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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,
befästningsanläggningar som mark. Fastighetsbeståndet är spritt över hela landet.
Fortifikationsverkets 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 byggnader.
Fortifikationsverkets praxis avseende andra teknikområden framgår av respektive
projekteringsanvisning. Läs mer på Fortifikationsverket.se:
Start > Upphandling > generella dokument > Handböcker

Projekteringsanvisning VVS- och Kyla
Denna projekteringsanvisning gäller för nyproduktion samt om- och tillbyggnad i
Fortifikationsverkets öppna bestånd.
Projekteringsanvisningen kompletterar AMA VVS och Kyla samt RA VVS och Kyla och
ska i tillämpliga delar användas som stöd i projekteringsarbetet där VVS-och kylsystem
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 VVS- och kyla vänder sig till tekniska konsulter och arkitekter
och till Fortifikationsverkets projekteringsledare och projektledare.
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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 , bör utföras i systemhandlingsskede 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 [1] placeras i
egna utrymmen.
Vid planering av tekniska utrymmen i samarbete med arkitekt ska beaktas att:



















Driftarbetet förenklas om antalet driftutrymmen hålls nere.
Driftrum ska vara uppvärmda.
Driftutrymmen för värme- kyla, tryckluft och liknande ska i första hand placeras i
markplan eller källarplan, orienterade mot fasad, med egen ingång från utsidan
avsedd för in- och uttransport av materiel.
Där krav på möjlighet till reservförsörjning via mobil produktionsenhet finns bör
plats reserveras utanför byggnaden.
Tak i driftutrymme ska medge installation av lyftblock.
Driftutrymmen med galler för intag av uteluft ska om möjligt orienteras mot
norrfasad
Driftutrymmen med värmeavgivande utrustning typ undercentral,
kompressorrum och dylika rum, bör förses med separat temperaturstyrd fläkt för
kylning med uteluft.
Fläktrum bör ha egen ingång i markplan så att tillträde kan ske via invändig
trappa eller hiss med egenskaper avsedda för in- och uttransport av materiel.
Tillträde till driftutrymme via yttertak bör undvikas. Se allmänt råd BBR 3:341
Vid godkända avsteg från ovanstående ska tillträdes- och transportvägen vara
kort, väl belyst samt så bred att alla transporter kan ske utan problem. Åtgärder
mot snöproblematik ska beaktas.
Med hänsyn till bland annat krav på potentialutjämning ska elektriskt ledande
servisledningar, exempelvis fjärrvärme- och vattenservis, om möjligt ha samma
införingsställe som inkommande el- och telekablar. Kontrollera därför denna
möjlighet när driftsutrymmen planeras.
”Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftspersonal” [2] ska användas som
vägledning för utrymmesplanering av driftutrymmen.
Att plats för bord ska finnas för ritningsläsning, laptop i anslutning till
apparatskåp.
Plats för ritnings- och driftinstruktionspärmar exempelvis vägghylla bör finnas
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Planering av VVS- och Kylinstallationer i driftutrymmen
Vid planering av VVS-installationer i driftutrymmen ska beaktas att:











Fritt utrymme under installationer ska normalt inte understiga 2,1 meter
Planera så att ställning eller stege inte behövs får att komma åt installationer som
behöver drift- och underhållsåtgärder.
Apparater kan behöva installeras på ett avstånd från vägg av akustiska eller driftoch underhållstekniska skäl.
Serviceutrymme framför aggregat ska medge att aggregatbatterier kan dras ut
för reparation och rengöring.
Kanaler och rör inte får inkräkta på serviceutrymme. Röranslutningar för värme/kylbatterier får ej hindra öppning av inspektionsluckor.
Att rummet ska vara utrustat med kallt och varmt tappvatten, slanghylla ,
utslagsback och lätt åtkomliga avloppsbrunnar.
Utslagsback ska förses med stänkskydd på vägg med uppdragen plastmatta
bakom blandaren, alternativt rostfri plåt.
Golvbrunn för kondensvatten ska placeras så att eventuell kondensledning ej
behöver dras över golv.
Separat golvbrunn ska finnas vid uteluftskanal med dränering.
Separat golvbrunn placeras vid tappställe.
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PROJEKTERING AV VVS- OCH KYLSYSTEM
Projektören ska projektanpassa samt föreskriva tillämpliga delar ur denna
projekteringsanvisning om inga andra direktiv i det specifika projektet ges.

3.1

Projektera ändamålsenliga VVS-system för långsiktig
förvaltning
Installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör projekteras
att vara lätt åtkomliga och lätta att byta.
Branschregler säker vatteninstallation [3] ska följas vid projektering och ställas som
krav vid upphandling av entreprenör. Texter som måste införas i projektets
administrativa föreskrifter och i teknisk beskrivning VVS finns i skriften ”Branschregler
Säker Vatteninstallation.”

3.2

Miljöbetingelser
Korrosivitetsklasser anges enligt AMA /Q/1. Invändiga installationer ska hålla lägst
korrosivitetsklass C2 och installationer placerade utomhus ska hålla lägst
korrosivitetsklass C4.
Högre korrosivitetsklass kan dock vara befogat beroende på objekts placering och
förutsättningar, exempelvis installationsdelar efter befuktning eller andra delar där
fukt kan kondensera samt ventilationskanaler i process- eller
skyddsventilationssystem.
Övriga miljöbetingelser såsom renhetskrav, krav på termisk miljö, eller explosionsfarlig
miljö kan förekomma och ska framgå av behovsunderlaget .

3.3

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

3.4

El och elmiljö
Uppgifter om el och elmiljö inhämtas och samordnas med elprojektören.

3.5

Energi- och miljökrav vid VVS- och kylprojektering
Fortifikationsverket tillämpar betygsindikatorer vid projektering enligt
Fortifikationsverkets Projekteringsanvisning energi- och miljö. [4]
VVS- och kylprojektören ansvarar för att projektera för en prestanda som motsvarar
ställda krav samt att inarbeta dessa i tekniska handlingar. För VVS- och kylprojektering
gäller i huvudsak dessa indikatorer:








Värmeeffektbehov
Energianvändning
Ljud
Ventilation
Termiskt klimat vinter
Termiskt klimat sommar
Legionella
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Driftsäkerhet
Hög driftsäkerhet i VVS- och kylsystem 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.
(se 3.9) Dessa bör identifieras och analyseras i systemhandlingsskede.

3.7

Märkning och skyltning
Märkning och skyltning av VVS- och Kylsystem föreskrivs enligt Fortifikationsverkets
handbok ”Märkning och Skyltning”[5]

3.8

Beställarens behovsunderlag
Beställarens behovsunderlag [6] anger funktionskrav och ska omsättas i utförandekrav
under projekteringsarbetet. Avsteg ska dokumenteras med åtgärd och beslut.

3.9

Systemval för VVS- och kylsystem
LCC-kalkyl ska genomföras vid val av värme- kyl och luftbehandlingssystem.
Utvärdering redovisas för FORTV i systemhandlingsskede.

3.10

Mätning av flöde och energi
Samtliga energi- och flödesmätare ska vara samordnade med Fortifikationsverkets
projekteringsanvisning Mätinsamling [7]
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En väl genomtänkt projektering av rörsystem utifrån våra generella riktlinjer syftar till
att skapa förutsättningar till system som under lång tid ska förvaltas i egen regi. Det är
därför viktigt att systemen projekteras så att dom blir lätta att hålla i drift, kontrollera,
underhålla eller bytas ut. Vid projektering av rörsystem bör beaktas att:









4.1.1

Sektionering av rörsystem:







4.1.2

Rörstråk i tak bör förläggas åtkomligt ovan demonterbara undertak i korridorer
eller andra allmänna utrymmen där sådana finns.
Vid eventuell dold förläggning av rörledningar, ovan fasta undertak eller liknande
utförs rörledningar skarvfria. Om rörledningar inte kan monteras skarvfritt ska
inspektionsmöjlighet anordnas.
Rörledningar ska i första hand förläggas så att den kan bytas ut eller repareras.
Om ledningen förläggs så att den inte blir utbytbar, ska den utföras av material
som ger en sådan säkerhet mot korrosion och andra skador att den kan fungera
under byggnadsdelens beräknade livslängd.
Förläggning av rörledningar ska normalt ske i uppvärmda utrymmen.
Andra teknikområdens känsliga utrymmen bör hållas fria från icke nödvändiga
VVS-installationer. Detta kan exempelvis gälla elrum och korskopplingsrum.
Vertikala radiatorstammar förläggs i normalfallet synligt på vägg.

Rörsystem sektioneras så att stora delar av systemet inte behöver stängas av vid
service eller ombyggnad, minst för varje betjänat plan/schakt. Varje
sektion/stam ska gå att tappa av individuellt.
Sektioneringsventiler och avtappning placeras i schakt eller allmänna lokaler
exempelvis korridorer eller i tekniska utrymmen. Tillgång till golvbrunn beaktas.
Mät- och injusterings- och avstängningsmöjlighet ska finnas för varje stam.
Ventiler för konstanta differenstryck beaktas i värme och kylsystem beaktas.
Mät- och injusterings- och avstängningsmöjlighet ska finnas för varje värme- och
kylproduktionsenhet exempelvis växlare, vätskekylaggregat och värmepump.
Injusterings- och avstängningsmöjlighet ska finnas på samtliga värmare och
kylare.

Övrig praxis rörsystem:







Fog med presskoppling ska utföras enligt kopplingstillverkarens anvisningar.
Tätningsring i koppling ska vara av material som är lämpligt för det medium som
transporteras i rörledningen. Använt pressverktyg ska vara av fabrikat och typ
som kopplingstillverkaren godkänt.
Luftningsanordningar bör i första hand utföras med luftklocka med svanhals.
Spilledning dras ner på vägg och förses med kulventil och propp. Automatiska
avluftningsanordningar får användas i driftutrymmen.
Samtliga givare, termometrar och dylikt i rörsystem ska normalt monteras i
dykrör.
Manometerkoppel skall finnas så differenstryck över filter, pumpar och dylika
apparater samt mellan tillopp och returledning kan avläsas.
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4.1.3

Isolering av rörinstallationer:
Tabell som visar isolertjocklek och värmekonduktivitet saknas i AMA 19.
Erforderlig värmekonduktivitet och isolertjocklek beräknas enligt SS-EN 12241:2008
Riktvärden för isoleringsklasser för rörledningar enligt ”Branschstandard teknisk
isolering” [17] Tabell A.9 ”Rekommendationer på isoleringsklasser på rörinstallationer”
Ytbeklädnad och ångbroms enligt RA RB/1 och RB/2 AMA VVS och Kyla 19.

4.1.4

Rörmaterial för rörinstallationer
Rörmaterial förskrivs med ledning av tabell 4.1.1 där inget annat anges.
Mediasystem

Rörmaterial

Exempel på användning och fog

Kallvatten (KV)
Varmvatten (VV)
Varmvattencirk. (VVC)

Hårda kopparrör, R290*)

Stråk ,stammar och fördelningsledningar.
Fogning presskoppling alternativt
hårdlödning

Halvhårda kopparrör, R250

Målade eller förkromade synliga rör i
våtutrymmen. Anslutnings- och
kopplingsledningar.
Fogning klämringskoppling

Mjukglödgade kopparrör, R220.

Inbyggda heldragna rörledningar typ
plusprisol.

Gjutjärn enl. SS EN-877

Spillvatten inomhus

Polypropylen, SS-EN-1852 m.fl

Spillvatten i mark

Rostfritt stål 1.4404

Spillvatten från storkök

Hårda kopparrör, R290

Stråk ,stammar och fördelningsledningar.
Fogning presskoppling alternativt
hårdlödning.

Spillvattenledning (S)

Köldbärare (KB)
Kylmedel (KM)

KB ≥ DN50 utförs i RF 1.4404
Fogning presskoppling eller flänsfog.
Primärvärme (VP)

Stålrör enligt SS EN 10217

Primär fjärrvärme. Svetsfog

Sekundärvärme (VS)

Elförzinkade stålrör St34.2

Stråk ,stammar, fördelnings-, och
kopplingsledningar.
Fogning presskoppling.

Tryckluft (TL)

Rostfritt tryckkärlsstål, EN
1.4301

Stam, distribution- och serviceledningar
Fogning presskoppling

Tabell 4.1.1 Riktlinjer för rörmaterial *)Där vattenkvalitet gör att koppar är olämpligt som rörmaterial
bör rostfria stålrör 1.4404 väljas i första hand.
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Apparater och armaturer i tappvattensystem
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Utrustning/tappställe som kan förorsaka skada på dricksvatten ska förses med
återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Se även säker vatten angående
branschtolkning.
Återströmningsskydd ska endast betjäna utrustning/tappställe som kräver detta.
Återströmningsskydd ska placeras synligt.
Om återströmningsskyddet har dränering ska utrymmet vara försett med
golvbrunn i dess anslutning.
Nöd- och ögonduschar ska vara försedda med skyddsblandare för tempererat
vatten. Kombinerad ögon-och nöddusch ska ha vridbar ögondusch så att båda
funktionerna kan användas samtidigt utan att inkräkta på varandra.
Föravstängningsventiler ska finnas vid varje sanitetsutrustning.
Anslutningar till disk- och tvättmaskiner m.m. ska förses med
avstängningsventiler som har synlig och lätt åtkomlig manövrering.
Tappventiler och blandare bör normalt vara mjukstängande och spakstyrda.
Sensorstyrda blandare kan användas där särskilda hygienkrav förekommer.
Blandare med slanganslutning ska förses med backventiler på både KV och VV.
Duschpaneler bör ha egen låsbar termostatisk blandningsventil samt mekanisk
startknapp.
Automater typ kaffe- och vattenautomater ska anslutas med en magnetventil som
bryter vattenflödet vid onormal utströmning. Magnetventilen bör också ha
droppdetektor. Ventilen ska spänningsmatas via transformator och bryta flödet
vid spänningsbortfall.
Generellt ska utrymmen med golvbrunn ha tappställe.

Distributionssystem




Tappvatteninstallationer ska utformas så att risken för skadliga tryckslag
minimeras. Vid behov ska tryckslagsdämpare installeras.
Tappvatteninstallationer ska dimensioneras för ett statiskt vattentryck på lägst
10 bar med avseende på den påverkan tryckslag medför.
Ledningssystem ska utformas så att tappvarmvatten kan erhållas inom cirka 10
sekunder vid ett tappvarmvattenflöde på 0,2 l/s vid sämst belägna tappställe.
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4.2.3

Dimensionering
Dimensionering av tappvatteninstallationer kan göras enligt SS-EN 806-3 förenklad
metod, i dom flesta fall. I verksamheter där ett flertal tappställen förväntas användas
samtidigt eller tappställen med stora normflöden förekommer ska särskild utredning
genomföras innan dimensionering av sannolika flöden. Detta kan gälla storkök, större
duschrum eller där släckvattensystem förekommer.
Nedanstående tabeller ger tumregler för dimensionering. Angivna flöden förutsätter ett
tryck på minst 5 bar. Uppgift om tillgängligt tryck inhämtas från vattenleverantören.
Vid osäkerhet ska tryckfallsberäkning utföras.
Exempel på normflöden (l/s)
Tappställe

KV

VV

Tvättställ

0,1

0,1

Badkar

0,3

0,3

Diskbänk

0,2

0,2

Diskmaskin

0,2

(0,2)

Dusch

0,2

0,2

Spolblandare

0,2

0,2

Tappventil, VUK

0,2

-

Tvättlåda

0,2

0,2

Tvättmaskin, ≤ 5 kg

0,2

-

Tvättmaskin, > 5 kg

0,4

-

Utslagsback

0,2

0,2

Vattenklosett

0,1

-

Tabell 4.2.1 Exempel på normflöden för tappvatten

Rekommenderade vattenhastigheter (m/s)
Rörledningstyp/system

KV

VV<60°C

VV >60°C

Fördelningsledning Utbytbar

3,0

2,5

1,0

Kopplingsledning Utbytbar

2,0

1,5

1,0

Cirkulationsledning

0,8

0,6

0,3

Tabell 4.2.2 Godtagna största vattenhastigheter i tappvattenledning av koppar
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Legionella
Tappvattensystemen ska utformas för att förhindra att tillväxt av legionella sker i
systemen. De allmänna råden BBR i kapitel 6:24, 6:622 gäller som krav.
Projektspecifik riskvärdering för uppkomst av legionellabakterier i tappvattensystem
ska upprättas vid projektering.

4.2.5

Varmvattencirkulation VVC







4.2.6

Ledningssträckor utan cirkulation i varmvattensystemet ska begränsas.
Avstick på VVC-ledning förses med termometer så att slingtemperaturen kan
avläsas
VVC-ledningens retur förses med termometer före värmare
Cirkulationspump i VVC-system ska ha kontinuerlig drift och förses med intern
temperaturstyrning.
Varmvattencirkulationsledning ska alltid dras fram till duschplatser samt till
skyddsblandare för nöd- och ögondusch.
Injusteringsventiler för varmvattencirkulationsflöde ska ha funktion för
injustering, förinställning, mätning, avstängning och avtappning och får ej vara
termostatiska.

Varmvattenberedning
Se även kapitel 4.6 värmesystem












Vid primär värmeförsörjning från kommunalt fjärrvärmenät (abonnentcentral)
eller större närvärmenät ska tappvarmvatten normalt beredas genom
direktväxling i värmeväxlare och regleras via reglerventil på växlarens
primärsida. I de fall stora tappningar under kort tid antas förekomma exempelvis
i större duschrum bör systemet kompletteras med ackumulatortankar med
laddning.
Vid primär värmeförsörjning av byggnad från mindre närvärmenät eller panna i
byggnad bör varmvatten beredas med ackumulering med laddning. Om
tappvarmvattnet inte kan värmas till >+60 ° ska spetsenergi tillföras i
ackumulatortankarna så att erforderlig tappvarmvattentemperatur uppnås.
Varmvattenberedning i värmepumpsystem ska normalt ske via
förvärmningstank med slinga och därefter varmvattenberedning via
ackumulering med laddning. Om tappvarmvattnet inte kan värmas till >+60 ° ska
spetsenergi tillföras i ackumulatortankarna så att erforderlig
tappvarmvattentemperatur uppnås.
VVC-slinga i värmepumpsystem ansluts till varmvattenberedare och till förvärmt
tappvatten via blandningsventil.
Driftsfall för varmvattenberedning i värmepumpsystem får inte reducera
värmeleverans till ventilationsbatterier.
Varmvattenberedare och värmeväxlare för tappvarmvatten ska ha prestanda för
temporär upphettning och avdödning av legionellabakterier vid
tappvarmvattentemperatur >+70 °C
Termometrar placeras i ackumulatortankar och behållare för tappvarmvatten.
Om man räknar med skiktning ska flera termometrar placeras på olika nivåer.
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Tryckluftssystem

4.3.1

Tryckluftkvalitet
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Kvalitetsklass anges som ISO 8573-1.x.y.z




Där x avser kvalitetsklass avseende specifika krav på damm.
Där y avser kvalitetsklass avseende specifika krav på vatten.
Där z avser kvalitetsklass avseende specifika krav på olja.

Tryckluftens kvalitetsklass ska normalt vara enligt ISO 8573-1.4.4.4 (arbetsluft) om
inte annat anges i behovsunderlaget.
I de fall enstaka utrymmen eller verksamheter har högre krav på tryckluftens renhet
kan nödvändig efterbehandling av damm, vatten och olja ske lokalt.
Oljesmorda kompressorer ska vara försedda med inbyggd eller extern separator för
olja-/vatten.

4.3.2

Kompressorcentraler
Vid planering av kompressorcentral ska följande beaktas:





4.3.3

Om lämpliga värmeåtervinningsobjekt finns i närheten med tanke på
värmeåtervinning.
Uteluftintag placeras så att insugning av avgaser eller brandfarliga gaser undviks.
Eventuella redundanskrav ska framgå av behovsunderlaget.
Luftbehållare dimensioneras så att kompressorn får en gynnsam gångtid.

Distributionssystem och uttag
Utgångspunkten vid utformning och dimensionering av tryckluftnätet är en
utrustningslista över tryckluftsförbrukare som ska framgå av behovsunderlaget.
Större tryckluftsnät bör indelas i fyra huvuddelar:





Stamledning (Huvudledning från kompressorcentral).
Distributionsledning. (Ledningar som fördelar luften inom verkstadsenheten.)
Serviceledningar. (Ledningar som matar luften från distributionsledningen till
arbetsplatsen.)
Tryckluftsarmatur för anslutning mellan serviceledning och förbrukare.

Stamledningar
Eftersträva så korta stamledningar som möjligt. På nät där flera stamledningar krävs
ska varje stamledning förses med avstängningsventil.
Distributionsledningar
Distributionsledningen bör utformas som en ringledning kring den yta där
luftförbrukningen äger rum. Större ringledningar bör utföras med en eller flera
förbindelseledningar för att ytterligare utjämna tryckskillnader. Distributionsledningen
ska förläggas nära arbetsplatsen så att korta serviceledningar erhålls.
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Serviceledningar
Serviceledning avslutas nära arbetsplatsen med avstängningsventil.
Tryckluftsarmatur:
Armaturer för anslutning mellan serviceledning och uttag samordnas med
verksamheten.
Förläggning av tryckluftsnät utomhus
Vid installation av utomhusledningar ska luften torkas med adsorptionstork
(tryckdaggpunkt -20°C) för att undvika frysrisk.
Mindre tryckluftsnät
I mindre anläggningar kan samma rörledning tjänstgöra som stam- och
distributionsledning.

4.3.4

Dimensionering
Följande data ska ligga till grund för beräkning av tryckluftsnätet:






Luftflöde
Önskat arbetstryck
Tillåtet tryckfall
Rörlängden
Förteckning över ingående armatur och rördelar

Luftflödet
Luftflödet ska uppskattas med hjälp av tillhandahållen utrustningslista över
luftförbrukare. Listan ska ange maskinens maximala luftförbrukning samt
utnyttjandegrad. Vid dimensionering av stam- och distributionsledningar är nominella
luftbehovet måttgivande:
Nominella luftbehovet = antal maskiner * max. luftförbrukning * utnyttjandegrad
Det nominella luftbehovet ska justeras upp för läckage (ca 10%), för slitage (ca 5%)
samt för framtida utökningar (10%).
Serviceledningar ska dimensioneras för anslutna maskiners maximala luftförbrukning.
Arbetstryck
Om inget anges i behovsunderlaget bör begynnelsetryck i ledningen antagas vara 7
bar(e) vid beräkning av rördimensioner.
Tillåtet tryckfall
Rörsystemet ska dimensioneras för maximalt 0,1 bar tryckfall mellan utgående ledning
från kompressorcentral och tryckluftsuttaget beläget längst bort.
Vid beräkning av olika delar av tryckluftnätet ska följande värden användas för det
tillåtna tryckfallet:
Tryckfall över stamledning:

0,02 bar

Tryckfall över distributionsledningar:

0,05 bar

Tryckfall över serviceledningar:

0,03 bar
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Avloppsvattensystem
Varje kommun kan meddela allmänna bestämmelser för användning av den allmänna
VA-anläggningen. Vid projektering av spillvattensystem ska den lokala ABVA [8]
beaktas.

4.4.1

Avloppsenheter i byggnad







4.4.2

Spillvattenledningar i självfallssystem







4.4.3

Vattenklosetter ska vara av golvmodell med dolt S-vattenlås och mjukt plastlock
samt ha inställbar spolmängd.
Tvättställ och tvättrännor ska monteras på förstärkta konsoler och ska ha
bottensil och vara försedd med bräddavlopp.
Golvbrunnar ska generellt vara av metall.
Golvbrunnar i kök ska vara av syrafast rostfritt stål och förses med urtagbart
vattenlås, silkorg och sil i samma material.
Golvbrunn i drift- och städutrymmen ska vara försedd med luktlås.
Avloppsenheter för spillvatten ska kontinuerligt kunna avleda 150 % av det
tillförda normflödet.

Spillvatteninstallationen ska projekteras så att besvärande buller inte uppstår.
Självfallsledning ska projekteras med fall i hela dess sträckning.
Dagvattenledning får inte anslutas till spillvatteninstallation.
Röranslutningar till självfallsledning i avloppsvattensystem ska i princip utföras
enligt figurerna AMA PN/2, PN/4-PN/5.
Utförande enligt AMA PN/3 ska inte användas. Liggande ledning ska anslutas till
stående ledning med grenrör med vinkeln ≤ 45°.
Om det i vissa fall inte finns plats att använda dubbelgrenrör enligt figur AMA
PN/5 kan annan teknisk lösning användas, till exempel ett så kallat mjukt
dubbelgrenrör.

Dimensionering av spillvattenledningar i självfallssystem
Spillvatteninstallationer dimensioneras och utformas enligt SS-EN 12056 del 1 och 2. I
verksamheter där ett flertal tappställen förväntas användas samtidigt eller tappställen
med stora normflöden förekommer ska särskild utredning genomföras innan
dimensionering av sannolika spillvattenflöden. Detta kan exempelvis gälla storkök eller
större duschrum.
Vid dimensionering av självfallsledningar gäller följande begränsningar:



Ledning i mark eller ingjuten i bottenplatta ska minst ha dimension 75 mm.
Ledning för anslutning av vattenklosett ska ha minst dimension 110 mm.
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Nedanstående tabeller ger tumregler för normflöden:
Avloppsenhet

Normflöde (l/s)

Tvättställ

0,3

Diskbänk

0,6

Diskbänk med dubbla disklådor

1,2

Diskbänk i restaurang o d

1,2

Tvättmaskin ≤ 5 kg

0,9

Tvättmaskin > 5 kg

1,2

Hushållsdiskmaskin

0,6

Diskmaskin för restauranger o d

1,2

Utslagsback

0,9

Större utslagsback i bostäder och 1,2
kontor
Större utslagsback i övriga
lokaltyper

1,8

Vattenklosett

1,8

Urinal med aut. spolning

0,3/enhet, dock högst 1,8

Golvbrunn

1,5

Golvbrunn
Tvättränna per meter

1,8
*

0,4

Tabell 4.4: Normflöden för avloppsenheter

* Vid dimensionering av spillvattenledning från tvättränna förutsätts att alla
tappställen används samtidigt

4.4.4

Luftning av spillvatteninstallationer









Luftningsledning ska vara förlagd med oavbruten stigning och utan tvära
riktningsförändringar.
Vid hopkoppling av flera luftningsledningar får högst tre ledningar
sammankopplas till en ledning med samma dimension.
Luftningsledning ska föras upp genom byggnadens yttertak. Luftningsledningens
mynning ska placeras så att besvärande lukt inte uppstår vid takfönster,
takkupor, uppehållsplan på tak, luftintag mm. Hänsyn ska även tas till
angränsande högre byggnader.
Luftningsledningens del över yttertak ska vara så hög så att snö inte förhindrar
funktionen. Ledningen ska ha betryggande hållfasthet mot mekanisk påverkan av
snö, och is.
Automatiska luftningsventiler för spillvatten ska undvikas.
Luftningsledningar ska vara i dimension 110.
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Rensning av spillvatteninstallationer
Spillvatteninstallationer ska förses med åtkomliga rensanordningar, placerade så att
varje del av installationen kan rensas med vanligen förekommande rensdon och på en
plats där rensningen inte blir störande. Rensanordningar ska bland annat placeras:





Vid sammanlagd riktningsändring av högst 90°.
Vid övergång från liggande ledning till stående ledning. Renslucka på stående
rörledning ska placeras minst 500 mm över golv.
På ledning under bottenplatta, med max avstånd 20 m mellan
rensanordningarna.
Omedelbart innanför husliv, innan ledningen går ut i mark.

Lämplig utformning och placering av rensanordning i avloppsledning för att underlätta
rengöring och tv-inspektion redovisas i skriften T25:2012 Handbok för tv-inspektion
av avloppsledningar inom fastighet [9]

4.4.6

Avskiljning och rening
Avskiljare ska finnas om spillvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av:




Slam eller fasta partiklar som ger påtaglig risk för avsättningar
Fett eller andra ämnen som avskiljs vid spillvattnets avkylning
Bensin eller andra brand- och explosionsfarliga vätskor eller olja och andra i
vatten olösliga ämnen.

Fettavskiljare ska projekteras enligt SS-EN 1825-2. Olje- och bensinavskiljare ska
projekteras enligt SS-EN 858-2.
Avskiljare ska i första hand placeras i mark. Avskiljare ska förses med gastäta
beteckningar och fallskydd. Avskiljare, som kan innehålla brandfarliga eller explosiva
gaser, olja eller fett, eller som kan utveckla övertryck, ska luftas genom separata
luftningsledningar.
Vid inomhusplacerad fettavskiljare ska en fast tömningsledning installeras mellan yttre
uttag och inre uttag, vid fettavskiljare. Tömning sker via medlevererad slang. Utrymmet
ska ha god ventilation, vara försedd med golvbrunn och tappställe med slanghylla samt
med blandare för varmt och kallt vatten.
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Kylsystem
Behov av komfort- eller processkyla, dimensionerande förutsättningar samt krav på
maximala avbrottstider ska framgå av behovsunderlaget.
Dimensionerande uteluftstillstånd sommar ska inhämtas för aktuell plats.

4.5.1

Allmänt om kylsystem
Komfortkyla
Vid måttliga komfortkylbehov bör kylproduktion med frikyla från uteluft och/eller via
borrhål, som distribueras via tilluft utredas i första hand.
I andra hand utreds en kombination av frikyla och vätskekylaggregat, exempelvis
funktion för frikyla via kylmedelskylare.
Återvinning av värme från vätskekylaggregatets varma sida till byggnadens
värmesystem bör föregås av utredning beträffande systemtemperaturer och lönsamhet
i förhållande till frikyla.
Processkyla
Vid lokala processkylbehov bör lokala eller sektionerade lösningar användas i första
hand.
Val av F-gaser i kylaggregat och värmepump.
Utfasning av köldmedium enligt F-gasförordningen [10] ska beaktas vid val av
köldmedium. Nedfasning av F-gaser med höga GWP-värden förväntas medföra
prishöjning och ytterligare restriktioner. Det är därför hållbart att välja så låga GWPvärden som dom tekniska prestandakraven tillåter.




Köldmedium ska väljas med GWP <2000
Köldmedium ska väljas med ODP 0
Naturliga köldmedier kan väljas efter särskild utredning med avseende på
åtgärder mot brandspridning, giftighet och drifttryck.

Om brandfarliga köldmedier i säkerhetsklass A1, A2L, A2 och A3 är tänkta att användas
måste detta utredas med avseende på lämplighet med hänsyn till brand/explosivrisk i
de utrymmen som köldmediet finns.
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Centraler för fjärrkyla
Utförande, gränsdragningar och krav på fjärrkylans primärsida inhämtas av
projektören hos leverantören.
Driftförutsättningar för kylleverans ska inhämtas beträffande temperatur och
tryckvariationer under året. Även planerade avbrott för periodiskt underhåll under
året ska inhämtas. Granskningshandling ska upprättas och godkännas av leverantören.
För fjärrkylacentralen och dess sekundärsida gäller förutom leverantörens krav:






4.5.3

Fjärrkylacentral utförs med separata växlare för kyla till ventilationsbatterier
samt till komfortkyla
Mätare för överförd energi/effekt ska finnas på respektive köldbärarsystem
Tryckmätare för manuell avläsning av systemtrycket för ingående
köldbärarsystem
Ingående cirkulationspumpar ska vara varvtalsstyrda och försedda med
driftindikering.
Smutsfilter med tryckmätning ska finnas på köldbärarens returledning till
kylväxlare. Rengöring av filter ska kunna ske under drift.

Vätskekylaggregat och värmepumpar















Vätskekylaggregat och värmepumpars temperaturprogram ska vara uttagen för
att harmonisera med kylare och värmare. En samordning avseende
temperaturprogram bör göras med strävan att åstadkomma så optimala
temperaturer som möjligt, som uppfyller ställda tekniska prestanda.
Där effektbehovet för kyla eller värme varierar över året ska vätskekylaggregat
och värmepumpar vara utrustade med minst två kompressorer alternativt vara
varvtalsreglerade och/eller uppdelade på flera aggregat så att driftsförutsättningarna optimeras.
System med återkylning via kylmedelskylare bör ha funktion för frikyla via
separat kylväxlare med egen cirkulationspump.
Möjlighet att återvinna energi från vätskekylaggregat bör utredas
Värme- och köldbärarsystemets huvudkrets ska ha huvudpump vara utförd för
konstant flöde.
Vätskekylaggregat och värmepumpar förses med egna cirkulationspumpar och
motoriserade avstängningsventiler som samkörs vid starttillstånd.
Mätare för överförd energi/effekt ska finnas på respektive
värme/köldbärarsystem
Kyl- och värmebärartemperaturer i tillopp och retur från vätskekylaggregat ska
kunna avläsas manuellt.
Tryckmätare för manuell avläsning av systemtrycket
Ingående cirkulationspumpar ska vara försedda med driftindikering och försedda
med dropplåt. Kondensvattenledning dras till golvbrunn.
Smutsfilter med tryckmätning ska finnas på returledningar till vätskekylaggregat
och värmepumpar. Rengöring av filter ska kunna ske under drift.
Vätskekylaggregat och värmepump ska vara försedd med intern styrning och
kunna kommunicera mot fastighetens SRÖ-system.
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Ackumulatortankar i vätskekyl- och värmepumpsystem




Tankar ska ha anslutning för avtappning och avluftning.
Tankar levereras med dykrör för givare, toppen, mitten och botten.
Ackumulatortankar installeras i värmesystemet om detta ger påtagligt bättre
driftstider för vätskekylaggregat och värmepump.

Borrhål för värme och frikyla





4.5.4

Projektering och entreprenad av borrhål ska projekteras och utföras enligt
Normbrunn – 16 [11] med tillhörande revideringar.
För värmepump- och frikylanläggningar som beräknas innehålla mer än 15
borrhål bör en termisk responstest utföras.
Tillstånd för borrning ska inhämtas hos FIHM. I underlaget till
tillståndsansökningar ska ingå handlingar enligt [12]
Injusterings- och avstängningsventiler ska placeras inomhus/ovan mark, ej i
samlingsbrunn.

Distributionssystem och kylapparater
Köldbärarsystem





Köldbärarsystem för kylbafflar och andra rumskylapparater dimensioneras för
torr kyla och förses med shuntgrupp och funktion för daggpunktsreglering.
Shuntgrupper i köldbärarsystem som betjänas av vätskekylaggregat ska vara
utförda att arbeta med konstant flöde i huvudkretsen (primärkretsen.)
Shuntgrupper i köldbärarsystem som betjänas av fjärrkylcentral ska vara utförda
att arbeta med variabelt flöde i huvudkretsen (primärkretsen.)
Köldbärarsystem ska förses med uttag för vacuumavgasare G1/2 på
returledning. Installation av permanent installerad vacuumavgasare ska beaktas i
större system.

Kylmedelsystem och återvinningssystem









Styrventiler för kylmedelskylare bör i första hand monteras i kylcentral.
Shuntgrupp i kylmedelssystem som betjänas av vätskekylaggregat ska vara
utförda att arbeta med konstant flöde i huvudkretsen (vätskekylaggregatet) och
variabelt flöde i sekundärkretsen (kylmedelskylaren.)
Som frostskyddsmedel bör etylenglykol väljas i första hand.
Varje system med frostskyddsblandning ska ha eget blandningskärl med lock
volymgradering och elektrisk pump.
Utblåsningsledning från säkerhetsventil och spilledning från avluftare i system
med frostskyddsvätska ska mynna i blandningskärl.
Blandningskärlets pumpsystem förses med rör och ventiler så att vatten kan
rundpumpas vid blandning.
Kollektorsystem med frysskyddsvätska ska förses med permanent installerad
vacuumavgasare som placeras i undercentral.
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Värmesystem
Etablissemang och byggnader försörjs normalt via leverantörs primära
fjärrvärmesystem eller egen central för värmeproduktion.

4.6.1

Primär värmeförsörjning abonnentcentral
Leveranspunkter (fjärrvärmeservis) kan finnas på flera ställen på ett etablissemang.
Varje fjärrvärmeservis ansluter till separat abonnentcentral. Utförande,
gränsdragningar och krav på fjärrvärmens primärsida för abonnentcentral inhämtas av
projektören hos leverantören.
Driftförutsättningar för värmeleverans ska inhämtas beträffande temperatur och
tryckvariationer under året. Även planerade avbrott för periodiskt underhåll under
året ska inhämtas.
Granskningshandling ska upprättas och godkännas av leverantören.

4.6.2

Primär värmeförsörjning, egen central för värmeproduktion
Driftförutsättningar för värmeleverans ska inhämtas beträffande temperatur och
tryckvariationer under året. Även planerade avbrott för periodiskt underhåll under
året ska inhämtas.
Granskningshandling ska upprättas och godkännas av Fortifikationsverkets
driftsansvariga.

4.6.3

Fortifikationsverkets primära distributionssystem
Inom etablissemang finns vanligtvis Fortifikationverkets primära distributionssystem
för värme från abonnentcentral eller egen central för värmeproduktion.
Vid nyproduktion och tillkommande ansluten effekt till befintliga distributionsnät ska
utredning genomföras i programskedet avseende distributionssystemets prestanda.

4.6.4

Värmeundercentraler
Värmeundercentraler är den central som betjänas av Fortifikationsverkets primära
distributionssystem och som betjänar en byggnad. Varje anslutet byggnad ska ha en
egen värmeundercentral. Värmeundercentralen ska vara utförd som prefabricerad eller
platsbyggd undercentral med följande egenskaper:






Undercentral utförs med separata värmeväxlare för varmvatten, värme till
ventilationsbatterier samt värme till radiatorer.
Vid stora temperaturvariationer av primärvärmetemperaturen under året bör
centralen utföras med dubbla styrventiler för tappvarmvattenreglering.
Värmemängdsmätare (Integreringsverk)ska finnas på sekundärvärmesystem för
energimätning
Flödesmätare ska finnas på till varmvattenväxlaren anslutet kallvattensystem.
Ingående cirkulationspumpar ska vara försedda med driftindikering.
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Värmepumpar
Se kapitel 4.5.3 vätskekylaggregat och värmepumpar

4.6.6

Distributionssystem och värmeapparater
Värmesystem






Rörledningar för värme dimensioneras för max tryckfall av 80 Pa/m.
Värmesystem ska vara försedda med mekanisk luft och smutsavskiljare
Värmesystem ska förses med uttag för vacuumavgasare G1/2 på returledning.
Installation av permanent installerad vacuumavgasare ska beaktas i större
system.
Värmesystem ska ha proppad avsättning med avstängningsventiler för
inkoppling av ny produktionsenhet på sekundärsidan med dimension lika
befintlig anslutning till värmeväxlare.

Uppvärmning av lokaler
Lokaler som exempelvis kontor, kasern och förläggning ska i första hand värmas med
radiatorer. Utformning av fönstersättning och bröstningar bör ges förutsättning för
detta.











Radiatorer ska förses med konsoler med låsning och i utsatta lägen med låsbyglar
i övre hörn som bultas mot vägg.
I utsatta lägen med påkörningsrisk ska skyddsbygel av plattstål monteras runt
termostatdel och fästas i vägg.
Avstängningsmöjlighet ska finnas på tillopp och returledning.
Beakta radiatorns montagehöjd och lämna 20 cm fritt från golv så att eventuellt
senare golvbyte kan ske utan att radiatorer behöver demonteras.
Radiatorventil ska förses med termostatdel för +21° C rumstemperatur.
Termostatdel i lokaler som ej stadigvarande används ska vara för +18°C
rumstemperatur.
Efter injustering ska termostadelar låsas så att radiatorn ej kan stängas eller
öppnas.
Radiatorventil och termostadel ska vara av samma typ/fabrikat.
Vid kompletteringar väljs radiatorventil och termostatdel som använts tidigare i
systemet.
Radiatorer och kylapparater ska ställdon för värme och kyla och ha en
rumsreglering som styrs i sekvens, det vill säga att det ska finnas en ”dödzon”
mellan värmefall och kylfall.
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Uppvärmning av hallar och liknande
Lokaler som exempelvis varmförråd, hallar och dylika lokaler bör i första hand värmas
med vattenburna takpaneler. Kombineras med tropikfläktar vid höga takhöjder.
Takpaneler kompletteras med fläktluftvärmare vid portar.
Golvvärme.
Föreslås golvvärme som rums /lokalvärmesystem bör en analys genomföras.
Analysen bör beakta:








Kan det komma framtida krav på planlösningsförändringar.
Finns det höga fönsterpartier och därmed risk för kallras.
Torkning av fritt vatten på golv med hjälp av golvvärme kan endast göras vid den
kallaste väderleken och inte övriga tider på året. Därför är en ventilation med
större luftflöden, eventuellt torrluft ett alternativ.
Golvvärme är ett trögreglerat system, vilket kan få konsekvenser där det krävs
snabba reglerförlopp, exempelvis vid portöppningar eller kalla fordon.
Golvvärme begränsar installation av golvfasta inredningar exempelvis pallställ,
som bultas i golv.
En noggrann inmätning och dokumentation av slingsystemet krävs.
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5

TEKNISK PRAXIS FÖR LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

5.1

Projektering av luftbehandlingssystem

5.1.1

Luftbehandlingssystem
Luftbehandlingssystem bör delas upp för olika verksamheter där temperaturkrav,
drifttider och hygienkrav beaktas.
Utrymmen som behöver kontinuerlig ventilation som soprum, hiss, undercentral,
kylmaskinrum, ventilerade golv, varmgrund/radonventilation, kemskåp och dylika
utrymmen ska inte kopplas samman med ventilationssystem som går intermittent eller
som kan reduceras eller exempelvis stängas av nattetid.
Normalt förses lokaler med tilluft och frånluft. Överluft får användas om hygienkrav,
akustikkrav och dylikt tillåter.
En hög energieffektivitet ska eftersträvas för att uppnå de krav på byggnadens totala
energianvändning som ställs i FORTV Projekteringsanvisning Energi- och miljö.
Spjäll och övriga komponenter som erfordrar tillsyn och skötsel placeras lätt åtkomliga
i möjligaste utsträckning i teknikutrymmen eller allmänna utrymmen.
Andra teknikområdens känsliga utrymmen ska hållas fria från icke nödvändiga
ventilationskanaler. Detta kan exempelvis gälla elrum och korskopplingsrum.

5.1.2

Luftflöden i luftbehandlingssystem
Vid projektering av byggnadens ventilationsflöden ska hänsyn tas till påverkan av
personbelastning, verksamhet, fukttillskott, materialemissioner, samt emissioner från
mark och vatten.
Hygieniska luftflöden ska dimensioneras för ett maximalt värde av 1 000 ppm CO2 och
ett lägsta uteluftsflöde av 7 l/s*person + 0,35 l/s,m2 i lokaler där människor vistas
stadigvarande. Krav på större flöden kan ställas beroende på verksamhet.
Projekterade luftflöden och resulterande CO2-nivå utifrån personbelastning ska
redovisas rumsvis i förteckning. Personbelastning ska framgå av behovsunderlaget.
Systemen bör sektioneras så att uteluftflödet kan minskas eller stängas av när byggnad
eller del av byggnad inte brukas.
Lokaler med varierande personbelastning för fler än 4 personer såsom konferensrum,
omklädningsrum, lektionssalar, logement etc. bör förses med behovsstyrda luftflöden
(VAV), dock lägsta luftflöde 0,35 l/s,m2 när rummet ej nyttjas.
Aktuell utgåva av Handboken Minimikrav på luftväxling [13] kan användas som
handledning vid projektering av luftflöden.
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Utformning av kanalsystem
Kanaler i allmänventilationssystem utföras normalt av förzinkad stålplåt med
täthetsklass enligt RA VVS & Kyl 19, figur QL/1.
Ventilationskanaler och täthet





Cirkulära kanaler bör användas i första hand.
Cirkulära kanaler enligt SS-EN 1506, täthetsklass D
Rektangulära kanaler enligt SS-EN 1505 ,täthetsklass C
Avluftskanaler för skyddsventilation ska alltid ha lägst täthetsklass D.

Tryckfall





Låga tryckfall ska eftersträvas vid utformning av kanalsystemets böjar,
avgreningar och areaförändringar.
Eftersträva ett jämt luftflöde över frontarean på batterier, spjäll och ljudfällor.
Rektangulära böjar ska utföras med ytterradie.
Systemeffekter som ger upphov till onödiga tryckfall vid anslutning av fläktar till
kanalsystem, sug- och tryckkammare beaktas.

Riktvärden för lufthastigheter vid dimensionering:




5.1.4

Kanaler i schakt 4 - 5 m/s
Huvudkanaler 3 - 4 m/s
Fördelningskanaler och anslutningskanaler till don ≤ 3 m/s

Spjäll för variabla- och konstanta flöden samt injustering av luftflöden
Fördelnings- och grenkanaler förses med injusteringsspjäll och mätenhet för
luftflödesmätning. Erforderliga raksträckor samt spjällets/mätenhetens arbetsområde
för mätnoggrannhet beaktas.
Variabelflödessystem utreds med avseende optimeringsfunktion för styrning av
aggregatets fläktar och/eller tryckstyrning via tryckgivare i systemet.
System för variabla flöden ska ha en funktion som öppnar alla VAV-don vid exempelvis
funktionskontroller. Vid dimensionering av VAV-don beaktas erforderliga raksträckor
samt donets arbetsområde för mät- och /reglernoggrannhet.
Mekaniska, självverkande konstantflödesdon vilka normalt kräver relativt höga
drivtryck bör undvikas. Elektroniskt styrda variabelflödesdon med
konstantflödesinställning förordas.
Flöden för VAV- och mätspjäll ska redovisas på ritning.

5.1.5

Rensbarhet
Ventilationssystemet ska vara åtkomligt och rengöringsbart i hela sin omfattning.
Utformning och placering av rensluckor enligt SS-EN 12097:2006.
Renslucka ska placeras i direkt anslutning till motoriserade spjäll för att möjliggöra
kontroll av spjällblad och funktion. Rensluckors placering och dimension ska redovisas
på ritning.

5.1.6

Värmare- och kylare i kanalsystem
Om eftervärmare eller efterkylare placeras i kanalsystem, ska beaktas att samtidig
värmning och kylning med aggregatets värmare och kylare undviks.
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Kanalgenomföringar
Kanalgenomföringar i väggar och bjälklag ska brand- och ljudtätas i erforderlig
omfattning. Normalt ansvarar byggentreprenören för all brandtätning för enhetligt
utförande, vilket beaktas i projektets gränsdragningslista.

5.1.8

Don och rumsprodukter i kanalsystem
Tilluftsdon samt kylbafflar med tilluft placeras så att god luftutbyteseffektivitet erhålls.
Risk för drag beaktas vid placering av don eller bafflar samt vid variabelt flöde då don
bör vara av aktiv typ med konstant inblåsningshastighet. Spridningsbilden bör vara
enkelt justerbar med vridbara dysor eller liknande för flexibilitet.
Frånluftsdon placeras så att kortslutning med tilluften undviks och att god
genomventilering av rummet säkerställs.
Överluftsdon dimensioneras så att eventuella ljudkrav för vägg innehålls.
Kök/pentry med hushållsspis avsedd för matlagning förses med separat spisfläkt och
imkanal till takhuv. Rummet förses med styrning för att upprätthålla flödesbalans.

5.1.9

Uteluft och avluft
Uteluftsdon placeras med hänsyn till väderstreck, trafik, avstånd till avluftsdon och
avloppsluftningar och dylikt.
För ytterväggsgaller beaktas åtgärder till förhindrande av igensättning med is och snö.
Galler dimensioneras för lufthastighet ≤ 2 m/s över fri area.
Uteluftskanaler utförs med tråg i botten, dränering i lågpunkt samt
inspektionslucka/dörr.
Avluftsdon utformas och placeras så att kortslutning med uteluftsdon förhindras. Vid
variabelflödessystem beaktas funktion och kastlängd vid minflöde vid användande av
så kallade jethuvar och kombihuvar.

5.1.10 Isolering av kanalsystem
Kanaler isoleras för att minimera temperaturförluster, undvika kondensutfällning samt
skydda mot brandspridning. Värmeisolering dimensioneras för en temperaturförlust
av ≤ 1°C i kanal från aggregat till längst bort belägna don. Vid lågflöde i
variabelflödessystem gäller ≤ 2°C.
Erforderlig värmekonduktivitet och isolertjocklek beräknas enligt SS-EN 12241:2008
Riktvärden för isoleringsklasser för luftbehandlingsinstallationer enligt
”Branschstandard teknisk isolering” [17] Tabell A.10 ”Rekommendationer på
isoleringsklasser på luftbehandlingsinstallationer”
Brandisolering dimensioneras för att uppfylla erforderlig brandteknisk klass.
Synlig isolering i allmänna utrymmen samt fläkt-/teknikrum utförs med ytskikt av
aluminiumfolie.
Invändig isolering av ventilationskanaler får inte förekomma.
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5.1.11 Skydd mot spridning av brandgaser
Val av metoder för skydd mot spridning av brand och brandgaser i
luftbehandlingssystem ska framgå av projektets brandskyddsbeskrivning som
upprättas i systemhandlingsskedet.
Vid passiv skyddsmetod med brand-/brandgasspjäll alternativt brandgasspjäll i
kombination med kanalisolering för sektionering av brandceller bör analys genomföras
så att antalet spjäll minimeras. Brandspjäll kopplas normalt upp mot överordnat driftoch övervakningssystem, motioneras och funktionstestas minst 1 gång/vecka.
Vid aktiv skyddsmetod så kallat fläktar i drift, förses aggregat med bypass för filter och
värmeväxlare. Bypass-kanal förses med avstängningsspjäll, lägst täthetsklass 3 och
ställdon som öppnar automatiskt vid brandlarm eller spänningsbortfall. Spjäll ska
motioneras och funktionstestas lika brandspjäll. Spjäll förses skylt med
brandspjällsymbol.
Aggregat för fläktar i drift ska vara i drift kontinuerligt och får ej blockeras på grund av
fellarm eller utöst frysskydd, vid utlöst brandlarm. Arbetsbrytare förses med
varningsskylt med text ”Aggregat betjänar brandgasventilation och ska sättas i drift
omedelbart efter avslutat arbete”.

5.1.12 Fläktar
Fläktar dimensioneras så att maximal verkningsgrad uppnås vid angivna data. Fläktar
ska vara direktdrivna och varvtalsreglerade med frekvensomformare alternativt PMeller EC-motor. Elmotorer bör ha effektivitetsklass IE 3 eller högre.

5.1.13 Luftbehandlingsaggregat
Fabrikat ska vara väl etablerat på svenska marknaden för tryggad försörjning av
reservdelar och service. Luftbehandlingsaggregat ska vara Eurovent-certifierade [14]
Aggregat kan vara utförda som modul- eller enhetsaggregat beroende på projektets
förutsättningar. Aggregat med integrerad styrutrustning kan föreskrivas under
förutsättning att FORTV:s krav på funktioner och märkning innehålls.
Vid aggregatval bör livscykelkostnad (LCC) beräknas, utvärderas och redovisas.
Vid nybyggnad bör luftbehandlingssystemets eleffektivitet, vid dimensionerande
luftflöde inte överskrida följande värden på specifik fläkteffekt (SFP):



Från- och tilluft med värmeåtervinning: 1,3 kW/(m3/s)
Från- och tilluft med värmeåtervinning och kyla: 1,4 kW/(m3/s)

För variabelflödessystem beräknas SFP vid 70% av dimensionerande maxflöde.
Aggregatkomponenter:







Fläktar ska ha mätare för totalflöde samt kanaltryck.
Djupveckade P-märkta påsfilter, filtermedia av glasfiber lägst klass ePM1 60 %
(tilluft) och ePM10 60 % (frånluft) om inget annat krav anges. Standardmoduler
600x600 eller 600x300 (300x600) bör eftersträvas.
Filter ska ha U-rörsmanometer märkt med begynnelse- och sluttryckfall (Pa).
I miljöer där betydande risk för fuktutfällning i uteluftsfilter föreligger i ska
aggregat förses med förvärmningsbatteri.
Miljöer som kräver annan filterkvalitet kan förekomma, exempelvis kolfilter vid
flygplatser. Kolfilter ska placeras efter förfilter och luftvärmare.
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Värmebatteri för vattenburen värme väljs i första hand. Elektriska luftvärmare
får användas i undantagsfall, t ex om vattenburen värme ej finns tillgänglig eller
vid små luftbehandlingsaggregat (< 0,2 m3/s). Luftvärmare dimensioneras för ett
temperaturöverlapp av 3°C för utgående lufttemperatur efter värmeåtervinnare,
samt med hänsyn till lägre temperaturverkningsgrad vid eventuell avfrostning.
Vid komfortkyla väljs i första hand kombibatteri för värme/kyla för att minimera
tryckfall.
I system med luftburen kyla kan aggregat som alternativ förses med integrerad
kylenhet/värmepump för DX-kyla och värmeåtervinning.
Inspektionsdel min 400 mm med lucka mellan värmeväxlare och värmebatteri,
samt på båda sidor om värme-/kylbatterier för rengöring från båda sidor.
Luckor ska ha justerbara gångjärn. Luckor på utomhusplacerade aggregat förses
med lås.
Fläkt- och filterdelar och roterande värmeväxlare ska förses med
inspektionsfönster och belysning, för aggregat (>1 m3/s). Aggregatbelysningen
ska styras parallellt med fläktrummets allmänbelysning.
Ute- och avluftsspjäll ska ha ställdon med fjäderåtergång som stänger vid
spänningsbortfall.
Kanaltermometrar placeras i anslutande kanaler för uteluft, avluft, tilluft och
frånluft, samt före och efter värmeväxlare.

Typ av värmeåtervinning ska väljas med hänsyn till de hygienkrav som ställs för de
lokaler som luftbehandlingssystemet betjänar.





5.2

Roterande värmeväxlare väljs i första hand.
Torr verkningsgrad >80 %
Korsströms-/motströmsväxlare väljs där risk finns för överföring av förorenad
frånluft samt lukter. Beakta känslig för hög luftfuktighet och påfrysning.
Torr verkningsgrad >75 %
Vätskekopplad växlare väljs där överföring av förorenad frånluft samt lukter
absolut ej får förekomma. Torr verkningsgrad >70 %

Processventilationssystem
Rum för teknisk värmeavgivande utrustning ,bör i fösta hand förses med separat
temperaturstyrd fläkt för kylning med uteluft. Beakta krav på max rumstemperatur,
eventuellt behov av motoriserat avstängningsspjäll för att undvika kallras, renhetskrav
och behov av filter.
Batteriladdningsrum förses normalt med separat frånluftssystem och fläkt. Beakta
eventuella krav på EX-klassning.
Avgas-, spån-, svets- och stoftutsug etc., förses med separata frånluftssystem och fläktar
utan värmeåtervinning samt vid behov stoftavskiljare. Rum bör förses styrning för att
upprätthålla flödesbalans.
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Skyddsventilation
Dragskåp och liknande skyddsventilation förses med separat frånluftsystem och fläkt
och får ej anslutas till allmänventilationssystem. Vid system med större flöden bör
möjlighet och lönsamhet för värmeåtervinning av vätskekopplad typ utredas. Beakta
eventuella krav på EX-klassning av fläktmotorer och elektrisk utrustning.
Luftbehandlingsaggregat och fläktar för skyddsventilation får inte stoppas vid larm för
frysrisk, brand och dylikt.
Skyddsventilationssystem med dragskåp och liknande där flöden är variabla ska förses
med funktion för att upprätthålla rummets flödesbalans. Spjäll för
lufthastighetsreglering i lucköppning och larm bör ingå i dragskåpsleveransen.
Avluftsdon för skyddsventilation ska förses med varningsskylt ”Avluft
skyddsventilation” enligt handbok Märkning och skyltning.

5.2.2

Torrluftsventilation
Normalt krävs ej avfuktning för allmänventilation.
I system med kylbafflar kan viss avfuktning krävas för att undvika problem med
kondensutfällning och droppbildning på bafflar. Detta löses normalt via kylning och
kondensutfällning i luftbehandlingsaggregatets kylbatteri.
Så kallad torrluftsventilation krävs i vissa fall för verksamhetens behov, exempelvis,
torkrum, förråd, teknisk materiel etc. För detta ändamål installeras luftavfuktare. där
krav på utförande ska följa ”Avfuktningsteknisk materielhandbok (ATH, utgåva 2018)”
från FMV [15]. Luftavfuktare inköps via Ramavtal FMV/Fortv-Munters. Idrifttagning ska
utföras av tekniker från Munters.

5.2.3

Befuktning
Normalt krävs ej befuktning för allmänventilation.
I de fall befuktning krävs för verksamheten eller dess utrustning, eftersträvas
befuktning med lokalt placerade ångbefuktare för att minimera befuktningsbehovet.
Om befuktning av luft behöver ske i luftbehandlingsaggregat ska aggregatdelar och
kanaler efter luftfuktare utformas så att vatten inte kan fällas ut på insida aggregatdel
eller kanal. Vid placering av givare måste hänsyn tas till möjlig skiktning av fukt och
temperatur.
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Storköksventilation
Värmeåtervinning bör ske från all frånluft från köket. Vätskekopplad värmeväxlare bör
väljas i första hand. Aggregat ska vara separat för att minska risken för luktöverföring
och placeras i eget fläktrum/brandcell eller i samma brandcell som köket.
Luftflöden dimensioneras med hänsyn till installerad köksutrustning och möjlighet till
behovsstyrning efter aktivitetsnivå i köket bör utredas. Tilluftsflödet slavstyrs efter
erforderligt frånluftsflöde för att erhålla flödesbalans. Överluft (undertryck) från
angränsande matsal eller dylika rum, ca 10% av frånluftsflödet, eftersträvas för att
minimera spridning av matos.
I kök installeras imkåpa/or över matlagningsutrustningar. Om stekbord och/eller
fritöser förekommer ska kåpan utrustas med automatiskt släcksystem typ Ansulex eller
motsvarande släckmedel. Släcksystemet ska även kunna utlösas manuellt. Utlöst
släcksystem ska förregla strömförsörjning till stekbord ,fritöser och dylika apparater.
I diskrum installeras kondenskåpa över diskmaskin.
Imkanaler utformas enligt branschrekommendationen Imkanal.se, utgåva 2012:2 [16].
Imkanaler eftersträvas att utföras enligt klass 2b, standardkanaler används i största
möjligaste utsträckning, dock beaktas materialval med hänsyn till risk för korrosion vid
användande av ozonalstrande UV-rening.
Imkåpa utförande








Kåpa utförs i rostfritt stål
Integrerad tilluft i första hand, alternativt tilluftsdon i tak i anslutning till kåpa.
Integrerad belysning.
Fettfilter ska ha fullgod avskiljningsgrad vid variabla flöden.
UV-rening (ozonfritt UV-ljus eftersträvas) installeras där regelbunden matlagning
förekommer, för att minimera fettansamlingar i imkanal och lukt, samt
möjliggöra värmeåtervinning samt klassning av imkanaler enligt klass 2b.
UV-rening ska ha integrerad övervakning av driftstatus och larm lokalt, samt
uppkoppling mot överordnat drift– och övervakningssystem.

Kondenskåpa utförande





Kåpa utförs i rostfritt stål
Vid behov av tilluft, integrerad tilluft alternativt tilluftsdon i tak i anslutning till
kåpa.
Integrerad belysning
Invändigt fördelningstak av rostfritt stål med spalter
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Vattenförsörjning - Skydd mot förorening av dricksvatten - Allmänna krav på skyddsdon för
att förhindra förorening genom återströmning SS-EN 1717
Vattenförsörjning - Tappvattensystem för dricksvatten, Del 3: Tappvattenrör - Förenklad
metod SS-EN 806-3:2006
Avlopp- Självfallssystem inomhus - SS-EN 12056 Del 2: Spillvatten, planering och
beräkningar
Fettavskiljare-Del 2: Val av nominell storlek, installation, drift och underhåll SS-EN 1825-2
Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) - Del 2: Val av nominell storlek,
installation, drift och underhåll SS-EN 858-2.
Tryckluft - Del 1: Föroreningar och renhetsklasser ISO 8573-1:2010, IDT
Luftbehandling – Ventilationskanaler – Krav på kanal-komponenter för underlättande av
underhåll. SS-EN 12097:2006
Rörledningar - Rör, rörkopplingar och rördelar av gjutjärn för vattenavledningssystem för
byggnader - Krav, provning och kvalitetssäkring SS-EN 877
Plaströrsystem för markförlagda självfallsledningar för avloppsvatten - Polypropylen (PP)
Del 1: Specifikationer för rör, rördelar och systemet. SS-EN 1852-1:2018
Värmeisolering av installationer. Beräkningsregler SS-EN ISO 12241:2008

