer T2
och T1 6/0,4 kV, 1250 kVA vardera.
T1 försörjer via en lågspänningsfördelning respektive brukare.
T2 försörjer en elpanna i värmecentralen.

Betjänande personal
El-ansvarig är Karl Karlsson.

Tillsyn och skötsel samt underhåll
Vid tillsyn och skötsel samt underhåll gäller ”Handbok drift” och
anvisningar från fabrikanter och leverantörer.
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1.2

Produktionssätt och arkivering
Instruktionen är producerad i digital miljö. Text i Word 97 och
flödesbilder i AutoCad LT 98. Fotografier är digitala. Text, bild och
foton är redigerade i Word.
Instruktionen finns också i PDF-format som ”elektronisk pärm”.
Instruktionen finns arkiverad digitalt i FORTV arkiv Eskilstuna.

Revidering och förfrågningar
Chefen för driftstyrkan eller annan utsedd ansvarig skall fortlöpande
svara för att driftinstruktionen hålls aktuell. I samband med
ombyggnad eller förändringar som påverkar driftinstruktionen tas
kontakt med FORTV förvaltare.

Dokumenthänvisning
Som underlag till instruktionen har befintliga bygghandlingar och
entreprenörernas underlag använts.
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2.1

Situationsplan
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2.2

Kabelförteckning
Ledn.nr Typ
30
33
34
35
36
39
40
L1
L3
L4-L6
L7
L8
L9
L10
L12
L18
L20
L21
L25
L28
L32
L33
L34
L35
L36
L38
L39
L43
L45
L45
L46
L47
L47A
L48
L58
L59
L60

01-04

FCJJ 4x16
FKKJ 3x35/25
FCJJ 3x95/50
FCJJ 3x95/50
FCJJ 3x95/50
FCJJ 3x35/25
FCJJ 3x70/35
FKKJ 3x35/25
FCJJ 3x70/35
FCJJ 3x120/70
FCJJ 3x35/25
ECJJ 4x16
FCJJ 3x35/25
FCJJ 3x70/35
FKKJ 3x70/35
FKKJ 3x70/35
FKKJ 3x16/16
EKKJ 4x150/50
FKKJ 3x16/16
ECJJ 4x16
EKKJ 3x2,5/2,5
FKKJ 3x50/35
FKKJ 3x95/50
EKKJ 3x4/4
ECJJ 3x16/16
ECJJ 3x16/16
FKKL 4x10
FKKJ 3x16/16
EKKJ 3x16/16
AKKJ 3x50/45
AKKJ 3x240/72
AKKJ 3x240/72
AKKJ 3x240/72
EKKJ 3x6/6
AKKJ 4x150/41
AKKJ 3x120/41
AKKJ 3x70/21
FCJJ 3x16

Anm.

Skarvad med 36
Skarvad med 34

Tre parallella

Skarvad med L38
Skarvad med L36

Till by 45. OBS två st. L45
Till by 55. OBS två st. L45

Till Solna Baracker
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3.1

Orienteringsplan
Handlampa
Elverkets
manöverskåp
E8

E7
130
Trafo

131
Trafo

127
Verkstad
TA6

Handlampa

Högsp.ställverk

T1

T2
128

129

E1

Fack 21
Elpanna

Lågsp.ställverk
Anslutning
jordtag

Förklaringar
Elcentral

Handbrandsläckare

Termostat

Fast installerad
kolsyresläckning

Teleställ
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4.1

Hög- och lågspänningsfördelning
Översikt
HSP 6 kV
LSP 0 ,4 kV

LSP-fördelning 63/39
Fack 1
Ink. elverket

Fack 2
Ink. elverket
Reserv

Fack 3
Sektionering

Fack 4
Trafo T2
Elpanna

Fack 5
Mätfack

Fack 6
Trafo T1
Till lsp.förd eln.

Fack 21
Elpanna

Till elpanna
i värmec.

Man .låda
På fasad

LB
Huvudbrytare

T2

T1

Detektor (optisk)

1250 kVA
6/0,4 kV

1250 kVA
6/0,4 kV

Jord bult
Transformator
Till lokalt larm på HSP-ställverk
samt till larmtablå som summala rm
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Jordfelsskydd

Temperaturvakt
LB

Ljusbågsvakt
Gasvakt
Överströ msskydd

Lastfrånskiljare
Truckmo nterad
Effektbrytare
Truckmo nterad
Säkringslastbrytare

4.2

Hänvisning
Leverans- och
underhållsgräns

Situationsplan flik 2.
Orienteringsplan flik 3.

Allmänt
Högspänning 6 kV från
kraftleverantören tas in till ett
högspänningsställverk i by 39.
Utrustning i fack 1-3 (mottagning)
kan endast manövreras av
kraftleverantören.
I fack 4 respektive fack 6 sker
fördelning till två transformatorer
T2 och T1 6/0,4 kV, 1250 kVA
vardera.
Transformatorerna är luftkylda,
oljeisolerade och uppställda i
separata rum med singelfyllda
oljegropar.

Leverans och underhållsgräns är på nedsida lastfrånskiljare i fack 1
och fack 2 6kV ställverk.

Normal
Fack
driftläggning 6kV
1
2
3
4
6

Elkopplare

Läge

Lastfrånskiljare
Lastfrånskiljare
Lastfrånskiljare
Effektbrytare T2-6-S
Effektbrytare T1-6-S

”1”
”0”
”1”
”1”
”1”

Anm.

Reservmatning

OBS!
Lastfrånskiljarna i fack 1- fack 3 manövreras från en manöverlåda
Manövrering fack på fasad. All manövrering av dessa sker via nätleverantören.
1-fack 3
Kylning

Transformatorfacken kyls via termostatstyrda evakueringsfläktar E7
respektive E8.
Fack 21 för elpanna kyls av fläkt TA6.

Brandskydd

Transformatorerna har kolsyresläckning som utlöses av nitrerad
tråd. Samtidigt stoppas respektive frånluftfläkt.
Fläkt för fack 21 elpanna stoppar vid utlöst brandtermostat i facket.
Dessutom finns handbrandsläckare enligt orienteringsplanen.

Jordning

Jordningsplintar finns i respektive rum för hög- och
lågspänningsfördelning. Dessa är anslutna till jordtag utanför
byggnad 39.

Hjälpspänning

Högspänningsfack T1-6-S

För skydd samt manövrering
av brytare finns likriktare och
batterier för 48V likström.

Utrustning för 48V likström

Vakter

Lågspänningsfördelning

Huvudbrytare lågspänningsfördelning

T1 försörjer via en lågspänningsfördelning respektive brukare. T2
försörjer en elpanna i värmecentralen.
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Transformatorerna har temperatur- och gasvakt. Dessutom finns
överström- och jordfelsskydd som löser ut respektive
högspänningsbrytare.
Lågspänningsställverk är utrustat med ljusbågsvakt.

Larm
Fel på högspänningsdelen visas med lampindikering på fack 4 och
fack 6. Summalarm överförs som A-larm till larmtablå i byggnad 039
och till vakt.
Lågspänningsställverk saknar larm.

4.3

Åtgärdsförteckning

01-04

Felsignal

Åtgärd

Överström

Överströmsskydden, fungerar enbart vid höga
strömmar, varför svårare fel på anläggningen kan
befaras.
Kontrollera ställverket okulärt.
Kontrollera om signaldon för jordfel eller gasvakt
indikerat.

Jordfel

Skyddet fungerar vid fel på matande kablar från
trafo till ställverk.
Felsökning genom isolationsmätning.

Utlöst säkring

Utlöst säkring kan bero på kortslutning eller
överbelastning.
Belastningen kontrolleras.
Kabel isolationsprovas.

Hög
temperatur
transformator

Kontrollera belastning och transformatorrummets
ventilation.

Gasvakt

Gasutveckling i transformatorn.
Inre fel eller låg oljenivå.
Oljenivån kontrolleras och om denna är rätt
bortkopplas
transformatorn för felsökning och reparation.
Vid låg oljenivå påfylls olja.

Ljusbågsvakt

Ljusbåge har uppstått i ställverket.
Detta kan bero på glapp i någon anslutning.
Gör en noggrann kontroll av hela ställverket.
Vakten är försedd med återställningsknapp.
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4.4

Underlag för driftorder
Hänvisning
Hög- och lågspänningsfördelning Översikt sidan 4.1.

Frånkoppling av T1 för arbete på T1 eller
lågspänningsställverk
Pos

Plats för åtgärd

Åtgärd

1.1 LSP- fördelning

Slå från ”T1-04-S”. Sätt upp anslag
”Arbete pågår”.

1.2 6 kV ställverk fack 6

Ställ in spänningsprovare på 6 kV och
kontrollera att den fungerar.

1.3 6 kV ställverk fack 6

Slå från ”T1-6-S”. Manövrera trucken till
frånskilt läge och blockera.

1.4 6 kV ställverk fack 6

Kontrollera med spänningsprovaren att
transformatorns hsp- sida är spänningslös.

1.5 6 kV ställverk fack 6

Slut och lås jordningskopplaren. Sätt upp
anslag ”Arbete pågår”.

1.6

Anbringa arbetsjordning

2

Utför arbete enligt driftorder.

Sign

Tillkoppling av T1
3.1

Avlägsna arbetsjordning.

3.2 6 kV ställverk fack 6

Öppna jordningskopplaren.

3.3 6 kV ställverk fack 6

Manövrera trucken i läge och slå till
”T1-6-S”.

3.4 LSP- fördelning

Slå till ”T1-04-S”.

3.5

Ta bort anslagen ”Arbete pågår”.
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4.5

Frånkoppling av T2 för arbete på T2 eller elpanna
Pos

Plats för åtgärd

Åtgärd

1.1 Värmecentral

Ställ elpannans omkopplare för
stegbegränsning i läge ”0”. Vänta tills
effektmätare går ner till 0.
Slå från elpannans ”effektbrytare”.

1.2 Fack 21

Slå från ”T2-04-S” för elpanna. Sätt upp
anslag ”Arbete pågår”.

1.3 6 kV ställverk fack 4

Ställ in spänningsprovare på 6 kV och
kontrollera att den fungerar.

1.4 6 kV ställverk fack 4

Slå från ”T2-6-S”. Manövrera trucken till
frånskilt läge och blockera.

1.5 6 kV ställverk fack 4

Kontrollera med spänningsprovaren att
transformatorns hsp- sida är spänningslös.

1.6 6 kV ställverk fack 4

Slut och lås jordningskopplaren. Sätt upp
anslag ”Arbete pågår”.

1.7

Anbringa arbetsjordning.

2

Utför arbete enligt driftorder.

Sign

Tillkoppling av T2
3.1

Avlägsna arbetsjordning

3.2 6 kV ställverk fack 4

Öppna jordningskopplaren.

3.3 6 kV ställverk fack 4

Manövrera trucken i läge och slå till
”T2-6-S”.

3.4 Fack 21

Slå till ”T2-04-S” för elpanna.

3.5

Ta bort anslagen ”Arbete pågår”.
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4.6

Jordning och kortslutning, arbetsskydd
Vid arbete på eller invid högspänningsanläggning skall arbetsjordning utföras.
Kontrollera att anläggningsdelen är spänningslös.
Jordkopplare manövreras enligt anvisning på respektive fack.
Jordningsdon anbringas först till jordningsbult i jordningssystemet
och avlägsnas efter användning sist från jordningsbulten.
Vid arbete i närheten av spänningsförande anläggningsdel, använd
skyddsskärm.
Vid byte av HSP -patron och knivsäkringar, använd endast godkända manöverdon och handtag.
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5.1

Allmän information
För skötsel av elektriska starkströmsanläggningar gäller vad som
stadgas i Starkströmsföreskrifternas avd. C, samt eventuellt
erforderliga kompletterande föreskrifter.

Selektivitet
För varje högspänningsanläggning ska finnas en aktuell
selektivplan och driftinstruktion.

Utbildning
Endast instruerad personal får utföra arbeten, vid vilka man kan
riskera att skadas av elektrisk ström. All personal måste således ha
utkvitterat starkströmsföreskrifterna avd. C och under de senaste
tre åren uppdaterat denna utbildning.
Person- och anläggningssäkerhet
Av säkerhetsskäl bör följande beaktas:
• manövrera alltid brytare med stängd dörr eller lucka
• tillse att samtliga lås är åtdragna på ställverksfack.
• driftrum ska alltid vara låsta när ingen vistas där.
• nästan inga elarbeten får göras på spänningssatt anläggning
(och då endast enl. § C 127 i Starkströmsföreskrifterna)
• demonterade lock, beröringsskydd och liknande ska
återmonteras och öppnade dörrar och luckor stängas.
• se till att det alltid finns en ansvarig för varje arbete.
• se till att all personal som deltar i elarbeten är instruerad om faror
och skyddsåtgärder.
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5.2

Frånskiljning
Vid arbeten som kräver att anläggningsdelen görs spänningslös bör
i tillämpliga delar bl. a. följande beaktas:
• meddela berörd brukare om driftstopp innan en anläggningsdel
stängs av
• gör alltid större säkringar obelastade före demontering.
• slå från brytare .
• häng upp skyltar ”Arbete pågår” på brytaren.
• demontera säkringar skruva tillbaka tomma propphuvar.
• häng upp skylt ”Arbete pågår” på den tomma säkringshuven.
• lås frånslagna brytare.
• frånskilj även utgående matningar om de delvis består av
luftledning.
• manövrera alltid frånskiljare obelastade.
• manövrera frånslagna effektbrytare till frånskilt läge.
• kontrollera jorddon före användning.
• anslut alltid jorddon först till jordtag och därefter till
anläggningsdelen.
• kontrollera alltid spänningsprovaren före användning
• kontrollera alltid frånslagen anläggningsdel med
spänningsprovare
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5.3

Explosionstät utrustning
Explosionstät utrustning (utförande Xt), såsom armaturer, motorer,
centraler etc, är så uppbyggd att dess gods motstår explosion inuti
densamma. I fråga om skötsel krävs inga speciella åtgärder utöver
vad som krävs för övriga kapslade utrustningar. Vid ingrepp i sådan
utrustning är det viktigt att återställa explosionsskyddet efter
avslutat arbete. Vidare bör observeras att lokalens klassning inte
medger öppning av apparatlådor eller ingrepp under spänning.
För tillsyn av explosionstäta apparater (ljusarmatur, glödlampsbyte
etc.) ska respektive fabrikants anvisningar och instruktioner följas.
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Filförteckning K0000.000 Hangar F30 Xholm
Driftinstruktion
Kapitel i instruktionen Filnamn
Nr

Namn

Doc-fil

1
2
3

Framsida
Innehåll
Inledning
Situationsplan
Orienteringsplan

Sidan 1
Innehåll
Inledning
Situationsplan
Orienteringsplan

Vatten och avlopp
Tryckluft
Kyla
Värme
Luftbehandling
El
Brandskydd

Vatten och avlopp
Tryckluft
Kyla
Värme
Luftbehandling
El
Brandskydd

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

Anm.
Dwg-fil

Övriga filformat

Sitplan
Oplan

Utrymningsplaner på samma
DWG-fil

Värme
Tryckluft
Värme
Värme
LB, Oplan
El
Skum, Sprinkler

Övrigt
Övrigt
Ventilförteckning Ventilförteckning
SymbolförteckSymbolförteckning
ning
Underlag för
Underlag ventventilationskon- koll
troll
Klassningsplan
Klassningsplan Klassn spillolja, Klassn
zygma
Klassn utslagsback
Revideringar
Revideringar

Instruktion för lokalbrukare
Kapitel i instruktionen Filnamn
Nr

1

1.10

Anm.

Namn

Doc-fil

Dwg-fil

Innehåll
Framsida
Orienteringsplan
Orientering om
byggnaden
Revideringar

Innehåll
Sidan 1
Orientering

Oplan

Revideringar

Övriga filformat

Samma DWG-fil
som driftinstruktionen
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Insatsplan (avser även by 002 och 003)
Kapitel i instruktionen Filnamn
Nr

1
2
3

Anm.

Namn

Doc-fil

Dwg-fil

Framsida
Innehåll
Karta
Information om
byggnaderna
Orienteringsplan
by 001

Sidan 1
Innehåll
Karta
Information

Karta
Karta

Orienteringspla Oplan
n by 000

4

Orienteringsplan Orienteringspla Oplan
by 002
n by 002

5

Orienteringsplan Orienteringspla Oplan
by 003
n by 003

6

Revideringar

Övriga
filformat

Samma DWG-fil
som
driftinstruktionen
Samma DWG-fil
som
driftinstruktionen
Samma DWG-fil
som
driftinstruktionen

Revideringar

Foton
Foton som ingår i dokumenten är sparade i JPG-format och benämnda i klartext för
respektive foto. T.ex. Elcentral A1a1

PDF-filer
Dokumentens samtliga sidor är också överförda till elektronisk pärm på CD i PDFformat.

Program
Dwg-filer: AutoCAD LT 2000. Doc-filer: Word 2000. PDF-filer Adobe Acrobat 4.0.
Instruktionernas samtliga filer är lagrade på bifogade CD (2 st.).
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FORTV
Xförvaltningsavd
Karl Karlsson
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Dokumentspecifikation för
teknikinformation
F30 Xholm
K0000.000 Hangar

K0000.000
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Dokumentationsobjekt
K0000.000

Byggnaden är en befintlig hangar som ombyggts och anpassats för
ny flygplanstyp.
Ombyggnader har skett i flera etapper.
Någon tidigare driftinstruktion finns inte.

Omfattning
Teknikinformation skall upprättas enligt nedanstående förteckning.
By.nr

Benämning

Typ av dokument

K0000.000

Hangar

Driftinstruktion
Instruktion för lokalbrukare
Utrymningsplan
Insatsplan
Klassningsplan
PDF-dokument ”Elektronisk pärm”

I dokumenten skall utöver text och flödesbilder även ingå foton som
visar installationskomponenter eller delar av komponenter. Foton
skall vara redigerade i texten. Vissa foton kan även ligga som
länkar i PDF- dokumenten.
För en byggnad av den här typen kan ett 40-tal foton erfordras.
För att fotografera erfordras skriftligt fototillstånd som konsulten
ansöker om via FORTV driftstyrka vid F30.

Utförande
Instruktionernas utförande och innehåll skall upprättas enligt
FORTV anvisningar ”Handbok Teknikinformation” och angivna
förelägg.
Dessutom skall följande beaktas.
–

Situationsplan skall upprättas som visar byggnader, staket,
tillhörande parkeringar och uppställningsplatser, ledningar i
mark samt brunnar inom det aktuella området. Uppgifter
inhämtas från GF-info.
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–
–
–

Samråd skall tas med driftansvarig, lokalansvarig,
brandansvarig o. dyl. vid upprättande av instruktionerna.
Eventuella miljöpåverkande aktiviteter skall beaktas och
beskrivas på separat uppslag eller under respektive media.
PDF-dokument utförs med sökfunktion (bokmärken) enligt
”Handbok Teknikinformation”.

Underlag
Underlaget som bifogas förfrågan ger information om uppdragets
omfattning och kan endast betraktas som ett stöd vid
anbudsgivning.
Om ytterligare information önskas skall teknikinformatören
informera sig genom platsbesök eller på annat sätt.
För genomförande av uppdraget erhålls följande underlag från
FORTV
– Digitala planritningar som underlag för orienteringsplaner.
– Utdrag ur GIS- karta för att upprätta situationsplan.
Övriga handlingar enligt bifogade handlingsförteckningar kan vid
behov erhållas via FORTV arkiv.
Ytterligare handlingar från entreprenörer m.m. finns tillgängligt
lokalt.

Användare av dokumenten
Driftinstruktion

Driftpersonal och entreprenörer med kompetens motsvarande
driftteknikerutbildning och några års praktisk erfarenhet.

Instruktion för
lokalbrukare

Lokalansvarig eller lokalbrukare som ej har några drifttekniska
kunskaper.

Utrymningsplaner

Personal som vistas i eller besöker byggnaden.

Insatsplan

Räddningstjänstens personal.

Klassningsplan

Driftpersonal, lokalbrukare och entreprenörer.

Mål
Allmänt

Dokumenten skall vara lättlästa och informationseffektiva.
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Driftinstruktion

Driftpersonalen skall med hjälp av instruktionen kunna.
–
–
–
–
–
–
–

Instruktion för
lokalbrukare

Få övergripande information om byggnaden/anläggningen.
Lära sig anläggningen genom självstudier.
Förstå funktionen hos system och delsystem samt deras
inbördes samverkan.
Förklara hur olika system är uppbyggda och hur de fungerar.
Informeras om aspekter som rör person- eller miljösäkerhet.
Förstå och driva anläggningen på tekniskt/ekonomiskt
fördelaktigaste sätt.
Utbilda nyanställd personal.

Lokalbrukaren skall med hjälp av instruktionen kunna.
–
–

–

Få övergripande information om byggnaden.
Få information om de system som lokalbrukaren kan och får
påverka, samt var och hur dessa system kan påverkas. Till
exempel start/stopp av fläktar eller inställning av vissa
lokaltemperaturer etc.
Informeras om aspekter som rör person- eller miljösäkerhet.

Insatsplan

Med stöd av insatsplanen skall räddningstjänstens personal få
kännedom om möjliga angreppsvägar, vilka riskområden som finns
samt var det finns materiel som skall skyddas vid en insats.

Klassningsplan

Med stöd av klassningsplanen skall personal som utför elektriska
installationer eller service- och underhåll på sådana, få kännedom
om riskområden och dess zonindelning.

Utrymningsplaner

De som vistas i eller besöker byggnaden skall med hjälp av
utrymningsplanen lära sig utrymningsvägar samt kunna genomföra
utrymningsövning.

Kompetenskrav
Dokumentationen skall upprättas av kvalificerad teknikinformatör.
Teknikinformatören skall ha lämplig teoretisk utbildning och lång
praktisk erfarenhet av drift- och underhåll, av den typ av
anläggningar som omfattas.
Denne skall vara väl förtrogen med den typ av dokument som här
avses och ha flerårig vana att uttrycka sig skriftligt för avsedda
målgrupper.
I anbudet skall den personal som deltar i projektet namnges och i
vilken utsträckning de deltar. Graden av deltagande skall anges
med procenttal.
På begäran skall anbudsgivaren kunna uppvisa referensobjekt.
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Märkning och skyltning
Kompletterande märkning och skyltning av ventiler, rör och
apparater genomförs vid behov i samråd med driftansvarig.
I anbudet skall pris anges per uppsatt märkning/skyltning.

Förhandsdokument
Förhandsdokument skall levereras i en omgång i färg på 80 g
papper insatta i mappar med registerblad.
På omslaget skall det framgå att dokumentet avser förhandsutgåva.

Slutdokument
Driftinstruktion

Driftinstruktionen skall levereras i två omgångar i färg på 100 g
papper insatta i gul pärm med registerblad.

Instruktion för
lokalbrukare

Instruktionerna skall levereras i två omgångar i färg på 100 g
papper insatta i gul pärm med registerblad.

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner i format A3 sätts i ramar och monteras på plats i
byggnaden. Samråd erfordras med lokalansvarig beträffande antal
utrymningsplaner och deras placering.

Klassningsplan

Klassningsplaner skall levereras i två omgångar i färg på 100 g
papper insatta i röd pärm med registerblad.

Insatsplan

Insatsplan skall levereras i två omgångar i färg på 100 g papper
insatt i röd pärm.

Digitalt i PDFformat

En omg. av dokumentationen skall levereras på CD i PDF-format
(”elektronisk pärm”).

Digitalt för arkiv

Två omgångar av samtliga dokument levereras på CD. Dessa skall
vara märkta med K-nummer, datum och vilken utgåva den
programvara har som använts.
Det skall också bifogas en innehållsförteckning som i klartext
förklarar filernas innehåll.
Skivorna och innehållsförteckningen levereras i gul pärm.
CD skall vara fria från virus.
Slutleverans anses ha skett när såväl papperskopior som CD är
levererade och godkända av beställaren.
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Pärmar och ramar
Pärmar med register samt ramar för utrymningsplaner skall ingå i
anbudet.

Prövning
Syfte och
målsättning

Syftet med prövningen är att kontrollera att
dokumentspecifikationens mål uppfylls. Detta innebär att uppgifter
som rimligen bör finnas i dokumentationen kan hittas där och
förstås av målgruppen.
Det är således en kontroll av att instruktionen håller utlovad kvalité.

Prövningens
genomförande

Prövningen genomförs när förhandsdokumentet är färdigställt.
Teknikinformatören upprättar ett program för prövningen. Detta
skall tillställas beställaren och godkännas i samband med leverans
av förhandsdokument.
Dokumentationen gås igenom på plats med de representanter för
målgruppen som driftansvarig utser.
I samband med genomgången görs rättelser och ändringar av de
tveksamheter som uppstår.
Vid prövningen kontrollerar målgruppen att uppgifter på ett enkelt
sätt går att få fram i dokumenten.
Prövningsresultatet skall dokumenteras av teknikinformatören och
tillställas beställaren. Där skall framgå hur prövningen genomfördes
och vilka som deltagit.

Produktionssätt
Bild- och ordbehandling skall utföras med datorstöd. Programvara
för ritningar skall vara Auto-Cad och för ordbehandling Word.
Foton kan vara digitala eller skannade.
Text, bilder och foton skall vara redigerade i Word-dokumentet.

Garantitid
Fel och brister som upptäcks inom sex månader efter slutleverans
skall åtgärdas kostnadsfritt av teknikinformatören. Åtagandet
omfattar då leverans av reviderade sidor i antal omgångar enligt
rubrik ”Slutdokument”, eventuella inplastningar samt CD.
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Kontaktpersoner
Projektledare: Karl Karlsson, FORTV, Tel. 000-00 00 00
Förvaltare: Karl Karlsson, FORTV:S, Tel. 000-00 00 00
Teknikinformationsstöd: Karl Karlsson, FORTV Tel. 000-00 00 00
Driftansvarig : Karl Karlsson, FORTV F30 Xholm Tel. 000-00 00 00

Platsbesök
Platsbesök får endast göras efter samråd med driftansvarig.

Offert
Offerten skall avse fast arvode.
Á-pris lämnas för märkning/skyltning per monterad
märkning/skyltning.
Timpriser skall anges för deltagarna i projektet i händelse av tillägg
i uppdraget.
Offererat pris uppdelas enligt följande:
–
–
–
–
–

Driftinstruktion
Instruktion för lokalbrukare
Utrymningsplan
Insatsplan
Klassningsplan

Värderingsgrunder för anbud
1. Företagets och namngivna handläggares erfarenhet
och kompetens av liknande uppdrag.

40%

2. Ekonomiska villkor.

30%

3. Handläggares allmäntekniska kompetens.

20%

4. Leveranstid.

10%

Varje kriterie poängsätts i skala 1-5, där 5 avser högsta betyg.
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Tidplan
Slutbesiktning är planerad i december 00.
Förhandsdokument skall vara klart februari 01.
Slutdokument skall vara klart mars 01.

Betalplan
70% av offererat pris kan faktureras vid levererade
förhandsdokument. Resterande 30% vid slutleverans.

Karl Karlsson

K0000.000

FORTIFIKATIONSVERKET

Ex. nr:

Rev

Datum

Innehåll

Rubriknivå 1

Rubriknivå 2 rad 1
Rubriknivå 2 rad 2
Produktionsår-mån

FORTIFIKATIONSVERKET

Ex. nr:

Rev

Innehåll
Driftinstruktion
Köksinstruktion
Lokalbrukarinstruktion

A

K0074.001

Kanslihus
Teknikinformation
1999-05

Datum
2000-05

