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Allmänt om Fortifikationsverkets
projekteringsanvisningar
Fortifikationsverket (FORTV) är en central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift
att förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål. Fortifikationsverkets
fastighetsbestånd är ett av landets största och omfattar såväl lokaler som
befästningsanläggningar och markområden. Fastighetsbeståndet är fördelat över hela
landet.
Fortifikationsverkets har som ambition är att vara en hållbar byggherre och
fastighetsförvaltare genom att kontinuerligt göra miljömässiga, sociala , ekonomiska
och tekniskt hållbara val vid projektering, byggproduktion och fastighetsförvaltning.
För att hela tiden utvecklas i vår kravställning och genom erfarenhetsåterföring uppnå
ständiga förbättringar har Fortifikationsverket utvecklat projekteringsanvisningar. I
projekteringsanvisningar dokumenteras krav och hållbara tekniska lösningar i strävan
mot att tillgodose intressen, behov och ambitioner i våra fastigheter.
Fortifikationsverkets praxis avseende övriga teknikområden framgår av
projekteringsanvisning läs mer på Fortifikationsverket.se:
Start > Upphandling > generella dokument > Handböcker.

Projekteringsanvisning El och tele
Denna projekteringsanvisning gäller för nyproduktion samt om- och tillbyggnad i av
Fortifikationsverket ägd byggnad i det öppna beståndet.
Projekteringsanvisningen kompletterar AMA EL samt RA EL och ska i tillämpliga delar
användas i projekteringsarbetet i projekt där el- och telesystem projekteras.
Om krav ställda i denna projekteringsanvisning inte kan tillämpas bör avsteg
dokumenteras och skickas till projekteringsanvisningar@fortv.se för
erfarenhetsåterföring.
Fortifikationsverket har för vissa byggnadstyper utvecklat typlösningar. I det fall
typlösningar används i projekteringen ska dessa gälla i första hand.
Projekteringsanvisning El- och tele vänder sig till tekniska konsulter, arkitekter samt
till Fortifikationsverkets projekteringsledare och projektledare.
Överenskommelse om gränsdragning mot annan ägarföreträdare än
Fortifikationsverket redovisas i texten ”Ägarföreträdaredares ansvar vid nationella
förhållanden”. [2]
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Förvaltningsrelaterade krav för tekniska
driftutrymmen
Driftutrymmen är driftpersonalens arbetsplats och ska vara rationellt utformad, med
lätt åtkomliga installationer så att tillsyn och skötsel samt underhåll och reparationer
kan utföras säkert och effektivt.
Vid utformning av driftutrymme ska alltid berörd driftsorganisation konsulteras.

2.1

Planering av tekniska driftutrymmen
Planering av tekniska utrymmen och schakt, ska utföras i systemhandlingsskedet i
samarbete med arkitekt.
Räkna initialt med att driftutrymmen kommer att kräva i storleksordning 5-10% av den
planerade byggnadens bruttoarea. Detta kan variera beroende på projektets storlek
och verksamhet. Detta ska samordnas med Arkitekter så att nödvändiga utrymmen
bokas upp i byggnaden.
Tekniska utrymmen bör separeras så att installationer som verksamheten har driftoch skötselansvar för enligt delöverenskommelse fast och lös egendom[2] placeras i
egna utrymmen.
Vid planering av utrymmen i samarbete med arkitekt ska beaktas att:

2.2



Tillträde till driftutrymme via yttertak bör undvikas. Vid godkända avsteg från
detta ska tillträdes- och transportvägen vara kort, väl belyst samt så bred att
alla transporter kan ske utan problem. Åtgärder mot snöproblematik ska
beaktas.



Fri höjd under installationer ska vara minimum 2,10 meter.



Att plats för bord ska finnas för ritningsläsning, laptop med mera.



Driftrum ska vara uppvärmda.



Golv och väggar ska vara av enklare men tåliga material avsedda för rummets
funktion.



Beakta om dubbla utrymningsvägar ska finnas.



Med hänsyn till bland annat krav på potentialutjämning ska elektriskt ledande
servisledningar, exempelvis fjärrvärme och tappvatten, om möjligt ha samma
införingsställe som inkommande el- och telekablar. Kontrollera därför denna
möjlighet när driftsutrymmen planeras.

Planering av El- och teleinstallationer
Vid planering av el- och teleinstallationer i driftutrymmen ska beaktas att:


Planera så att ställning eller stege inte behövs för att komma åt installationer
som behöver drift- och underhållsåtgärder.



Kabelstegar och apparater får inte inkräkta på serviceutrymme.



Ryggningsavstånd framför kopplingsutrymme för lågspänning ska vara minst
1200 mm.
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PROJEKTERING AV EL- OCH TELESYSTEM
Projektören ska projektanpassa samt föreskriva tillämpliga delar ur denna
projekteringsanvisning om inga andra direktiv i det specifika projektet ges.

3.1

Projektera ändamålsenliga El- och telesystem för långsiktig
förvaltning
Installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör projekteras
att vara lätt åtkomliga och lätta att byta.

3.2

Miljöbetingelser
Elkraftsystem ska utformas så att höga elektriska och magnetiska fält samt att andra
störningar inte uppstår, se även elmiljöstandarder [7].

3.3

Projektering utifrån brandskyddskrav
Krav på brandskyddsinstallationer ska framgå av projektets brandskyddsbeskrivning
som upprättas i systemhandlingsskedet.

3.4

System för VVS
Uppgifter om VVS-system inhämtas och samordnas med VVS- och styrprojektör.

3.5

Driftsäkerhet
Hög driftsäkerhet[7] i el och telesystem är en av huvudprinciperna i
Fortifikationsverkets systemtänk. Föreslagna systemlösningar i denna
projekteringsanvisning utgår från en avvägd analys och samordning med andra
huvudprinciper exempelvis energianvändning, miljöbelastning, rätt kvalitet, ekonomi
och en långsiktig förvaltning.
Speciella krav på driftsäkerhet exempelvis krav på maximalt tillåtna avbrottstider vid
driftstörningar kan ställas av hyresgästen. Sådana krav bör framgå i behovsunderlaget.
[5] Dessa bör identifieras och analyseras i systemhandlingsskede.

3.6

Märkning och skyltning
Märkning och skyltning föreskrivs enligt Fortifikationsverkets handbok[1].

3.7

Beställarens behovsunderlag
Behovsunderlag[5] anger funktionskrav och ska omsättas i utförandekrav under
projekteringsarbetet. Avsteg ska dokumenteras med åtgärd och beslut.

3.8

Systemval för el- och telesystem
LCC-kalkyl ska genomföras vid val av teknisk utrustning där det är motiverat ur teknisk
eller ekonomisk synpunkt. Utvärdering redovisas för FORTV i systemhandlingsskede.
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Mätning av flöde och energi
Samtliga energi- och flödesmätare ska vara samordnade med Fortifikationsverkets
projekteringsanvisning Mätinsamling, se bilaga 2.
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TEKNISK PRAXIS FÖR EL- OCH TELESYSTEM
Energikrav
Energieffektiva lösningar ska väljas.

Halogenfria material
Apparater, utrustning, kablar med mera i el-och telesystem, ska vara av halogenfria
material.

Explosionsfarlig miljö
För elinstallationer i explosionsfarlig miljö ska SEK Handbok 427[6] och IFTEX [3] beaktas.
Klassningsplan upprättas normalt av verksamhetsutövare.

Brandkrav.
I projekt, där en brandskyddsbeskrivning tas fram, ska kraven som berör
elinstallationen inarbetas i handling för el.
Normalt ansvarar byggentreprenören för all brandtätning för enhetligt utförande,
vilket beaktas i projektets gränsdragningslista. Samordna brandtätningar med teknisk
beskrivning bygg.
Se även Försvarsmaktens bestämmelser BVKF. [3]

Utrymmen
Utrymme för reservkraftaggregat ska där så är möjligt separeras från utrymme för
ställverk.
Driftrum, elrum och motsvarande utrymmen ska förses med nödbelysning. Dörrar till
driftrum ska utföras låsbara. Elanläggningsansvarig beslutar om tillträde.
För utrymning från driftrum ska dörrar förses med nödöppnare för dörrar till
ställverksrum enligt SS 4362104[7].
I utrymmen för batteri ska batteriutrustningens temperaturkrav, brandkrav samt
behov av luftväxling beaktas.

Transportvägar
Behov av transportvägar för all utrustning ska planeras in, beakta såväl utrustningens
vikter, storlekar och svängningsradie.

Montage
Utrymmessamordning för att undvika kollisioner. Exempelvis mellan kabelstege och
ventilationsdon.
Montage av kanalisation och utrustning ska ske enligt tillverkarens anvisning till fullt
färdigt skick.

Elservis
Debiteringsmätning får inte ske med fjärravläsning och elnätsföretag får inte tillåtas att
fjärrstyra. Stöd för detta finns i SFS 2018:1426, 32 §, där det föreskrivs att mätsystem
och mätutrustning i byggnader och andra anläggningar som ägs eller disponeras av en
myndighet undantags från vissa funktionskrav.
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Högspänningsabonnemang
IBH 14 gäller för högspänningsinstallationer.

Lågspänningsabonnemang
För lågspänningsabonnemang gäller svensk standard.[7]

Mätningssystem
Statistikmätning av elenergi ska utföras.
I mottagningsstationer ska utöver statistikmätning av energi och effekt också mäta
reaktiva effekter och nätkvalitet, alla uppgifter ska loggas. Kommunikation ska ske med
M-bus till ePort, se även bilaga 2.
Se även Fortifikationsverkets projekteringsanvisning för mätinsamling bilaga 2.
Mätare betecknas enligt Fortifikationsverkets handbok Märkning och skyltning.[1]
I byggnad mäts fastighetsel och verksamhetsel separat.
Beteckning redovisas i mätarlista samt i ett huvudledningsschema kompletterat med
elmätare.

Exempel på mätarlista.
Mall för ”Mätarlista grund” senaste uppdatering för projekteringsskede finns att tillgå i Excelformat.
(Filnamn: Mätarlista grund för ny projektering konsult)
Nr
1
2
3
4

Objekt mätarplacering
K0001.099
K0001.099
K0001.100

Mätarbeteckning

Brukare

Media

Betjänar

K0001.099-A1a1-EM01
K0001.099-B1b1-EM02
K0001.100-VP01-QM01

Fastighet
Verksamhet
Fastighet

EL
EL
Fjärrvärme

K0001.099
K0001.099
K0001.101

Kopplingsutrustning/Apparatskåp
A1a1
B1b1
K0001.101-AS01

Övrigt
M-bus
M-bus
M-bus

Notera att beteckningar i mätarlista inte överensstämmer med beteckning på skylt vid mätare, se
handbok Märkning och skyltning[1].

Exempel på fastighetsel.
Fastighetsel exempel

Förtydligande av fastighetsel

Uppvärmningsenergi till värmesystemet
Uppvärmningsenergi till ventilationsluft för
allmänventilationssystem
Allt varmvatten
All vätskeburen komfortkyla
Elenergi till kylkompressorer
Elenergi till samtliga pumpar
Elenergi till luftbehandlingsaggregat
Elenergi till all belysning driftrum, korridorer
och trapphus
Elenergi till alla eluttag i driftrum, korridorer
och trapphus
Elenergi till hissar
Elenergi till styr- och övervakningsutrustning

För uppvärmning av byggnaden
Från värmesystemet levererad energi
Som förbrukas i byggnadens invändiga varmvattensystem
För vätskeburna komfortkylsystem och luftburen komfortkyla
För vätskeburna komfortkylsystem
För spill- och dagvatten, tappvatten och VVC, kyla och värme
För normal komfortventilation
Samtlig fast installerad belysning i driftrum, korridorer och
trapphus.
Hissar för gods och persontransport
För fastighetens styr- och övervakningssystem

Exempel på verksamhetsel.
Verksamhetsenergi exempel

Förtydligande av verksamhetsenergi

Verksamhetsanknuten
uppvärmningsenergi

Exempelvis system för upptining av fordon eller uppvärmning efter
portöppning med separata värmare.
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Verksamhetsanknuten ventilation
Verksamhetsanknuten
komfortkyla typ DX
Elenergi för
tryckluftkompressorer
Elenergi till kylkompressor i
separata verksamhetsanknutna
system
Elenergi till pumpar i separata
verksamhetsanknutna system
All belysning i verksamhetslokaler
Övrig verksamhetsanknuten
elenergi till eluttag i
verksamhetsutrymmen.

Exempelvis system för utsug, torrluftssystem, dragskåp
Avsedda för kylning av speciella rum med höga krav.
Avsedda för verksamhet
Endast avsedda för verksamhetens processer exempelvis kyl- och frysrum
eller kylning av verksamhetens värmeavgivande apparaturer.
Endast avsedda för verksamhetens processer
Alla rum utom FORTV:s driftrum, korridorer och trapphus
Den el-energi som används för verksamheten i lokaler. Processenergi, datorer,
kopiatorer, TV, kyl-/frysdiskar,
maskiner samt andra apparater för verksamheten samt spis, kyl, frys,
diskmaskin, tvättmaskin, torkapparat, andra hushållsmaskiner och dylikt.
Laddning av fordon och båtar, motorvärmare ock dylikt.

Kablage
Beakta att kablar kan installeras för sidosystem som styr, övervakning, fastighetsnät
och verksamhetsanknutna system, omfattning och krav samordnas med respektive
systemägare.
Normalt är kablar för följande system verksamhetsanknutna:


Telekommunikation och data.



Inbrottslarm.



Entré- och passerkontroll.



Bildöverföring.

Kommunikation
Kommunikation inom och mellan utrustningar ska vara ledningsbunden. Beslut om
avsteg från denna regel, exempelvis införande av trådlös kommunikation, ska föregås
av utredning som visar att sekretesskrav kan säkerställas.
För kommunikation i mätsystem se bilaga 2: Projekteringsanvisning för mätinsamling
inom byggnadsautomation.
Klassificering av larm och indikering sker efter den specifika anläggningens behov i
samråd med Fortifikationsverkets förvaltningsorganisation. Larm överförs till den plats
som ska agera på larmet och övriga som har behov av informationen.
Larm överförs via:


Fortverkets egna nät där det finns tillgängligt.

Det kan vara skillnad på vilka larm som kräver omedelbar åtgärd:


A-larm:
Larm som kräver omedelbar åtgärd. Varje larm överförs till
Fortifikationsverkets driftcentral.



B-larm:
Larm som inte kräver omedelbar åtgärd. Överförs till Fortifikationsverkets
driftcentral.



Indikering:
Upplysning överförs till den som har behov av informationen.

Projekteringsanvisningar EL och tele
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Kanalisationssystem
I Fortifikationsverkets åtagande ingår kanalisation för såväl fastighetsanknutna som
verksamhetsanknutna kablar.
Projektör ska i varje enskilt projekt utreda behov och omfattning av kanalisation.
Samordning mellan berörda projektörer och berörda verksamheter, avseende
kanalisationsbehov, ska genomföras.
Kanalisation ska vara lätt åtkomlig för ändringar och kompletteringar.
Verksamhetsanknutna säkerhetssystem kräver ofta en egen separat kanalisation som
ska vara inspekterbar i hela sin längd.
Kablar förläggas så att utbyte och nyförläggning av kabel underlättas.
Reservutrymme på kabelstegar och kabelrännor ska uppgå till minst 30 %.
Rör ovan undertak ska förläggas klamrade i tak.
Dold förläggning av ledningar i vägg ska utföras i elinstallationsrör och då i styva rör.
I kanalisation förläggs olika system och verksamheter i separata utrymmen så att
systemen inte kan påverka varandra.
Kanalisation installeras även för sidosystem som styr, övervakning, fastighetsnät och
verksamhetsanknutna system.
Normalt är kablar/rör för följande system verksamhetsanknutna:


Telekommunikation och data.



Inbrottslarm.



Entré- och passerkontroll.



Bildöverföring.

Kanaler.
Väggmonterade kanalsystem ska ha plats för både vägg- och teleuttag samt
verksamhetsanknuten utrustning.
Kabelstegar, kabelrännor och trådstegar.
Fönsterbänkskanaler, uttags- och nedföringsstavar ska vara av typ plåt/metallkapslat
utförande.
Elinstallationsrör
Tomrörssystem utförs för verksamhetens utrustningar och anläggningar från allmän
kanalisation fram till partier och enskilda apparater.
Kabelrör i mark ska vara avsedda för ändamålet och följa färger och märkning enligt
Fortifikationsverkets handbok Märkning och skyltning[1].
Kabelskyddsrör i mark
Samtliga tomrör förses med dragtråd samt vid förläggning av kabel i rör, ska extra
dragtråd dras i samtidigt, för att underlätta vid framtida komplettering.
Brandkrav för kanalisation

Projekteringsanvisningar EL och tele
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Vid vägg- och bjälklagsgenomföringar ska brandtekniska krav beaktas. Kompletterande
kabelförläggning ska lätt kunna utföras utan att försämra brandskyddet.
Vid genomföring med installationsrör i brandcellsskiljande byggnadsdel ska
genomföring hålla minst samma brandtekniska klass som övriga byggnadsdelen.
Vid brandtätning ska typgodkänt material användas, materialval samordnas med
övriga installationsfack samt bygg så att hela byggnaden får enhetligt skydd.

Ljudkrav
Ljudkrav som är verksamhetskrav eller framkommer under akustisk projektering ska
inarbetas i handlingar och ritningar.
Vid vägg- och bjälklagsgenomföringar ska ljudtekniska krav beaktas.
Beakta om utrymningslarm (brand) behöver protokollförda kontrollmätningar för att
uppfylla krav, till exempel om sovande personer finns i byggnaden.
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4.2

Elkraftsystem
Högspänning
Den handledning som ges i SEK Handbok 438[7], Högspänningshandboken SS-EN
61936-1 och SS-EN 50522 med Högspänningsguiden ska följas.

Lågspänning
Den handledning som ges i SEK Handbok 444[7], Elinstallationsreglerna SS 4364000,
med kommentarer ska följas.

Benämning av kraftslag.
Kraftslagen A-kraft, B-kraft respektive C-kraft definieras utifrån funktioner enligt
figur 1.1 (horisontell tidslinje).
Spänning i
inkommande nät
försvinner

Funktion

Elkraft från inkommande nät

Spänningslöst

A-kraft

Elkraft från inkommande nät

Spänningslöst

Elkraft från reservkraftaggregat

B-kraft

Elkraft från inkommande nät

Elkraft från UPS

Elkraft från reservkraftaggregat

C-kraft

Reservkraftaggregat
övertar
elkraftförsörjningen

Spänning i
inkommande nät
återkommer

Figur 1.1: Principbild för funktionerna A-kraft, B-kraft och C-kraft

Om kraft för flygledning (FYL) förekommer så ska samtliga flygledningsfunktioner
försörjas via systemet. [1]

4.2.1

Eldistributionsnät
Inkommande servis och matning mellan byggnader ska vara TN-C system för att
eventuell reservkraft ska kunna anslutas.
Lågspänningsnät i byggnader (efter eventuell reservkraft) ska vara övervakat TN-S
system.
Beakta även uppbyggnaden av befintlig infrastruktur för att få en helhet, det kan till
exempel vara TN-S system redan i matande kabelskåp.
Överväg om redundanta lösningar krävs vid viktig last.

Transformator- och fördelningssystem
Transformator- och fördelningssystem för högspänning utförs företrädesvis utomhus.
Där det finns behov av distribution av högspänning inomhus utförs objektspecifik
utredning.
Samtliga beslut om placering av transformator- och fördelningssystem för högspänning
bör föregås av en objektspecifik risk- och sårbarhetsanalys.
Vid nyanskaffning ska inte utrustning med SF6-gas (svavelhexafluorid) installeras, se
Försvarssektorns kriteriedokument.
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Belysnings- och ljussystem
Belysnings- och ljussystem för ska följa svensk standard avseende belysning av
arbetsplatser, Ljus och belysning [7].

Interiörbelysning
Viktiga egenskaper som ska beaktas:


Antalet typer av ljusarmaturer och ljuskällor hållas lågt för att underlätta
reservdelshållning.



Tillse att valda material har support och reservdelar utan långa leveranstider.



EMC-krav, flimmer och höga luminanstal exempelvis avseende driftdon och
ljuskällor ska beaktas för att undvika störningar och obehag från belysningen.



Företrädesvis används armaturer med LED-ljuskällor av god kvalitet från kända
leverantörer. MacAdam bör inte vara sämre än 3.



Regleringsbara ljussystem väljs efter verksamhetens behov som framkommer
under projekteringsarbetet. Komplexa belysningslösningar ska undvikas. Om
styrsystem ändå behövs så använd företrädesvis Dali i belysningsinstallationer.
Undvik att blanda olika typer av styrsystem exempelvis KNX och Dali i samma
installation.



Samordna teknikval med serviceorganisationen på platsen.



I utrymmen som exempelvis WC/RWC, förråd mm. används sensorstyrning
med on/off funktion.



I sällan besökta utrymmen och i vissa teknikutrymmen används strömbrytare.



Belysningsnivån ska vara enligt gällande normer och vara anpassad för
verksamheten i rummet.



Vid beräkning av ljusnivåer ska även rummens färgsättning och möblering
beaktas.



Funktionernas programmering dokumenteras så att anläggningens kan
återställas efter att fel har åtgärdats.



Belysning i kontorsmiljö och andra arbetsplatser ska belysningen efterjusteras
för att få en bra arbetsmiljö.



Närvarodetektorer behöver justeras eller flyttas om dom blir skymda av
exempelvis möbler.

Exteriör belysning
För belysning på vägar, gator och parkeringar beaktas VGU, Vägar och gators
utformning som ges ut av Trafikverket.


Armaturer med LED-ljuskällor och av god kvalitet och med sämst MacAdam 5
SDCM används. Även flimmer och spridning beaktas.



Färgtemperatur utomhus företrädesvis 4000 K där inte andra behov finns.



Strålkastare ska monteras på hög höjd och vara avbländade så att omgivningar
inte störs. Ströljus ska undvikas.



Kontrollera om åskskydd med ventilavledare ska installeras när elektroniska
driftdon/dioder används utomhus.
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Styrning av belysning synkroniseras tillsammans med övrig exteriör belysning
på aktuellt område. Styrsignaler samordnas med styr och övervakning där det
finns tillgängligt.

Armaturförteckning revideras vid om- och tillbyggnationer. Beteckningar som
exempelvis L1, L2 förekommer då endast en gång i byggnaden. Syftet är att underlätta i
driftskede.

Nödbelysningssystem
Nödbelysningssystem ska utformas enligt följande:


Nödbelysningssystem samordnas med brandskyddsbeskrivning eller enligt
rumsfunktionsprogram etcetera om sådan dokumentation tas fram i projektet
eller finns tillgänglig sedan tidigare.



EMC-krav, exempelvis avseende driftdon, batterisystem och ljuskällor ska
beaktas för att undvika störningar från belysningen.



Elförsörjning sker via UPS som specifikt är för nödbelysningssystem.



UPS ska placeras i en annan brandcell än de ljusarmaturer som betjänas.



Större system fördelas på flera slingor för att undvika att ett fel släcker hela
systemet.



Brandresistent kabelnät ska ha motsvarande aktuellt krav på skydd mot brandoch brandgasspridning.



Nödbelysningen ska tändas vid signal från centralt brandlarm samt vid
spänningsbortfall till ordinarie belysning i respektive del av anläggningen.



Nödbelysningsarmaturer ska vara enligt standarden SS-EN 1838 Belysning
Nödbelysning[7].

Belysningssystem för vägledande skyltning
Vägledande markeringar ska vara enligt följande:


Vägledande markeringar ska vara enligt standarden SS-EN 1838 Belysning Nödbelysning[7].



Vägledande markeringar samordnas med brandskyddsbeskrivning om sådan
dokumentation tas fram i projektet eller finns tillgänglig sedan tidigare.



EMC-krav, exempelvis avseende driftdon, batterisystem och ljuskällor ska
beaktas för att undvika störningar från belysningen.



Vägledande skyltning matas från ordinarie reservkraftsystem där sådant finns
tillgängligt och det är lämpligt med hänsyn till säkerhet och ägande.



Vägledande markeringar ska vara genomlysta skyltar.



Skyltar försörjs med el antingen via egen central UPS eller separat batteri
inbyggt i respektive ljusarmatur.



UPS ska placeras i en annan brandcell än de ljusarmaturer som betjänas.



Vid användning av UPS-kraft ska elförsörjning ske med brandresistent kabel
motsvarande aktuellt krav på skydd mot brand- och brandgasspridning.
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Elvärmesystem
Direktverkande elvärme ska undvikas.
Elvärme ska regleras från termostat i rummet.

Elvärmesystem - system med värmekabel
Värmekabel ska vanligtvis ha styrning, vara självreglerande och enkelt gå att
frånkoppla.

Faskompenseringssystem
Behov av faskompensering ska beaktas.
Vid behov av faskompensering eftersträvas kompensering upp till cos fi 0,95.

Omriktarsystem
EMC-krav avseende omriktarsystem ska inarbetas.

4.2.4

Strömförsörjningssystem för elkraftsystem
Hjälpspänningsutrustning utrustas med visning av larm och andra indikeringar lokalt.
Larm ska kategoriseras som A- respektive B-larm.
Larmsignal kopplas via styr och övervakning för information till driftsfunktion eller till
driftsansvarig, funktionen samordnas med styr och övervakning.

System för reservkraft
Beakta objektspecifikt beslut om reservkrafts ska ingå i Fortifikationsverkets åtagande.
Handlingar samordnas med driftsorganisationen, verksamhet och övriga discipliner i
projektet.
Vid projektering av reservkraft beaktas bland annat:


Redundans



Placering



Drifttid



Funktioner



Driftlägen ska dokumenteras



Nöddrift



EMC-krav



Larm och indikering



Drivmedel och system för drivmedel



Kylning



Förbränningsluft och Avgaser

Om annan part installerar reservkraft krävs ett gränssnitt mellan Fortifikationsverkets
utrustning och reservkraftsystem som måste samordnas och utföras.

System för avbrottsfri kraft
Beakta objektspecifikt beslut om UPS ska ingå i Fortifikationsverkets åtagande.
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System för avbrottsfri kraft för lågspänning utförs normalt med dubbelkonverterande
online UPS med statisk switch och mekanisk bypass.
Krav på systemlösning klargörs i samråd med hyresgästen.
Kablar för distribution av C-kraft ska vara brandresistenta.
Batteribankens fysiska dimension samt utförande ska ge utrymme för underhåll under
drift.
UPS förses med utrustning för visning av larm och andra indikeringar.
Från respektive UPS överförs summalarm A och summalarm B till styr- och
övervakningssystem.

4.3

Telesystem
Standard SS-EN 50173-1 del 1 till 5, Fastighetsnät för informationsöverföring[7].
Se även Fortifikationsverkets projekteringsanvisningar för IT-infrastruktur se bilaga 1.
Ledningssystem delas in i:


Områdesnät (fiber mellan byggnader)



Stamnät (fiber mellan fält i samma byggnad)



Spridningsnät (kopparnät installeras som stjärnnät i byggnad)

Placering:
Centralutrustningar för fastighetsanknutna telesystem ska placeras i utrymmen skilda
från hyresgästens centralutrustningar.

Aktiv utrustning


Aktiv utrustning som ska installeras av EE tillhandahålls av
Fortifikationsverkets IT-personal. EE monterar, ansluter och startar
utrustningen på plats. (Driftsättning sker sedan på annat sätt.)



Aktiv utrustning försörjs med C-kraft om det finns tillgängligt.

Stativ och paneler funktionsjordas enligt tillverkarens anvisningar.

4.3.1

Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem - fastighetsnät för
informationsöverföring

4.3.2

Flerfunktionsnät i fastighet
Flerfunktionsnät ska om möjligt vara separat för fastighetsanknutna funktioner. (skilt
från verksamhetens funktioner).
Installationer ska vara utförda som 19 tumsstativ.
För detaljerade krav på i systemet ingående komponenter, kablage och genomförande
se, ”Bilaga 1: Projekteringsanvisning för IT-infrastruktur inom byggnadsautomation”.

4.3.3

Branddetekterings- och brandlarmsystem
Allmänt
Automatiskt brandlarm, installeras enligt objektsspecifik brandskyddsbeskrivning
samt efter behov i samråd med verksamheten/hyresgäst och Fortifikationsverket.
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I kulturhistoriskt värdefulla fastigheter bör heltäckande brandlarm övervägas
framförallt om vattensprinkler saknas.
Befintligt brandlarmsystem inom fastigheten ska byggas ut i första hand.
Dubbla system får inte förekomma.
Brandlarmsystemet ska utföras enligt Svenska Brandskyddsföreningens
Rekommendationer, SBF 110[4], gällande utgåva och klass A.
Kontrollera om annan klass är lämpligare för byggnaden, ändra i så fall klass i samråd
med Fortifikationsverket.
Utförandespecifikation för brandlarm ska alltid upprättas när brandlarm ska
installeras.
Krav på omfattning och funktioner ska framgå av utförandespecifikation för brandlarm,
som en del av brandskyddsbeskrivningen.
Systemet ska vara adresserbart.
Systemet ska vidare ha möjlighet till upp och nedladdning av program, redovisning av
smutshetsnivåer från detektorer samt övriga systemdata.
Systemet ska inte kräva eller använda molntjänster.
Slutliga konfigurationsfiler och programvaror inkl. lösenord för specifik anläggning ska
överlämnas till Fortifikationsverket se även Handbok teknisk dokumentation.

LARMER
Terminering av Larm- och felsignaler kan behöva utredas, vem ska larmas och vem ska
få fellarm.
Signaler från branddetekterings- och brandlarmsystem överförs till objektsspecifik
larmmottagare eller till räddningstjänst beroende på förutsättningarna på platsen.
Larm överförs hårdtrådat eller med fiberpar avsett för brandsystem.
Information om larm kan överföras via styr- och övervakningssystem till exempel
fellarm.

STYRNINGAR
Styrningar från brandlarmsystemet som kan vara aktuella beroende på objekt,
samordnas med respektive projektör:


Fläktsystem



Uppställda brandpartier



Hissar



Brandgasventilation



Ljudanläggningar



Nödljusupptändning



Passersystem



Summalarm brandlarm till Styr- och övervakningssystemet för vidarekoppling
till driftens larmmottagningsutrustningar.
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Summalarm fellarm till Styr- och övervakningssystemet för vidarekoppling till
driftens utrustning för att ta emot larm.

Om larmet ska anslutas till överordnat brandlarmsystem ska systemet kunna anslutas
till aktuellt system utan anpassningselektronik som exempelvis OPC-server.
Larmsändare och övriga funktioner samordnas med verksamhet på plats och
Fortifikationsverket.
Samordnad kontroll för samtliga styrningar från brandlarmanläggningen ska utföras
där hela funktionskedjan provas och dokumenteras.

4.3.4

Nödsignalsystem
Signal från RWC överförs till berörd organisation.

Utrymningslarmsystem
Utrymningslarm installeras enligt objektsspecifik brandskyddsbeskrivning samt efter
behov som framkommer i samråd med verksamheten/hyresgäst och
Fortifikationsverket.
Om utrymningslarm ska installeras ska SBF 110[4] följas.
System för aktivering av automatiska brandsläckningssystem
Automatiskt brandsläckningssystem, installeras enligt objektsspecifik
brandskyddsbeskrivning samt efter behov i samråd med VVS
projektör/verksamheten/hyresgäst och Fortifikationsverket.

4.4

System för spänningsutjämning och elektrisk separation
Samjordning som är anläggningsgemensam ska tillämpas.
För system för reservkraft anordnas separat jordtag.

4.4.1

Åskskyddssystem
Vid ny- och ombyggnation ska behovet av åskskyddssystem utredas.
Behov och nivå ska fasställas av beställaren innan projektering påbörjas.
Om övriga byggnadstekniska system påverkas ska detta delges berörda parter.
System och funktioner Åskskydd för byggnader ska utföras enlig SS-EN 62305.
Åskskyddssystem ska utformas så att det är kontrollerbart avseende:
•

Ledares kontinuitet.

•

Jordtagssystemets avledningsresistans.

Beakta den handledning som ges i SEK, Svensk Elstandard, Handbok 452[6],
Åskskyddshandboken.

4.4.2

System för skydd mot statisk elektricitet
Verksamhetens utrymmen
Skydd mot statisk elektricitet ska utformas enligt verksamhetens behov.
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System för potentialutjämning
System för potentialutjämning ska utformas enligt SEK Handbok 449. [6]
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Referenslista
[1]

Fortifikationsverkets dokument finns på Fortifikationsverket.se följ länkar:
Start > Upphandling > generella dokument > Handböcker.

[2]

Se delöverenskommelse: Ägarföreträdaredares ansvar vid nationella
förhållanden, överenskommelse om ansvarsfördelning mellan brukare och
Fortifikationsverket om drift och underhåll samt införskaffning av egendom.

[3]

Se Försvarsmaktens handböcker:


IFTEX, hantering av ammunition och övrig explosiv vara.



BVKF, Försvarsmaktens instruktion för åtgärder mot brand- och
explosionsfara, vattenförorening samt kemisk hälsopåverkan från
brandfarliga varor med mera.

[4]

Svenska brandskyddsföreningen, SBF 110 Regler för brandlarm.

[5]

Behovsunderlag objektspecifikt och förkortas ofta BU. Behovsunderlaget kan till
exempel komma från Försvarsmakten eller annan organisation.

[6]

SEK handböcker:

[7]



SEK Handbok 427 - Elinstallationer i explosionsfarliga områden.
(Innehåller SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17).



SEK Handbok 438 – Högspänningshandboken



SEK Handbok 449 - Potentialutjämning i industriella elanläggningar.



SEK Handbok 452 – Åskskyddshandboken



SEK Handbok 444, Elinstallationsreglerna SS 4364000.

Standard i projekteringsanvisning:


SS 4370102 Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning,
mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer.



SS 4364000 Elinstallationsreglerna.



SS-EN 12464-1, Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1:
Arbetsplatser inomhus.



SS-EN 12464-2, Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 2:
Arbetsplatser utomhus.



SS-EN 61000-6-2 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generella
fordringar - Immunitet hos utrustning i industrimiljö.



SS-EN 61000-6-3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generella
fordringar - Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande.



SS 4362104 Nödöppnare för dörrar till ställverksrum.



SS-EN 61936-1 Starkströmsanläggningar med nominell spänning
överstigande 1 kV AC - Del 1: Allmänna fordringar
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SS-EN 50522 Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande
1 kV AC – Jordning.



SS-EN 1838 Belysning – Nödbelysning.



SS-EN 50173-1 del 1 till 5, Fastighetsnät för informationsöverföring



SS-EN 50173-1 Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät.



SS-EN 50174-2 Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av
kabelnät - Del 2: Planering och genomförande av installation inomhus.



SS-EN 50346 Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät Provning av installerade kabelnät.



SS-EN 13306:2017 – Underhåll Terminologi
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EL- OCH TELESYSTEM
Inledning
Nät för byggnadsautomation (BA-nät) uppförs normalt inom en garnisons område för
kommunikation mellan och inom byggnader.
Ett BA-nät består av spridningsnät, stamnät och vid större objekt även också ett
områdesnät.
Principen för uppförande av nätverket illustreras med hjälp av figur 1 nedan.

Figur 1 - Princip för uppbyggnad av BA-nät.

Information
Kontaktdon för koppling mot byggnadsnätet får ej förekomma utanför låsta och av
FORTV kontrollerade utrymmen. Undantag måste skriftligen godkännas av beställaren.
IP- adressering av i nätverket ingående utrustning ska samordnas med beställarens IPplan.
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Beställaren levererar switchar och Entreprenören installerar och patchar dom, samt
upprättar kommunikation i nätverket.
Plattor för skarvning och patchning samt aktiv utrustning (switchar) för
kommunikation monteras i ett stativ eller dataskåp som placeras i byggnadens
elcentral, eller inom annat teknikrum enligt beställarens instruktion.

61

EL- OCH TELEKANALISATIONSYSTEM
Anvisningar
Viktiga punkter att beakta:

63

•

Kanalisation ska anordnas så att dragning av kablar för fastighetsnät kan ske
utan svårighet och utan kompletterande håltagningar. Det är därför viktigt att
sträckning och dimensionering vid projektering av kabelvägar och
håltagningar är väl tilltagna

•

Kanalisation ska utformas så att kablar kan förläggas utan risk för klämskador,
punktbelastningar och tvära böjar.

•

Kabelleverantörens installationsanvisningar ska följas

•

Installationsrör ska vara av halogenfri typ

•

Separationsavstånd mellan fastighetsnätskablar och elkablar ska beaktas
enligt:
o

SS-EN 50174-2[7]

o

SS 436 40 00[7]

ELKRAFTSYSTEM

63.NC/1System för avbrottsfri kraft - system med omriktare
Fyll i med krav på UPS om det ska finnas. Exempelvis krav på hållbarhet samt underhåll
(batteribyte).
UPS ska vara monterad på skena i dataskåp och vara försedd med potentialfri
larmutgång. Larm ska utgå och terminerna i driftcentral eller motsvarande vid
strömavbrott samt vid batterifel.

64
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64.BCD/1 Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem - fastighetsnät för
informationsöverföring
Områdes-, byggnads-, och spridningsnät ska uppfylla krav i enlighet med SS-EN 50 173
(kombination av delar 1-5, beroende på verksamhetstyp).
Utrustning ska vara CE-märkt.

LEDNINGSSYSTEM
Områdesnät
Mellan byggnader förläggs fiberkabel av typen singelmode 24x9/125, OS1.
Kabel ska förläggas i kanalisation.
Kabel skarvas och avslutas i fiberpanel (ODF) som monteras i byggnadens dataskåp
(byggnadsnod enligt figur 1).
Panel ska vara täckt och bestyckningsbar med snap-in plattor. Kontaktering av
singelmode fiber sker med svetsning eller mekanisk skarvning mot fibersvansar. Typ
av kontakter ska vara SC-duplex med UPC-slipning (blå färg).
Byggnadsnät
Inom byggnaden installeras ett byggnadsnät avsett för tekniska system. Byggnadsnätet
består av två delar, stamnät och spridningsnät.
Stamnät Fiber
Stamnätet installeras som ett stjärnnät med utgångspunkt från byggnadens dataskåp
(byggnadsnod) till respektive anslutningspunkt som t.ex. apparatskåp, elrum,
ställverksrum osv.
För stamnätet används i första hand singelmode fiber 8x9/125, OS1.
Krav på fiberpanel är i övrigt samma som för områdesnätet.
Singelmode fiber kontakteras i panel och i uttag med kontaktdon av typen SC-duplex .

Spridningsnät Koppar
Spridningsnätet förläggs från tekniska utrymmen för anslutning av kommunicerande
utrustning såsom DUC/PLC, I/O-enheter, servrar och arbetsstationer för överordnade
funktioner med flera till byggnadsnätet.
I spridningsnät används skärmat kablage kategori 6A.
Separationsavstånd till kablage för kraft och belysning ska utföras enligt SS-EN 501742.
Kontaktdon ska vara av typen skärmat kategori 6A, 8-poliga modularkontakter (RJ45).
Länkklass EA ska följas enligt SS-EN 50 173-1 ska uppfyllas.
Kopplingsbilden ska utföras enligt EIA/TIA 568, 568B.
Uttag för data ska vara försedd med återfjädrande dammlucka.
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SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK
SEPARATION
Allmänt
Stativ ska funktionsjordas.
Panel ska funktionsjordas enligt fabrikatens rekommendationer.

S

APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH
TELESYSTEM
Samtligt plastmaterial ingående i apparater, kablar, rör, lister o.d. ska vara halogenfritt.
All materiel ska uppfylla svenska brandkrav for allmänna utrymmen.

SB

ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M

SBJ.15 Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag
Kabelgenomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdel
Tätning av genomföring i brandcellsskiljande byggnadsdel
Vid nya genomföringar samt håltagning i befintliga brandtätningar ska återställande
brandtätning ha samma brandklass, materiel och uppbyggnad som byggnadsdelen i
övrigt.
Håltagningar ska brandtätas provisoriskt varje dag efter arbetets slut.
Kabelgenomföringar i ljudavskiljande byggnadsdel.
Tätning av genomföring i ljudavskiljande byggnadsdel.
Genomföringar i ljudisolerande byggnadsdelar ska ljudtätas till samma klass som
byggnadsdelen i övrigt.
Ljudisolerande tätning ska utföras med fogmassa eller mineralull eller, vid tätning av
t.ex. ledningskanaler, den av fabrikanten föreskriven tätning.

SBK.2 Stativ för teleutrustning
Vid normalinstallation installeras dataskåp enligt SKB.511.
Större installation eller komplettering enligt nedan.
ALTERNATIV 1:
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•

Stativ ska vara av typ korgmutter.

•

Stativ ska ha höjd om 2200 mm och djup om minst 540 mm.

•

Stativ ska anpassas för 19" installationer.

Monteringsstativ ska bestå av:


2 st ståndare



2 st topp- och bottenjärn



6 st kabelstöd



20 st trådledare fördelade med 10 st på var sida, alternativtkabelrangerare
motsvarande 10 st trådledare på var sida.



4 st fästjärn.

Monteringsstativ ska fästas i golv genom bottenjärnet samt på mitten och högst upp
med fästjärn.
ALTERNATIV 2:
Utrustning monteras i befintligt stativ, eller stativ som bygg under entreprenaden.

SC

EL- OCH TELEKABLAR M M
Kablar ska vara av halogenfri typ.

SCF

TELE- OCH DATAKABLAR
Kablar ska förläggas enligt fabrikantens anvisningar. Kablar tillhörande spridningsnät
får buntas om max 24 stycken.

SCJ

FIBEROPTISKA KABLAR

SCJ.1 Ytmonterade kablar
Ytmonterade kablar ska förläggas i installationsrör.

SCJ.13 Kablar i schakt

SCF.4 Kablar på kabelstege, kabelränna e d
Kablar ska riktas och fästas utefter kabelstegen samt på båda sidor om böjar och där
den lämnar kabelstege för att förläggas på annat underlag.
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ANSLUTNINGSKABLAR FÖR TELE- OCH DATAUTRUSTNING

Korskopplingskablage
Korskopplingskablage ska vara skärmat och ha prestanda lägst länkklass EA.
Längder på korskopplingskablage anpassas och förläggs i trådledare samt nätrännor
mellan aktiv utrustning och korskopplingspanel.

SD

SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER
TELESYSTEM

SDB

ELEKTRISKA FÖRBINDNINGAR OCH SKARVAR

SDB.1 Elektriska förbindningar
SDB.2 Skarvar
SDB.233 Skarvar på fiberoptisk kabel
Grundkrav är att dämpningen inte får överskrida 0,2 dB i skarv.
Medelvärde vid fler skarvningar bör vara 0,05 dB.

SDC

FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM

SDC.3 Kopplingsplintar

SF

IT-UTRUSTNING, PROGRAMVAROR M M I
INSTALLATIONSSYSTEM

SFF.1 Modem
Användning av telefonmodem får ej förekomma. Kommunikation med nätet får endast
ske genom upprättad förbindelse av Beställaren.

SFF.3 Switchar

Huvudswitch
Huvudswitch konfigureras och levereras av beställaren. Övrig kringutrustning och
arbete ingår i entreprenaden.
Industriella switchar
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Industriella switch konfigureras och levereras av beställaren. Övrig kringutrustning
och arbete ingår i entreprenaden.

SK

KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER

SKB.511 Dataskåp
Utrymme för montage av aktiv utrustning ska vara utfört för montage av 19” utrustning
och samtliga dataskåp ska i sin helhet vara utförda i lackerad och rostskyddsbehandlad
stålplåt 2mm. Godkänd låsanordning för RC 2 och handtag med unik nyckel ASSA alt.
ABUS.
I nederkant av skåp monteras skena/hylla för montage av UPS.
I nya skåp ska efter installation av aktiv utrustning och kraftförsörjning finnas
reservplats och kraftförsörjningskapacitet för en fördubbling av antalet anslutningar.
Sido- och bakstycke ska vara heltäckta men vara lätt demonterbara inifrån.
Skåp förses med erforderligt antal fläktar för klimathållning.
Eluttagslist om minst fem uttag ska monteras och matas från egen separat grupp.
Uttagen matas i förekommande fall via UPS.
Trådledare monteras på skåpets sidor samt trådföringspaneler under varje fiberpanel
och eventuella patchpaneler.
Skåp ska jordas till jordningsplint med MK 10 mm2.
I anslutning till skåpet monteras utfällbar datahylla i ståhöjd, för uppställning av bärbar
dator i samband med arbete invid dataskåp. Eluttag monteras på utsida av skåp för
anslutning av bärbar dator.

Väggskåp(Rittal)
Alternativ 1: Rittal SEMODRM5009 EL 9HE SÄK 3-delat 600 X 478 X 672
Alternativ 2: Rittal SEMODRM5009 EL 15HE SÄK 3-delat 600 X 746 X 672
Inklusive utrustning enligt ovan samt väggfäste 40 mm 4/förpackning 25x0x40

Golvskåp
SEMODRM5009 IT skåp 42HE RC 2 600 X 2000 X 1000 med ventilerad sockel och
luftinsläpp i bottenplåt samt golvfäste
Inklusive utrustning enligt ovan samt: Inre lås på tak, gavlar och bottenplåt, Slagskydd
på handtag, Bakkantssäkring och förstärkt spanjolett på dörr, Inre systemchassi,
kabelgenomföring i tak med klämprofil och inre låsning, stålbyglar över fläkt på tak,

TG

APPARATER I DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM
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KOPPLINGSENHETER I DATANÄT

TGD.1 Korskopplingspaneler i datanät

Korskopplingspaneler i spridningsnät
Korskopplingspanel ska:
•

Avsedd for skärmad 8-polig modularkontakt RJ45, kategori 6A.

•

Utförd för montering i 19” montagestativ.

•

Avsedda för installationen RJ45 (1HE) RJ45 (2HE), samt 50 %
reservplatser.

•

Ha plats for spridningskabelns skärm.

•

Ha skruv for skärmning/jordning av korskopplingspanel.

Korskopplingspaneler i stamnät
Korskopplingspanel ska:
•

Vara avsedd for skärmad 8-polig modularkontakt RJ45, kategori 6A.

•

Vara utförd for montering i 19” montagestativ.

•

Vara avsedda för installationen RJ45 (1HE) RJ45 (2HE), samt 50 %
reservplatser.

TGD.2 Uttag i datanät
Uttagsdon ska vara skärmat 8-poligt modularkontakt RJ45,
kategori 6A.

TGD.3 Uttag i fiberoptiska datanät
Uttag ska vara typ SC-Duplex.

Anvisning
UPC slipad kontakt för singelmod ska vara blå.

TGD.4 Termineringsboxar
Termineringsbox ska:
•

installeras i närheten av dataskåp.

•

anpassad för singelmode.

•

anpassas efter fiberkabel som ska termineras i varje box.

•

kontaktdon anpassas till övrig installation.
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MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION
Märkning och skyltning utförs enligt Fortifikationsverkets Handbok Märkning och
skyltning[1]

YH

KONTROLL, INJUSTERING M M
Allmänt
Protokoll på mätningar ska överlämnas till beställaren i samband med överlämning av
relationshandlingar.
Protokoll på mätningar ska tillsammans med installationsdokumentation bifogas
besiktningsman enligt överenskommelse med denna, dock senast pa besiktningsdagen.

YHB.6 Kontroll av el- och telesystem
YHB.64 Kontroll av telesystem
Levereras kontrollprotokoll i annat format som ej är läsbara i Microsoft Office (Word,
Excel) alternativt i PDF-format ska programvara levereras.

Kontroll Koppar
Kontroll motsvarande länkklass EA.
Mätning ska utföras enligt SS-EN 50346[7].
Mätprotokoll sammanställs i A4-format med en sida per mätt förbindelse.

Kontroll Fiber
Mätning ska utföras enligt SS-EN 50346[7].
Provning av fiberlänkar görs avseende:
•

Dämpning

•

Reflektionsdämpning (singelmode fiber)

Dämpningsmätning görs med dämpningsmätare med möjlighet till utskrift av
testresultat. Färdigkopplad kontakt får ej ha ett dämpningsvärde överstigande 0,3 dB.
Dämpningsmätning av singelmode fiber ska göras i båda riktningar och på våglängd
1310 nm och 1550 nm.
Samtliga mätvärden ska ligga inom de i SS-EN 50 173-1 specificerade för optisk
länkklass (OS1) beroende på projekterad kabel.
Samtliga kontakter ska rengöras mellan varje inkoppling.
Mätprotokoll som upprättas i samband med kontroll ska vara försett med
företagsnamn samt undertecknat av kontrollansvarig och innehålla minst följande:
•

Objektets ID

•

Datum när mätning utfördes
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•

Förbindelse som avses (registrerings- och märkningsbeteckning)

•

Efterfrågade instrumentdata

•

Längden på nyttjat kablage

•

Våglängd vid fibermätning

•

Bilagd instrumentutskrift

Mätprotokoll sammanställs i A4-format med en sida per mätt förbindelse.

YJ

TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER
Teknisk dokumentation utförs enligt Fortifikationsverkets Handbok Teknisk
Dokumentation[1]

YL

ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

YLC.6 Skötsel, underhåll o d av el- och teleinstallationer
2 servicebesök, c:a 6 och 18 månader efter slutbesiktning ingår under garantitiden.
Förslag till datum sker i samråd med beställarens driftorganisation innan besök.
Representant för beställaren ska beredas tillfälle att närvara.
Servicebesök ska omfatta följande arbeten:


underhålls- och kontrollrutiner som angetts i underhållsinstruktion eller
underlag för underhållsinstruktion som upprättats av entreprenören. Daglig
tillsyn, rengöring och dylikt ska dock inte ingå



kontroll att varje system har normal funktion



kontroll, felsökning och åtgärd avseende av beställaren framförda fel

Varje servicebesök ska dokumenteras i en servicerapport som utan dröjsmål ska mailas
till en av beställaren anvisad person.
Denna ska utvisa åtgärder, förändringar samt eventuella ytterliga behov av åtgärder.
Efter det sista servicebesöket eller senast vid garantibesiktning ska en
sammanställning av utförda servicebesök redovisas.
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Detta dokument är en projekteringsanvisning för mätinsamling inom
byggnadsautomationsnät.
Denna beskrivning ansluter till AMA 19.

8

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM
Inledning
Mätinsamlingsenheter ePort (ME) installeras i fastigheten. Dessa agerar som M-bus
master för erforderligt antal mätare. Insamlade data överförs sedan till
Fortifikationsverkets serverapplikation.
Detta för att möjliggöra automatiserad mätaravläsning.
Mätinsamlingsenhet ska i första hand integreras i SÖ entreprenad.
Fortifikationsverkets LAN är uppbyggd enligt Fortv Projekteringsanvisningar för ITinfrastruktur.

Figur 1 - Princip för uppbyggnad av mätinsamling.

Rev
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STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR
FASTIGHETSDRIFT
I entreprenaden ingår bland annat:
Entreprenaden omfattar montage av mätinsamlingsutrustning till full driftfärdig
anläggning, det ingår att övervaka och ansvara för att i entreprenaden ingående
ledningar, energi-, vatten- och elmätare samt andra apparater blir konfigurerade till
rätt funktion och blir rätt inkopplade. Alla utrustningar ska kontrolleras.
Mätinsamlingsentreprenaden omfattar i stort:

S

•

ePort (ME) som tillhandahålls av beställaren

•

Transformator till ME

•

Kommunikationskablage mellan respektive apparatskåp/apparatlåda till
respektive mätare

•

Upprätta kommunikation och konfigurerade respektive mätare (Mbusadressering).

•

Installation av ME i apparatskåp

•

Erforderlig ledning och kanalisation

•

Märkning, injustering och kontroll

•

Teknisk dokumentation

APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL –
OCH TELESYSTEM
Transportemballage ska vara återvinningsbart.

SB

KANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M
Ska vara halogenfritt.

SC

EL- OCH TELEKABLAR M M

SCC

INSTALLATIONSKABLAR

SCC.11 Kablar på väggyta eller takyta
SCF

TELE- OCH DATAKABLAR
Kablar för TP Ethernet installeras för kommunikation mellan ME och
Fortifikationsverkets nätverk, kopparkablage i form av skärmat kategori 6A

SCN

KABLAR FÖR BUSSYSTEM
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Kabel för bussystem ska vara anpassad för M-bus.
Kablar med rundad yttermantel och skärm ska användas FQAR PG2*1.

SEC.3 Dvärgbrytare
Separat dvärgbrytare för ME.
Ska användas som manöversäkring 230V respektive 24V.
Monteras i normkapsling.

SFE.2 Tillämpningsprogramvaror
Idrifttagning av mätinsamlingsenhet (ME) ska ske via webbgränssnitt där respektive
byggnad, mätare och Fortifikationsverkets specifika inställningar mm konfigureras.
Fortifikationsverket utför konfigurering.

SK

KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER

SKB.51 Apparatskåp
ME installeras i apparatskåp tillhörande SÖ entreprenad.
Apparatskåp ska förses med:
Dvärgbrytare för ME.
Spänningsaggregat 230VAC – 24VDC
Mätinsamlingsenheter (ME)

SJ

APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M

SJC.41 Strömtransformatorer
SJC.42 Spänningstransformatorer
Spänningsaggregat i apparatskåp ska vara kapslad och dimensionerad med 30%
effektreserv.
Transformator för 230VAC / 24VDC ska vara tvåpoligt avsäkrad på sekundärsidan med
automatsäkringar.
Max avvikelse för 24VDC är +/- 1%

U

APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UG

MÄTARE
Samtliga mätare ska bestyckas med M-buskommunikation.
M-buskommunikationen ska följa ställda krav enligt EN 13757-2 och EN 13757-3.
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Energimätare
Energimätare ska kraftmatas från apparatskåp.
Energimätare ska konfigureras enligt följande:


Primäradress mellan: 10–19, vid fler mätare 110–119



Baudrate: 2400



Förbrukad energi, kWh



Flöde (Volym), m3

Testade och godkända fabrikat:


Fortum ACE4000 / Actaris CF55



Kamstrup Multical xx



Sensus Polluterm /pollustat xx

Andra fabrikat och modeller ska godkännas av beställaren innan leverans.

Varmvattenmätare
Vattenmätare ska konfigureras enligt följande:


Primäradress mellan: 20–29, vid fler mätare 120–129



Baudrate: 2400



Förbrukad volym, m3



Testade och godkända fabrikat:



Kamstrup multical



Itron, Cyble



Sensus

Andra fabrikat och modeller ska godkännas av beställaren innan leverans.

Kallvattenmätare
Vattenmätare ska konfigureras enligt följande:


Primäradress mellan: 30–39, vid fler mätare 130–139



Baudrate: 2400



Förbrukad volym, m3

Testade och godkända fabrikat:


Kamstrup multical



Itron, Cyble



Sensus
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Andra fabrikat och modeller ska godkännas av beställaren innan leverans.

Elmätare
Elmätare ska konfigureras enligt följande:


Primäradress mellan: 40–49, vid fler mätare 140–149



Baudrate: 2400



Elförbrukning, kWh

Testade och godkända fabrikat:


Schneider Electrics iEM3xxx



ABB Bxx



SAIA Burgess Controls Axxx

Andra fabrikat och modeller ska godkännas av beställaren innan leverans.

Y

MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION
Märkning och skyltning utförs enligt Fortifikationsverkets Handbok Märkning och
skyltning[1]

YH

KONTROLL, INJUSTERING M M
Allmänt
Protokoll på mätningar ska överlämnas till beställaren i samband med överlämning av
relationshandlingar.
Protokoll på mätningar ska tillsammans med installationsdokumentation bifogas
besiktningsman enligt överenskommelse med denna, dock senast pa besiktningsdagen.

YHB.6 Kontroll av el- och telesystem
Kontroll och injustering omfattar samtliga berörda mätare och mätinsamlingsenheter.
Intyg och protokoll överlämnas enligt tidplan, dock senast en vecka före slutbesiktning.
Kontroll ska omfatta:


Entreprenörens egenkontroll



Samordning med andra entreprenörer (RE, EE med flera)
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YHB.64 Kontroll av telesystem
Levereras kontrollprotokoll i annat format som ej är läsbara i Microsoft Office (Word,
Excel) alternativt i PDF-format ska programvara levereras.

Kontroll av M-bus slinga


Anslut dator bestyckad med en; USB till M-Bus konverter samt en valfri M-Bus
mjukvara(gratismjukvara), till M-Bus slingan vid apparatskåpet/ePort
placeringen.



Scanna den anslutna M-busslingan med alla mätare inkopplade.



Välj scanna via sekundäradresser för att hitta samtliga mätare.



Förväntat resultat är att alla anslutna mätare hittats när full scanning utförts.

Saknas anslutna mätare vid M-Bus scanning, så åligger det entreprenören att
felsöka kommunikationsslingan och M-Busmätarna samt åtgärda felen.


Ev. Felkopplingar



Ev. Spänningsmatningar mätare



Ev. M-Bus kommunikationskort



Ev. Baudrate inställningar

Mätprotokoll sammanställs i A4-format med en sida per mätt förbindelse.

YHB.8 Kontroll av styr- och övervakningssystem
Följande kontroll och mätningar ska utföras:

YJC



Injustering av mätarvärde så att kommunikationsdelen överensstämmer med
mätarens räkneverk.



Protokollförd adressering(primäradress)av mätare



Protokollförd inställning av mätarens baudrate för M-bus



kommunikation



Samordning med systemintegratör gällande nätverkskommunikation och
överlämning till Fortifikationsverkets API

Bygghandlingar
Teknisk dokumentation utförs enligt Fortifikationsverkets Handbok Teknisk
Dokumentation[1].
Mätlista förvaltning ska fyllas i under entreprenaden. Komplett mall finns att få i
Wordformat.

