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TOTALENTREPRENAD - Aggregatbyte TA1/FA1 
bostadshus Kv Gersen 3 
 
 

RAMBESKRIVNING – INSTALLATIONER FÖR VENTILATION INKLUSIVE VS & EL 
 
Datum: 2022-12-02 
 
Senast ändrad: 
 
 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
 
Upprättad av: Erik Lundkvist 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. Allmänna uppgifter – Installationer (El, VS, Ventilation) 
2. Allmänna uppgifter – Ventilation  
3. Övriga uppgifter, materialval samt förutsättningar 

 
 

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER INSTALLATIONER – EL, VS OCH VENTILATION 
 
Ombyggnad i fläktrum med utbyte av aggregat och tillhörande installationer.   

Arbetet skall bedrivas som totalentreprenad för Ventilation  inkl styrutrustning och 
tillhörande installationer el och VS. 

Denna beskrivning är upprättad som kravspecifikation. 

För entreprenaden gäller ABT06 och AMA09.  
 
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. 
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Relationshandlingar och drift- och underhållsinstruktioner 
 
Befintliga relationsritningar från 1990 för Luft och VS bifogas i FFU som information.  
Dessa är inte helt korrekta i alla avseenden, och kontroll på plats måste göras.  
 
Entreprenörer skall upprätta och leverera kompletta relationshandlingar till beställaren enligt 
nedan. 
Handlingar ska levereras till beställaren för insättning i befintliga DU-pärmar enligt följande: 
•  2 omg A3 papperskopior av ritningar (underlag) 
• 2 omg papperskopior på manualer, datablad nya produkter, datakörningar, 

protokoll etc.  
 
Entreprenörer skall upprätta underlag för befintlig drift- och underhållsinstruktion till 
beställaren i enlighet med enligt YUH.5 och YUK.5 i VVS-AMA 12 och EL-AMA 12.  
 
Samtliga handlingar på svenska. Översatt handling skall även levereras på originalspråk. 
 
Underlaget skall överlämnas i 2 st omgångar samt 1 st USB-sticka.   
 
USB-sticka ska förses med tydlig objektmärkning ”Gersen 3 – Byte aggregat TA1/FA1” 
 
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 aggregat med tillhörande styr- och övervakning skall projektanpassade 
flödesbilder/driftkort samt funktionsbeskrivningar och tillhörande elscheman ingå. 
Protokoll för utförda egenkontroller, provningar, och injustering av rätt systemtryck under 
särskild flik. 
 
Servicerapport för utförd garantiservice (mall erhålls av Galären) skall anslås med 
ringpärmshållare vid aggregat och uppgifter på utförd service ska antecknas samt översändas 
till Galärens förvaltningsavdelning (se AF-del för detaljer). 
 
 
Elinstallationer för utbyte av aggregat TA1/FA1 
 

I totalentreprenaden ingår elinstallationer för utbyte av aggregat med tillhörande 
styrutrustning. 

Demontering i fläktrum och på vind av befintligt apparatskåp, frekvensomriktare 
samt styrkomponenter och kraft inkl el och kablage för aggregat som ska 
demonteras skall kopplas bort och rivas bort. Befintlig kanalisation och kabelvägar 
kan användas i den mån det passar för ny inkoppling till nytt aggregat med 
tillhörande styrkomponenter.  

Totalentreprenören ansvarar för att redovisa omfattning och samordna med sin El-
entreprenör mot egna installationer och leveranser för en komplett installation. 
 
Installationerna skall uppfylla de krav som anges i följande programbeskrivning, administrativa 
föreskrifter för objektet samt gällande lagar, förordningar och rekommendationer. 
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VS-installationer för utbyte av aggregat TA1/FA1 
 

Totalentreprenaden ingår VS-installationer för demontering av befintlig 
shuntgrupp och installationer för inkoppling nytt aggregat med anpassad 
platsbyggd shuntgrupp för värmebatteri. 

Totalentreprenören ansvarar för att redovisa omfattning och samordna med sin 
VS-entreprenör mot egna installationer och leveranser för en komplett 
installation. 
 
Installationerna skall uppfylla de krav som anges i följande programbeskrivning, administrativa 
föreskrifter för objektet samt gällande lagar, förordningar och rekommendationer. 
 
Demontering av befintlig shuntgrupp och anslutning värmebatteri för aggregat som 
demonteras samt ny inkoppling och anslutning av värmebatteri med pump och platsbyggd 
shuntgrupp.  
Cirkulationspump (1-fas 230V) med energiklass A+ samt avstängningsventiler, 
injusteringsventiler, termometrar skall ingå. 
Befintliga STAD-ventiler, avstängningsventiler, pump kan användas om de har korrekt 
dimension och kapacitet (se Bilaga 1 – bild 3 & 5 samt kontroll på plats). 
Ny 3 vägs-ventil ska monteras och ersätta befintlig samt ny frysvaktsgivare och nya 
termometrar.   
 
Utförande och anpassning av rörledningar och shuntgrupp måste anpassas för att klara 
serviceutrymme för nytt aggregat och ska redovisas i anbud eller senast i anbudsgenomgång.  
Anslutning av dränering från aggregatets värmeväxlare med vattenlås på spillvattenledning till 
golvbrunn. 
 
Egenprovning genomförs i takt med montaget av resp. entreprenör. 
Provning och injustering av värmebatteriets funktion och vattenflöde utförs efter driftsatt 
anläggning.  
 
I övrigt se även bifogad AF-del samt övrig del i denna beskrivning. 
 
 

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. 

Demontering av befintligt enhetsaggregat TA1/FA1 typ PM Luft MAEE storlek 06 
med värmeväxlare typ heat-pipe med tillhörande kanaler, isolering, styr, el, 
värmebatteri med shuntgrupp mm för utbyte till nytt aggregat enligt nedan 
angivna förutsättningar.  
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Inkoppling och anpassning till befintliga till- och frånluftskanaler. 

Uteluftskanal och avluftskanal demonteras till innertak i fläktrum och byts ut till nya 
isolerade kanaler från aggregat med större dimension samt övergångar till befintligt.  

Yttermått på befintligt aggregat är (cirka): 2390 x 1260 x 1240 mm (L x B x H) exkl 
stativram som är cirka 100 mm (dvs H = 1340 inkl stativ). 

Produktblad för aggregat MAEE och funktionsbeskrivning samt skåp styr bifogas 
som 2 Bilagor i FFU. 

Ventilationsentreprenaden omfattar alla installationer (Vent/ El /VS) för 
ombyggnad för utbyte av befintligt aggregat med tillhörande styrutrustning, 
brandspjäll och avluftskanal enligt följande beskrivning. 

Transportöppningar och förutsättningar ut- och in-transport av material:  

Hiss:  bredd 800 mm och max 630 kg - vid nyttjande av hiss ska skydd av denna utföras 
och avsynas före och efter installationen med bilder.  

Dörr till fläktrum: bredd ca: 800 mm  

Nytt aggregat TA1/FA1 av Eurovent certifierat fabrikat IV, Swegon eller motsvarande 
med inbyggd styr och övervakning och internt kopplad el som kan manövreras i klartext 
i handenhet.  

Styrutrustningen ska ha inbyggd web-kommunikation som kan anslutas mot en vanlig 
web-läsare och lokalt TCP/IP nätverk samt kompatibel mot webport. 

Uppkoppling mot överordnat system webport utförs av sidoentreprenör.   

Datakörning för aggregat med verkningsgrad återvinning samt beräknad SFPv samt 
fabrikat och storlek ska redovisas i anbud.  

Till anbud skall en LCC driftkostnadsberäkning bifogas och med följande 
förutsättningar i beräkningen. 

 Energipris:  El: 1 kr/kWh   Värme: 0,6 kr/kWh 

 Förväntad årlig real prisökning: 2 % 

  Realkalkylränta: 4% 

  Brukstid: 20 år 

  Tilluftflöde: 

  Antaget tryckfall kanaler uteluft & tilluft: 

  Frånluftflöde 

  Antaget tryckfall kanaler avluft & frånluft: 

  Årsmedelstemperatur: 1,5º C 

  Tilluftstemperatur: 20º C 

  Frånluftstemperatur: 20º C 

  Luftflöde: grundflöde: + 800 / 970 l/s   

  Externt tryckfall:   

• Uteluft: 20 Pa  Tilluft: 310 Pa 

• Avluft: 40 Pa  Frånluft: 360 Pa 
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 Nytt Luftbehandlingsaggregat TA1/FA1: 

 
- Hölje med inspektionsluckor på gångjärn  

 
- Aggregat placeras på balkram/stativ så att god möjlighet för avledning 

dräneringsvatten och rengöring under aggregatet. 
 

- Avstängningsspjäll tryckklass A (min täthetsklass 3) med ställdon (fjäderåtergång) för 
uteluft och avluft. 
  

- Kanalmonterat värmebatteri (vatten) inklusive ventilsats (3-vägsventil, ventilställdon 
och frysskyddsgivare) och dimensioneras för max tryckfall 10 kPa vid dimensionerande 
driftsfall.  
Uppgift på dimensionerande temperatur efter värmeväxlare vid avfrostning och 
dimensionerande utetemperatur skall beräknas och redovisas med datakörning.  
 

- Filter enligt ISO 16890 min klass ePM1 50% på tilluft och min klass PM10 60% på 
frånluft, med ett djup på minst 500 mm. 
Filter ska förses med manometer av U-rörstyp med skylt med angivna tryck vid rent 
filter och när filter ska bytas vid angivna luftflöden (om tydlig funktion för 
filterövervakning är inbyggt i styr för aggregatet kan detta ersätta U-rör). 
 

- Värmeväxlare i delat utförande (pga intransportöppning B=800 mm) av typ 
motströmsväxlare med avfrostningsfunktion – entreprenören ska redovisa datakörning 
med prestanda samt beskrivning av utförande och funktion avfrostningsfunktion i 
anbud. 
   

- Fläktdelar ska vara direktdrivna varvtalsreglerade med EC-motorer. Fläktar 
dimensioneras med minst 15% reservkapacitet vid dimensionerande max luftflöde. 
Fläktar skall ha fast uttag för luftflödesmätning och totalt luftflöde skall kunna avläsas 
via display. 
  

- Kanaltermometrar monteras på uteluft, tilluft, avluft, frånluft samt före och efter 
värmebatteri. 
  

- 4 omgångar reservfilter levereras och förvaras i fläktrum. 
 
Dimensionerande temperaturprogram: 
- Tilluftstemperatur:  +20 grader 
- Frånluftstemperatur: + 20 grader 
 
-  Värmesystem (luftvärmare vent-aggregat TA1/FA1) Kurva Temperatur framledning: 

  utetemp vattentemp  
  -30º C 52º C 

-25º C 52º C  
-15º C  44º C 

   -10º C 39º C 
   -5º C 36º C 
     0º C 33º C 
       5º C 31º C 
   10º C 23º C 
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Dimensionerande luftmängder och tryckfall TA1/FA1:  

Luftflöde: grundflöde: + 800 / 970 l/s   

Dimensionerande externa tryckfall:   Uteluft: 20 Pa Tilluft: 310 Pa 

    Avluft: 40 Pa Frånluft: 360 Pa 
 
Krav SFPv vid grundflöde = 1,5 kWh/m3/s (om möjligt med hänsyn till befintligt utrymme för 
nytt aggregat)  
 
Aggregatet betjänar 24 lägenheter, källare med förråd, bastu mm samt en kontorslokal. 
Lägenheter är försedda med spiskåpor med forcering via timer. 
 
Frånluftfläkten skall dimensioneras för att klara forcering till 1300 l/s. 
Driftsfallet vid forcering av 50 % av spiskåporna ger cirka 1220 l/s i frånluftsflöde. 
 
Styr- och övervakning för aggregat TA1/FA1 med funktioner enligt nedan – detaljerad 
funktionsbeskrivning, larmprogram samt utförande skall redovisas i anbud. 
 

- Normalt kontinuerlig drift med möjlighet till minst 2 hastigheter via tidsprogram. 
- Spjällstyrning av ute- och avluftspjäll med fjäderåtergång. 
- Konstant tilluftstemperatur med utomhuskompensering. 
- Sekvensreglering av värmeåtervinning och värmebatteri. 
- Reglerande frysskydd för luftvärmare. 
- Pumpstyrning och motionering av pump när inget värmebehov föreligger. 
- Avfrostningsfunktion för värmeväxlare. 
- Tryckgivare för tryckreglering för till- och frånluft. 
- Flödesmätning av varvtalsreglerade fläktar med EC-motorer. 
- Aktuell effektförbrukning och luftflöde, SFPv-tal ska redovisas i display under drift  
- Övervakning av tryckfall över filter. 
- Temperaturövervakning/mätning i av- och uteluftskanal samt till- och frånluftskanal 

och mätning av verkningsgrad för värmeåtervinning som redovisa i display. 
 

- Brandfunktion för extern signal från ny kontrollenhet - brandspjäll enligt senare stycke 
och 2 st rökdetektorer. 
Kontrollenhet för brandspjäll och rökdetektorer kan vara inbyggd i aggregatets styr 
eller separat enhet för brandfunktion lika tidigare (vid utlöst rökdetektor stoppas 
aggregat, frånlufts-, ute- och avluftsspjäll stänger samt 2 st rökevakueringsspjäll på 
kallvind öppnar för evakuering brandrök).  
 
Kontroll av brandfunktion ske med manuell (ej via automatik) och ska utföras kontroll 
att spjäll öppnar stänger samt aggregat stoppar vid brand.  
 
Detta kontrolleras vid 4 servicebesök år 11 och 2 samt dokumenteras i protokoll. 
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Ombyggnad av avluft  befintlig takhuv: 

Befintlig avluftskanal till avluftshuv är utförd med liten dimension och ger högt tryckfall 
och ger onödigt tryckfall samt förhöjd driftkostnad och ska därför byggas om enligt 
följande. 
Befintlig synlig kanal (se bild 8) dimension Ø315 som går ner i kanal Ø 400 samt böjd grön plåt 
ovan takstos demonteras. Plåt på överdel av takstos öppnas för att ändra anslutning till kanal  
Ø 400 med övergång till dimension Ø 500 mm och montera ny takhuv typ jethuv med 
anslutning Ø 500 samt bygga igen överdel på takstos.  Se bifogad Bilaga 1 – BILD 8  

 

Komplettering med spjäll och ljuddämpare på grenkanal F12-125:  

I fläktrummet ska en befintlig frånluftskanal byggas om. Demontering och proppning av 
befintlig anslutning till huvudkanal. Ny anslutning med injusteringsspjäll (iris), renslucka 
och ljuddämpare (EI30 cirkulär, std L=900 mm) till huvudkanal i nytt läge. 

Se BILD 1 & 2 i Bilaga 1 samt med besök på plats. 

 

Byte tryckavlastningsspjäll samt byte ställdon på befintligt spjäll  

Två befintliga rökevakueringsspjäll med ställdon beteckning ST5 och ST6 på kallvind vid 
taklucka 600x600 i fläktrummet byts ut till nya med nya ställdon som kopplas för 
brandfunktion lika tidigare. 

Tryckavlastningsspjäll för by-pass funktion täthetsklass 3 enligt VVS-AMA 16 med 
monterat ställdon anpassat för brandfunktion för aggregat TA1/FA1. 

Ställdon och spjällaxel ska tydligt visa spjällets läge (öppet/stängt)  

Tryckavlastningsspjäll för frånluft (med ställdon ST5) dimension 400x400: 1 st 

Tryckavlastningsspjäll för tilluft (med ställdon ST6) dimension 500x300: 1 st 

Dimension kontrolleras innan beställning av spjällen   

 

Befintligt avstängningsspjäll dim 800x400 på tilluftskanal i fläktrummet ska ställdon 
bytas ut till nytt anpassat för nya aggregats styr samt brandfunktion (normalt öppet – 
vid brand stängt).  
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Övriga förutsättningar: 

Kanaler med brandisolering som demonteras och ersätts med nya kanaler skall förses 
med ny kompletterande isolering av motsvarande klass. 

För kondensisolering kanaler kan typ lammellfoliematta eller cellgummi (typ Armaflex 
eller likvärdigt) väljas i det fall inte brandisolering krävs. 
 

Provisorisk ventilation skall ordnas under ombyggnaden för koppling av frånluften 
till avluftskanal med en kanalfläkt (dim 315 med enfas 230V jordad kontakt) som 
beställaren tillhandahåller.   
 
I totalentreprenaden skall ingå fullständiga installationer inklusive projektering för byggnaden 
som omfattas av entreprenaden. 
 
Installations- och egenkontroll utförs. 
 
Märkning av viktiga komponenter såsom aggregat och fläktar och tillhörande 
styrkomponenter, pumpar, injusteringsspjäll samt kanaltyper vid aggregat etc.  
 
Ventilationsentreprenör ansvarar för samordnad provning för ventilationsaggregat och alla 
funktioner med tillhörande el och värmearbeten och upprättar protokoll för denna del med 
berörda parter (VS och EL).  
 
Före rivning av befintligt aggregat skall mätning av luftflöde och mätpunkter tryck kontrolleras 
för driftläge på befintlig frekvensomriktare (i läge 50Hz)  
 
Injustering av luftflöden och tryck vid mätpunkter för nytt aggregat dokumenteras med 
protokoll. 
Protokoll för aggregatets styr skall alla inställningslägen även ej ändrade fabriksinställda 
värden anges. 
 
 


