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1. ALLMÄNNA UPPGIFTER INSTALLATIONER - VS OCH VENTILATION 
 
 
Allmänt gäller att totalentreprenören har att - i samråd med 
beställaren/byggherren - själv projektera och detaljlösa byggnadsutförande 
inom ramen för de specificerade föreskrifterna beträffande material och 
utförande etc. som anges nedan i beskrivningar, i rumsbeskrivning, på 
ritningar och i övriga handlingar. 
Beträffande material- och utförandeföreskrifter gäller AMA, nedan 
angivna föreskrifter samt i förekommande fall respektive varufabrikants 
föreskrifter. 
 

Entreprenaden omfattar installationer för om- och tillbyggnad för padelbanor med 
biutrymmen. 
 
 
 
Relationshandlingar 
 
Entreprenörer skall upprätta och leverera kompletta relationshandlingar till beställaren enligt 
nedan. 
Handlingar ska levereras till beställaren enligt följande: 
• 1 USB med ritningsfiler i format .pdf och .dwg samt DU-pärm i .pdf - se nedan 
• DU-pärm på usb minne – se nedan 
 
 
Drift- och underhållsinstruktioner 
 
Entreprenörer skall upprätta drift- och underhållsinstruktion till beställaren i enlighet med 
enligt YUH.5 och YUK.5 i VVS-AMA 12.  
 
Handlingarna ska levereras i höjdformat A4 och levereras insatta i pärmar med fliksystem. 
Pärm ska märkas tydligt på front och pärmrygg med rubriker som godkänns av Galären så att 
det kan särskiljas från övriga objekt i samma fastighet. 
Papperskopior (A3) av ritningar insatta i DU-pärm under särskild flik. 
Samtliga handlingar på svenska. Översatt handling skall även levereras på originalspråk. 
 
Underlaget skall överlämnas i 2 st omgångar i pärmar samt 1 st USB-sticka.   
 
USB-sticka ska förses med tydlig objektmärkning (exempel för VENT): ”DU-instruktioner LB02 
- VENT Kantboll - Vändskivan 5A ” 
Om det i datablad, broschyr och dylikt finns sådant som inte gäller för den aktuella 
anläggningen ska detta strykas eller alternativt skall den gällande delen tydligt markeras. 
 
För ventilation gäller att aggregat med tillhörande styr- och övervakning skall 
projektanpassade flödesbilder/driftkort samt funktionsbeskrivningar och tillhörande 
elscheman tas fram av beställaren så att Vent-entreprenören kan lägga in dessa i nya DU-
instruktioner.  
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Protokoll för utförda egenkontroller, provningar, ljudmätning och injustering under särskild 
flik. Besiktningsprotokoll (OVK) under särskild flik. 
 
Servicerapport för utförda servicebesök (mall erhålls av Galären) skall anslås med 
ringpärmsfäste vid aggregat och där uppgifter på utförd service kan antecknas samt 
översändas till Galärens förvaltningsavdelning (se AF-del för detaljer). 
 
 

Ljudmiljö: 

Typ av rum      Max ljudnivå dB(A) 

Samlingsyta, mötesrum, omklädning, bastu    35 

Hall, städ, förråd, WC, RWC, dusch      40  
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1. ALLMÄNNA UPPGIFTER – VS-INSTALLATIONER 

 

Arbetet skall bedrivas som totalentreprenad.  

Denna beskrivning är upprättad som kravspecifikation. 

För entreprenaden gäller ABT06 och AMA09.  
 
I totalentreprenaden skall ingå fullständiga installationer inklusive projektering för byggnaden 
som omfattas av entreprenaden. 
 
Byggnaden är ansluten mot kommunalt vattenledningsnät.  
 
Byggnaden är ansluten mot kommunalt spillvattenledningsnät.  
 
Dimensionerande temperaturer: 
Utetemperatur    DUT Vinter: - 32º C  
Rumstemperatur   Vinter: +20 ±º 1C  
 
Dimensionerande temperaturprogram: 
- Sekundärt värmesystem (luftvärmare/vent/radiatorer) +60/40º C 
 
-Tappvarmvatten    +55 º C 
 
Relationshandlingar 
 
Entreprenörer skall upprätta och leverera kompletta relationshandlingar till beställaren enligt 
nedan. 
Handlingar ska levereras till beställaren enligt följande: 
  
• 1 USB med ritningsfiler i format .pdf och .dwg samt DU-Instruktioner 
 
 
Värme: 
 
Befintlig prefabväxlare flyttas från rum 106 till rum 107 
Befintligt tryckhållningskärl ersätts med ett 100L tryckkärl. 
 
Nytt värmesystem byggs med fläktluftvärmare i hallen och radiatorer i övriga delar. 
Nya värmeledningar isoleras i sin helhet med PAROC Hvac Section AluCoat T 40mm.  
 
Anslutning av värmebatteri - Preliminär effekt för värmebatteri ventilationsaggregat: 
LB02: P = cirka 13 kW (OBS! slutlig effekt samt uppgift på vätskeflöde ska kontrolleras med 
Vent). 
Platsbyggd shunt byggs i fläktrum Vent levererar styrventil, frysvakt och ventilställdon. 
Cirkulationspump (1-fas 230V) med energiklass A+ samt avstängningsventiler, 
injusteringsventiler, värmemängdsmätare och termometrar skall ingå i VS 
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Mätare 
 

− Energimätare installeras för ventilationsaggregat och för totala värmeförbrukningen.  
vattenmätare driftsätts och registreras till ecoguard av rörentreprenören. Mätare för 
varm och kallvatten installeras. Mätare driftsätts och registreras till ecoguard av 
rörentreprenören.   Erforderliga insamlingsenheter finns installerade. 

−  Fabrikat på mätare ecoguard trådlösa mätare.  
 
 
Radiatorer: 
Standardradiatorer  
 
Tappvatten: 
Nytt kallvatten, varmvatten och vvc-system installeras inom entreprenaden. 
Nya vattenledningar isoleras i sin helhet med PAROC Hvac Section AluCoat T 40mm.  
Kopplingsledningar förkromade cu rör eller dolt montage med RIR. 
 
Avlopp:  
Nytt spillvatten ansluts till ny avsättning i rum 108. Bygg sågar rännor. 
 
Porslin/blandare: 
Enligt rumsbeskrivning. 
 
Entreprenören ska utföra injustering av värmesystem gäller hela huset och upprätta protokoll 
på injusterade flöden och inställningsvärden. 
Flödesuppgifter på befintlig byggnad finns se bilaga. 
 
 
 
Märkning av viktiga komponenter såsom pumpar, regler- injusterings- och 
avstängningsventiler, rör vid aggregat etc.  
 
Egenprovning genomförs i takt med montaget av resp. entreprenör. 
Provning och injustering utförs efter driftsatt anläggning av resp. entreprenör.  
 
I övrigt se även bifogad AF-del samt Rumsbeskrivning BYGG. 
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2. ALLMÄNNA UPPGIFTER – VENTILATION 
 

Arbetet skall bedrivas som totalentreprenad.  

Denna beskrivning är upprättad som kravspecifikation. 

För entreprenaden gäller ABT06 och AMA09.  

Anläggningen utförs enligt denna beskrivning tillsammans med övriga tekniska 
beskrivningar, ritningar och handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget. 
Entreprenören svarar för att anläggningarna till alla delar uppfyller gällande lagar, 
författningar, normer och förordningar samt de skärpningar av normkrav som 
anges i denna beskrivning. 

Utöver dessa ska följande publikationer gälla:  

- Boverkets allmänna råd ”Funktionskontroll av ventilationssystem” 

- Svenska inneklimatinstitutets publikationsserie ”den nya inneklimattekniken” 
 
  
Dimensionerande temperaturer: 
 
Utetemperatur    DUT Vinter: - 32º C  
 
Tilluftstemperatur     Vinter:  ca +18º ±º 1C  
     Sommar: ca +17º ±º 1C  
 
Rumstemperatur:    +20 ±º 1C  
 
Dimensionerande temperaturprogram: 
- Sekundärt värmesystem (vent)   +55/30º C 

 

Ventilationsentreprenaden omfattar installationer för ombyggnad för lokaler 
enligt följande beskrivning. 

Nytt aggregat LB02 placeras i fläktrum 217. 

Aggregat LB02 med inbyggd styr och övervakning och internt kopplad el som kan 
manövreras i klartext i handenhet. Direktdrivna fläktar, tilluftsfilter klass ePM1 50% 
(F7) och frånluftsfilter klass ePM10 75% (M6), roterande värmeväxlare.  

Aggregat skall vara Eurovent certifierad. 

Styrutrustningen ska ha inbyggd web-kommunikation som kan anslutas mot en vanlig 
web-läsare.  

Datakörning för aggregat med verkningsgrad återvinning samt beräknad SFPv, 
luftflöden, tryckfall, fabrikat samt modell/storlek ska redovisas i anbud.  

Balkram skall förses med ställbara stödfötter och med gummiplattor under stödfot. 

Kanalmonterat värmebatteri (vatten) inklusive ventilsats (3-vägsventil, ventilställdon 
och frysskyddsgivare samt anslutningskabel).  

Kanalgivare för tilluftstemperatur. 
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Tryckgivare för tryckreglering för till- och frånluft. 

Extern timer för övertidsdrift (med diod för indikering) och placeras (preliminärt läge) 
på vägg vid kök i samlingsyta 214. 

Avstängningsspjäll med ställdon (fjäderåtergång) för uteluft och avluft.  

Kanaltermometrar vid aggregat på anslutande kanaler samt märkning av typ kanal. 

Ljuddämpare för tilluft och frånluft (kan monteras på huvudkanal). 

4 omgångar reservfilter levereras och förvaras i fläktrum 217. 

 

Aggregat LB02 betjänar flera brandceller och skall förses med brandfunktion för 
brandspjäll med kontrollenhet som sammankopplas för få larmindikering från 
brandlarm vilket stänger brandspjällen samt stoppar aggregat LB02. 

Se även uppgifter enligt branddokumentation och vid behov för uppfylla kraven ska 
även kanalrökdetektorer ingå. 

Brand-brandgasspjäll med brandklass EI30 med fabriksmonterat elektriskt ställdon 
med fjäderåtergång, ändlägeskontakter och termisk sensor. 

 Kontrollenhet brandspjäll för automatisk övervakning och funktionskontroll av 
brandspjäll samt funktion/ingång för stopp av ventilationsaggregat och stänga 
brandspjäll via signal från centralt brandlarm. 

I fläktrum skall uteluft och avluft tas via ny kombitakhuv, kulör svart, med 
takgenomföring (L= min 1450 mm, cirka 1000 mm ovan tak). 

Uteluftsdel skall vara försedd med trådnät med grov maskvidd 20x20 mm. 

  

Upphängning för synliga kanaler med svep (inte montageband) med väggkonsoler 
och/eller pendlas beroende på montagehöjd och placering.  
 
Vertikal nergång av kanaler från våning 2 till våning 1 (som är en separat brandcell med rum 
102,104,105 samt 107) skall preliminärt väljas i läge i en slits utanför 216 (mötesrum), och läge 
på dörr skall då flyttas för att ge plats för kanaler samt brandspjäll med tillhörande slits. 
Bygg utför vertikal slits från undertak till golv samt 1 st HILA-lucka (prel. strl 500x500) vid läge 
för brandspjällens spjällmotorer.  
 
Tilluftsdon typ och kulör enligt angivna förutsättningar i rumsbeskrivning i senare stycke i 
denna beskrivning.  
 
För mindre luftflöden väljs frånluftsdon typ kontrollventiler typ GPDF eller likvärdigt, kulör 
enligt rumsbeskrivning i senare stycke i denna beskrivning.  
 
Frånluftsdon för stort luftflöde kan väljas trådnätsgaller försedd med spjäll och ljuddämpare 
alternativt anslutningslåda med inbyggt spjäll och galler, kulör enligt rumsbeskrivning i senare 
stycke i denna beskrivning.  
 
Överluftsdon, ljuddämpande, kulör enligt rumsbeskrivning i senare stycke i denna beskrivning.  
 
VAV-spjäll och tillhörande komplett styr inklusive trafo för behovsstyrning för två rum enligt 
nedan rumsbeskrivning. Fabrikat och typ anges i anbud.  
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Luftflöde och ljud provas av samtliga installationer enligt VVS-AMA 09 samt enligt nedan. 
Installations- och egenkontroll utförs. 
 
Märkning av viktiga komponenter såsom aggregat, fläktar, motorspjäll, brandspjäll och 
tillhörande styrkomponenter, injusteringsspjäll, rensluckor samt kanaltyper vid aggregat etc.  
 
Egenprovning genomförs i takt med montaget av resp. entreprenör. 
 
Ventilationsentreprenör ansvarar för samordnad provning för behovsstyrd ventilation med 
tillhörande el och upprättar protokoll för denna del med berörda parter.  
Vent upprättar protokoll för samordnad provning och sker före slutbesiktning.  
 
Provning och injustering utförs efter driftsatt anläggning av resp. entreprenör.  
 
Injustering dokumenteras med protokoll enligt branschpraxis. 
I protokoll skall inställningsläge, tryck och k-faktor anges för respektive don och spjäll. 
Börvärden, inställningsvärden (inklusive fabriksinställda värden) på styr för VAV-spjäll, 
rumsstyrningar med tillbehör samt för aggregat anges i protokoll. 
 
Ljudmätning utförs och mätning skall ske vid tidpunkt när ingen aktivitet pågår i lokalen.  
 
I övrigt se även AF-del samt Rumsbeskrivning BYGG.  
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3. RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER 

 
 
Våning 1 
 
 
101 Vindfång 

 
 
 
102 Samlingsyta 

 
VS 

− Vattenstation/Tvättställ IFÖ 1122 500x460-engreppsblandare med hög pip. 
 
VENT  

- Tilluftsdon med dysor anpassad för undertak 600x600, kulör svart och med 
anslutningslåda. 

- Överluftsdon, ljuddämpande med kulör vit till rum 103 städ. 
Rum 104 och 105 förses med slät tröskel för överluft. 

- Luftflöde +60 l/s. 
 
 
103 Städ 

 
VS 

- Utslagsback och blandare 
- Golvbrunn  

 
 
VENT 

- Frånluftsdon typ kontrollventil av pulverlackerad stålplåt, kulör vit. 
- Överluftsdon från rum 102 (se rum 102 för beskrivning) 
- Luftflöde -15 l/s. 

 
 
104 RWC 

 
VS 

- Handfat extra djupt för RWC (utan separat väggdistans). 
- Blandare för RWC 
- Vägghängd toalett IFÖ Sign, synlig cistern, mjukstängande sits, integrerade armstöd 
 

 
VENT 

- Frånluftsdon typ kontrollventil av pulverlackerad stålplåt, kulör svart. 
- Överluft via spalt vid tröskel. 
- Luftflöde -15 l/s. 
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105 WC 

 
VS 

− Framdragning anslutning/inkoppling av tillhandahållen komod. 
− Blandare. 
− Vägghängd toalett IFÖ Sign Art, inbyggd cistern, mjukstängande sits  

 
VENT 

- Frånluftsdon typ kontrollventil av pulverlackerad stålplåt, kulör svart. 
- Överluft via spalt vid tröskel. 
- Luftflöde -15 l/s. 

 
 
106 Miljörum 

 
VENT 

− Frånluft via kanalfläkt FF-106 försedd med trafo 5-läges med kanal och ljuddämpare 
(mellan fläkt och avluftsgaller) som dras längst in i rummet och avslutas med 
trådnätsgaller i läge mellan sopkärl (enligt ritning A-40-1-01). 

− Avluftshuv ABC typ VD med kulör RAL 9007 mörksilver metallic.  
− Luftflöde normalläge: ca 20 l/s (ställbart mellan cirka 15 – 40 l/s) 
− Tilluft via uteluftshuv ABC typ VK med kulör RAL9007 och avstängningsspjäll med 

ställdon samt trådnätsgaller. Ställdon och spjäll skall vara försedd med möjlighet att 
begränsa lägena så att det kan ställa spjällbladet något öppet vid stängt läge så att viss 
självdragsventilation skapas när ventilationen är avstängd. 

− Universaltermostat för styrning av fläkt och ställdon för radiator med funktion vid 
rumstemperatur under ca: +14 grader temperatur i rummet öppna ställdon för radiator. 
och att starta frånluftsfläkt och öppna motorspjäll vid temperatur överstigande ca: +16 
grader (ställbart) och omvänd funktion då temperaturen understiger ca: +14 grader. 
Styrningen ska ha möjlighet att ställa om inställningsvärden på tillslag/frånslag samt 
ställbar hysteres (kopplingsdifferens). 

- Ställdon för radiator skall ingå som samordnas med övrig styrutrustning inklusive trafo 
och dokumentation för DU-instruktioner med funktionsbeskrivning, protokoll på 
inställningsvärden samt inkopplingsanvisning för El-entreprenör. 

 
  
107 UC 

 
VS 
 

− Golvbrunn 
− Spolblandare  

 
VENT 

- Tilluft via tilluftsdon, väggdon med möjlighet att justera luftflöde.  
- Frånluft via kontrollventil, kulör vit 
- Brandspjäll placeras preliminärt i vägg (rum 101/107) ovan undertak i rum 101 med 

erforderlig brandtätning som ingår i VENT (placering kan beroende på samordning VS) 
- Placering samordnas med värmestråk ingående i VS.   
- Luftflöden: +20/-20 l/s.  
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108 Hall 

 
 
VENT 

- Tilluftkanaler förläggs längst väggar och med tilluftsdon med donet på en montagehöjd 
på cirka 4 meter i underkant för att kunna fördela luften jämnt över respektive 
padelbana och att säkerställa att tillföra luften ner till vistelsezonen även sommartid 
med övertempererad luft.  

- Kanaler och don får inte gå in över padelbanorna.  
- Tilluftsdon försedda med justerbar luftriktning samt möjlighet att justera luftflöde.  
- Frånluft via injusteringsspjäll justerbar central frånluft, trådnätsgaller för utsug och  

raster i svart kulör 600x600 mm för montage i undertak i rum 214. 
- Luftflöden: Tilluft +200 l/s per stor bana (4st) samt +120 l/s för liten bana (1 st). 
- Frånluft beräknas för att balansera tilluft/frånluft med hall 108 samt övriga delar. 

 
 
ÖVRIGT 

− Installationer ej under fri höjd 8 meter ovan banor och inom säkerhetsområde vid 
öppningar till banorna. 
 

 
 
 
Våning 2  
 
201 Trapphus 

 
 
 
202 Korridor 

 
 
 
203 RWC/Dusch 

 
VS 

- Handfat extra djupt för RWC (utan separat väggdistans). 
- Blandare för RWC 
- Vägghängd toalett IFÖ Sign, mjukstängande sits, integrerade armstöd. 
- Duschpaket  
- Golvbrunn  

 
VENT 

- Frånluftsdon typ kontrollventil av pulverlackerad stålplåt, kulör svart. 
- Överluft via spalt vid tröskel. 
- Luftflöde -30 l/s. 
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204 Omklädning 

 
VS 

− Framdragning anslutning/inkoppling av tillhandahållen komod. 
− Tvättställsblandare med hög pip 

 
VENT 

- Tilluftsdon med dysor anpassad för undertak 600x600 kulör svart och med 
anslutningslåda. 

- Överluft till duschavd, WC och bastu. 
- Luftflöde anges i anbud. 

 
 
205 WC 

 
VS 

− Framdragning anslutning/inkoppling av tillhandahållen komod. 
− Blandare 
− Vägghängd toalett IFÖ Sign Art, inbyggd cistern, mjukstängande sits  

 
VENT 

- Frånluft via kontrollventil, kulör svart. 
- Överluft via spalt under dörr. 
- Luftflöde: -15 l/s 

 
 
206 WC 

 
VS 

− Framdragning anslutning/inkoppling av tillhandahållen komod. 
− Blandare 
− Vägghängd toalett IFÖ Sign Art, inbyggd cistern, mjukstängande sits  

 
VENT 

- Frånluft via kontrollventil, kulör svart. 
- Överluft via spalt under dörr. 
- Luftflöde: -15 l/s 

 
 
207 Dusch 

 
VS 

− Spolblandare på vägg för kall/varmv. 
− 3st DUSCHPANEL DP2 THERM rsk8381581 med shampohylla RSK-nummer: 

8221714 
− 3st väggnära golvbunnar Uni-drain classic-line 

 
VENT 

- Frånluft via kontrollventiler, kulör svart. 
- Överluft från omkl. 
- Luftflöde anges i anbud. 
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208 Bastu 

 
VS 

− Golvbrunn 
 
VENT 

− Frånluft via kontrollventil, kulör grå 
- Överluft via spalt under dörr. 

 
 
209 Omklädning 

 
VENT 

- Tilluftsdon med dysor anpassad för undertak 600x600 kulör svart och med 
anslutningslåda. 

- Överluft till duschavd, WC och bastu. 
- Luftflöde anges i anbud. 
 

 
 
210 Dusch 

 
VS 

− Spolblandare på vägg för kall/varmv. 
− 3st DUSCHPANEL DP2 THERM rsk8381581 med shampohylla RSK-nummer: 

8221714 
− 3st väggnära golvbunnar Uni-drain classic-line 

 
 
VENT 

- Frånluft via kontrollventiler, kulör svart. 
- Överluft från omkl. 
- Luftflöde anges i anbud. 

 
 
211 Bastu 

 
VS 

− Golvbrunn 
 
VENT 

− Frånluft via kontrollventil, kulör grå 
- Överluft via spalt under dörr. 
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212 WC 

 
VS 

− Framdragning anslutning/inkoppling av tillhandahållen komod. 
− Blandare 
− Vägghängd toalett IFÖ Sign Art, inbyggd cistern, mjukstängande sits  

 
VENT 

- Frånluft via kontrollventil, kulör svart. 
- Överluft via spalt under dörr. 
- Luftflöde: -15 l/s 

 
 
 
213 WC 

 
VS 

− Framdragning anslutning/inkoppling av tillhandahållen komod. 
− Blandare 
− Vägghängd toalett IFÖ Sign Art, inbyggd cistern, mjukstängande sits  

 
VENT 

- Frånluft via kontrollventil, kulör svart. 
- Överluft via spalt under dörr. 
- Luftflöde: -15 l/s 

 
 
214 Samlingsyta 

 
VS 

− Blandare med hög pip 
− Inkoppling diskmaskin 

 
VENT 

− Tilluftsdon med dysor anpassad för undertak 600x600 kulör svart och med 
anslutningslåda. 

− Frånluft via kontrollventiler eller don med anslutningslåda, kulör svart.  
− Till och frånluft förses med variabelflödesspjäll typ Swegon React eller likvärdigt för 

reglering via spjäll och styrs via närvarogivare riktat mot yta som täcker rum 214 (inte 
övrig del av hall eller anslutande passage).  

− Närvarogivaren skall styra att växla från frånvaroflöde till närvaroflöde efter x 
minuters närvaro och slå ifrån efter x minuters frånvaro. Fördröjningstid för till- 
respektive frånkoppling skall vara inställbar 0-30 min. 
Protokoll upprättas på inställda värden (prel. tider till =1 min och från =10 min)  

− Vent levererar komplett närvarogivare, variabelflödesspjäll och trafo samt 
inkopplingsanvisningar för Elentreprenören. 

− Protokoll upprättas på alla inställda värden inkl fabriksinställningar.  
− Luftflöde:  Max +200/-200 l/s, Min ca +60/-60 l/s.  
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215 Städ/Förråd 

 
VS 

- Utslagsback och blandare 
- Golvbrunn  

 
 
 
VENT 

- Frånluft via kontrollventiler, kulör vit. 
- Överluftsdon, kulör vit.   
- Luftflöde: -15 l/s 

 
 
 
 
216 Mötesrum 

 
 
VENT 

− Tilluftsdon med dysor anpassad för undertak 600x600 kulör svart och med 
anslutningslåda. 

− Frånluft via kontrollventiler eller don med anslutningslåda, kulör svart.  
− Till och frånluft förses med variabelflödesspjäll typ Swegon React eller likvärdigt för 

reglering via spjäll och styrs via närvarogivare samt väggmonterad rumsregulator för 
CO2 och rumstemperatur och med display.  

− Ett ställdon för samkörning radiator (VS) skall ingå 
− Vent levererar komplett variabelflödesspjäll, närvarogivare, rumsregulator (CO2/VOC 

samt temperatur) och trafo samt inkopplingsanvisningar för Elentreprenören. 
− Protokoll upprättas på alla inställda värden inklusive fabriksinställningar.  
− Luftflöde:  Max +130/-130 l/s, Min ca +60/-60 l/s.  

 
 
 
 
217 Fläktrum 

 
VS 

- Golvbrunn  
 
 
VENT 

- Nytt aggregat och installationer med kombitakhuv i befintligt yttertak enligt tidigare 
beskrivning: 3. Allmänna uppgifter – Ventilation. 

- Notera att fläktrummets storlek kommer att justeras till djup på cirka 3,5 meter 
(tidigare ca 5 meter). 
 


