
Retziuslaboratoriet

Kortfakta

Adress: Retzius väg 8

Anläggninsnummer: A0095055

Byggår: 2001

Arkitekt: Bjurström & Brodin arkitektkontor

Allmänt

Allmän information

Vi hoppas att Ni finner lokalerna i Retziuslaboratoriet funktionella för Er verksamhet. 

Husguiden är en handling som tillkommit med syfte att beskriva Retziuslaboratoriet och 

byggnadens funktioner på ett enkelt sätt.

Retziuslaboratoriet består av 6 st huskroppar, där 4 st av dem till största delen inrymmer 

Institutionen för neurovetenskap. 

I de återstående huskropparna bedrivs olika verksamheter, bl a av en forskargrupp från 

Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik (MBB) och en enhet från Institutet för 

Miljömedicin (IMM).

Byggnaden innehåller lokaler som är lätta att anpassa till olika verksamheter och är ritad av 

arkitekt Bertil Brodin, Bjurström & Brodin Arkitekter AB.

Husansvarig

Retziuslaboratoriet ägs och förvaltas av Akademiska Hus Stockholm AB (AHS) med Karolinska 

Institutet (KI) som hyresgäst. Förvaltare och husansvarig drifttekniker finns angivna på 

anslagstavlor i trapphusen.
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Är det något Du vill fråga om är Du alltid välkommen att kontakta AHS på telefon 08-685 75 00, KI 

Fastighetsavdelning på telefon 08-524 800 00.

Felanmälan

Felanmälan sker till respektive institutions tekniska ombud som därefter kontaktar husansvarige 

på AHS.

Alternativt kan felanmälan göras via www.akademiskahus.se där du klickar på  Felanmälan.

Akuta fel efter ordinarie arbetstid anmäls på telefon 020-55 20 00 eller telefax 020-77 20 00. Se 

även anslagstavlor vid entréer.

Parkering

Det finns två p-platser för servicebilar och två p-platser för rörelsehindrade i anslutning till 

byggnaden.

Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda p-platser enligt KI Campuskartan som du finner 

på sidan för Campus Solna. P-automater finns vid infarterna.

Trivselfaktorer

För att skapa och vidmakthålla en bra arbetsmiljö med hög säkerhet krävs

att vissa regler tillämpas och respekteras. Det är t ex inte tillåtet att:

- röka inomhus

- medtaga husdjur

- göra hål i väggar, golv eller tak för att fästa upp inredning eller utrustning

- ställa möbler, frysar m m i drift- och allmänna utrymmen

- parkera cyklar inomhus

- blockera dörrar till driftutrymmen samt utrymningsvägar

- bygga om eller förändra byggnadens installationer utan godkännande av AHS eller KI ToP

- transportera, flytta samt placera tyngre utrustning utan godkännande av AHS

Automat för dryck m m finns i trapphus T3 plan 2.

Försök att undvika kaffespill i trapphusen då fläckarna är svårborttagna.

Kontrollera att dörrar och fönster är stängda och låsta vid arbetsdagens slut.
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Samtliga transporter genom byggnaden skall ske via plan 1.

Entreér och godsmottagning

Adress och telefon

Entré T1: Scheeles väg 1

Entré T2: Scheeles väg 3

Entré T3, hörsal (Hillarpsalen) samt reception för Institutionen för Neurovetenskap: Retzius väg 8

Leveransadress lastkaj T4 och gasförråd: Retzius väg 2

Avfallsrum och gasförråd: Retzius väg 4

Postadress: Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Telefon växel: 08 - 524 800 00

Passage

Varje plan är avgränsat mot trapphusen med låsning som styrs av kortläsare för passerkort.

Passage av låst dörr i huset sker med hjälp av kodat passerkort. 

Passerkorten administreras av receptionen för Neurovetenskap.

Förlust av passerkort skall omgående anmälas till receptionen för Neurovetenskap.

Passerkort bör bäras synligt vid vistelse i huset.

Tänk på säkerheten!

Försök informera Dig om en okänd besökare har ett legitimt ärende i huset.

Nycklar

Nycklar till arbetsrum och gemensamma lokaler kvitteras ut vid respektive institution. Nycklarna 

är spärrade och kan inte kopieras.

Porttelefon

Porttelefon är placerad på pollare utanför entréer.

Personliga telefonanknytningar kan nås via denna porttelefon och öppning sker endast med hjälp 
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av uppringd person som går ner till entrén och öppnar.

Dörrarna kan inte öppnas via telefonsystemet.

Bevakning

Bevakning av Campusområdet utförs av vaktbolag engagerat av KI.

KI:s väktare har telefon 08-619 50 00, 070-371 44 00.

In- och utpassage av fordon mellan kl.19.00-06.00 är endast möjlig via utfarten Nobels 

väg/Tomtebodavägen.

Information till funktionsnedsatta

Bilparkering

Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden.

Entré

Huvudentrén vid Retzius väg 8 och entrén vid Retzius väg 1 ligger i markplan och är försedda med 

automatisk dörröppnare. Entrén vid Retzius väg 3 ligger i markplan men har inte automatisk 

dörröppnare.

Hörsal

I hörsal finns avsedd plats för rullstolsburna.

Hiss

Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol.

RWC

Det finns toalett anpassad för funktionsnedsatta i huset.

Byggnaden
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Allmänt

Retziuslaboratoriet består av 6 st huskroppar och en hörsalsbyggnad R. 

Husen benämns A1, A2, A3, B1, B2 och B3 och är länkade till varandra via huvudtrapphusen T1, T2 

och T3. 

Vid trapphus T4 finns en lastkaj.

En kulvertförbindelse med Scheelelaboratoriet finns vid T1 plan 1 (se orienteringsplan).

Vid entré T3 ligger Hillarpsalen, R, för 81 personer.

Verksamhetsytan för Karolinska Institutet är ca 14 000 kvm.

Trapphus

Retziuslaboratoriet har tre huvudtrapphus, T1, T2 och T3 samt 4 st utrymningstrapphus i A1, B1, 

B2 och T4.

Hissar

Retziuslaboratoriet har 5 st hissar benämnda, L1, L2, L3, L4 och L5. 

Hiss L1-L4 är placerade i hus T1-T4 och går mellan plan 1-6.

De tar en last på 2000 kg motsvarande 16 personer. 

Korgmåttet är 2800x1500mm och dörröppning är 1100x2100mm.

Hiss L5 finns i hus B2 och går mellan plan 1 och 3. 

Den tar en last av 830 kg motsvarande 8 personer.

Korgmåttet är 1400x1100mm och dörröppningen är 900x2000mm.

Vid ett eventuellt stopp i hiss, hålles den gula nödsignalknappen intryckt i minst 15 sekunder tills 

en talförbindelse med hissjourfirma upprättas via nödtelefonen.

Utanför larmad hiss ljuder en sirén med ett pulserande ljud. 

Ett nödlarm går även till AHS och utryckning sker för att undsätta

Personalutrymmen
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Paus- och lunchrum finns fördelade i huset. Lunchrummet i A3-212 tillhör Institutionen för 

Neurovetenskap.

Omklädningsrum med dusch och klädförvaringsskåp finns i anslutning till trapphusen T1, T2 och 

T3.

Toaletter och städförråd finns i trapphusen T1, T2 och T3.

Ett vilrum finns i trapphus T2, rum T2-325. Nyckel finns att hämta i receptionen för 

Neurovetenskap.

Rumsnummer

För att lättare kunna orientera sig i byggnaden är samtliga rum försedda med ett rumsnummer 

enligt följande princip:

- A1-XXX: bokstaven och första siffran avser huskropp

- A1-2XX: andra siffran avser våningsplan

- A1-211: tredje och fjärde siffran avser rummets placering på planet

- A1-211b: en bokstav efter rumsnumret anger att rummet är delat

Tänk på att:

Lika rumsnummer finns i alla huskroppar. Detta innebär att huskroppens bokstav och första siffra, 

t ex A1, måste användas för att ange rummets position i respektive huskropp.

Orienteringsplan

Allmänt

Orienteringsplanen visar en översikt av Retziuslaboratoriet med utrymningsvägar, 

brandcellsgränser, benämning av huskroppar och trapphus samt placering av hörsal, entréer, 

avfallsrum och lastkaj.

Plandisposition

Bjälklag
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Bjälklaget består av prefabricerad betong och tål en belastning av 500 kg/kvm vid en jämn fördelad 

last.

Teknisk försörjning

Uppbyggnaden av de tekniska försörjningssystemen gör det möjligt att verksamhetsanpassa och 

placera laboratorier och kontor var som helst på planen.

Systemväggar

Alla mellanväggar är av elementtyp, s k systemväggar. De är flyttbara och kan återanvändas.

Tänk på att:

- Ingen åverkan på systemväggar får förekomma.

- Allting skall monteras på väggskenor eller i taklist, ingenting får spikas upp eller skruvas fast i 

systemväggarna.

- Använd montagepanel om Du behöver skruva upp någonting på väggen. Speciella krokar finns för 

tavlor, handdukar, rockar etc.

Inredning

Allt som är monterat eller skall monteras på väggar, t ex hyllor, apparater och installationer, 

monteras på väggskenor som ingår i inredningssystemet.

Inredningen, t ex laboratoriebänkar och hyllor, är modulbaserade och anpassade till husets mått. 

Breddmåttet är främst 1200mm och inredningen är omflyttbar för ändrade funktionskrav. Den fria 

takhöjden är 2700mm.

Räddningsstationer
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Räddningsstationer finns på varje våningsplan i korridor. Där finns:

- nöd- och ögondusch

- första hjälpen

- brandsläckare

- utrymningsplan

- brandfilt

Brandskydd och säkerhet

Utrymningslarm vid brand

Utrymningslarm vid brand utlöses automatiskt via rökdetektorer placerade i korridorer, trapphus 

och driftutrymmen.

Utlöst larm, dvs signal till utrymning, ges via ringklocka och rött blixtljus på det plan där rök 

indikerats.

Vid enstaka avdelningar består utrymningslarmet endast av rött blixtljus pga verksamhetens art.

Utlöst larm kopplas som prioriterat larm till AHS som efter kontroll av larm kontaktar 

brandförsvaret för utryckning. Larmet går sålunda ej direkt till Solna brandförsvar.

Brandlarmstablå är placerad i entré i trapphus T3.

För att manuellt utlösa utrymningslarmet finns tryckknappar i varje trapphus i anslutning till 

utrymningsvägarna.

Brand som inte kan släckas med brandredskap skall larmas via telefon 00112 alternativt 112.

Försök att begränsa brandhärden genom att stänga dörrar och fönster.

Vid brand går hissarna L1-L4 till entréplanet, plan 2, och spärras där med öppna dörrar. Vid brand 

på entréplanet går hissarna till plan 3.

Hiss L5 går vid brand till plan 1. Vid brand på plan 1 går hissen till plan 3.

Hissarna kan ej användas vid brand.

Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur du ska handla i 

varje enskilt fall. Lär dig ändå grundregeln:

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK
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- Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker. 

- Varna andra som kan vara i fara. 

- Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. 

- Släck branden om det är möjligt.

Återsamlingsplatsen är gräsmattan mellan Rättsmedicin och Scheelelaboratoriet.

Utrymningsvägar

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar (se orienteringsplan). Från varje 

arbetsplats kan man nå två trapphus.

Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras . 

De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Utrymningsplaner, som är placerade vid räddningsstationer i korridorer, visar utrymningsvägar 

och återsamlingsplatsen.

Återsamlingsplatsen är gräsmattan mellan Rättsmedicin och Scheelelaboratoriet.

Om brandlarmet utlöses skall all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas 

vid återsamlingsplatsen. Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt 

namn och forskargrupptillhörighet eller motsvarande. Du får ej avvika från återsamlingsplatsen 

förrän Du fullgjort denna skyldighet.
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Brandceller

Retziuslaboratoriet är indelat i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids (se 

orienteringsplan). Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar.

I princip är alla våningsplan, trapphus, driftutrymmen, ventilationsschakt och avfallsrum egna 

brandceller.

Dörrar i brandcellsgränser kan ställas upp i öppet läge för transporter och stängs manuellt med 

tryckknapp märkt   ᴀ戀爀愀渀搀搀爀爀猀琀渀最愀爀攠 ᴀ⸀  Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt 

inom larmat område.

Tänk på att: Dörrar får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt.

Räddningsstationer

Räddningsstationer finns på varje våningsplan i korridor. Där finns:

- nöd- och ögondusch

- första hjälpen

- brandsläckare

- utrymningsplan

- brandfilt

Larm

Allmänt

För att övervaka husets olika tekniska funktioner finns ett antal olika driftlarmer. Vi skiljer på 

lokala larm och larmer som vidarekopplas till AHS. Lokala larm tas om hand och återställs av 

brukaren alternativt receptionen för Neurovetenskap.

Inbrottslarm

Inbrottslarmet är utformat som skalskydd. Larm vidarekopplas till KI:s vaktbolag som gör en 

omedelbar utryckning.
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Trygghetslarm

I vilrum samt på toaletter anpassade för funktionsnedsatta har trygghetslarm installerats. Utlöst 

larm indikeras lokalt med ljud och ljus i korridor utanför handikapptoaletten respektive vilrummet.

Hisslarm

Vid aktiverad nödsignal från hissar aktiveras driftlarm både till AHS och en hissjourfirma för 

undsättning av de nödställda.

Kylrumslarm

Vid rumstemperatur över eller under inställt värde i kylrum aktiveras grönt blixtljus på vägg i 

korridor. Larm vidarekopplas till AHS.

Larm från lågtemperaturboxar

Lågtemperaturboxar, placerade i rum A2-111, A2-121 och A3-115, kan på beställning och mot en 

avgift kopplas till en larmtablå i respektive rum för larm vid felaktig temperatur i box. Utlöst 

summalarm från berörd larmtablå vidarekopplas. För vidare information kontakta AHS. 

Larm vid förhöjd rumstemperatur vidarekopplas till AHS.

Gas

För lokala gasnät finns vitt blixtljus installerat i korridor utanför rörschaktet. Larm indikeras då 

inställt tryck till gasnätet ej erhålls.

Installationslarm - VVS

Sida 11Sida 11



Vid systemfel i rör- och ventilationsanläggningen aktiveras driftlarm till AHS.

El, telefoni och data

Kraftförsörjning

Kraftförsörjningen bygger på två olika anläggningar, B-kraft respektive A-kraft.

B-kraften, normalkraft, försörjer i princip all utrustning och installation t ex:

- belysning

- vägguttag

- uttagsstavar

Vid strömavbrott eller utlöst säkring i elcentral måste felet åtgärdas innan B-kraften åter är i 

funktion.

A-kraft, reservkraft. För att viktig utrustning och installation skall fortsätta strömförsörjas vid ett 

strömavbrott tar en reservkraftanläggning över A-kraften. Övergången är ej avbrottsfri utan tar ca 

15 sekunder. Installation är uppmärkt med röda skyltar och uttag är märkta med   ᴀ倠 ᴀ⸀  A-kraften 

försörjer t ex:

- Larmsystem

- Ledbelysning

- Centrala ventilations- och pumpsystem

- Ventilerade arbetsplatser

- Hissar

Vid behov av helt avbrottsfri kraft kan en UPS (Uninterruptible Power Supplies) installeras. UPS 

bekostas av brukaren själv.

Elrum

På varje laboratorieplan finns två el-rum för A- respektive B-kraft. Elcentralerna i dessa elrum är 

försedda med automatsäkringar som medger en enkel återinkoppling efter det att en 

automatsäkring har löst ut, vid exempelvis kortslutning. Elrummen är placerade vid varje kortsida 

på laboratorieplanen och är låsta. Nyckeln förvaras hos gruppledaren för respektive avdelning.
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Installationsskenor El

Integrerat i undertaket finns s k installationsskenor, typ KB-skenor, modulärt monterade där ett 

stort antal eluttag kan anslutas. Uttagen är flyttbara och kan monteras var som helst på skenorna. 

Uttagen är försedda med inbyggd automatsäkring och används till all elmatning på 

laboratorieplanen för:

- A-kraft, 10A och 16A 1-fas (230V)

- B-kraft, 10A och 16A 1-fas och 3-fas (400V)

Vid omplacering av eluttag i installationsskena skall behörig person tillfrågas. Elutrustning som 

kräver mer än 16A matas direkt från elcentral i elrum.

Uttagsstavar

Vid arbetsplatsen finns en s k uttagsstav innehållande 6 st eluttag och jordfelsbrytare. 

Uttagsstaven är ansluten till det flyttbara eluttaget i installationsskenan.

Installationsskenor Telefoni och data

Bredvid installationsskenan för eluttag finns motsvarande installationsskena för telefoni- och 

datauttag.

Installationsskenorna är anslutna till KI:s anläggning för telefoni- och datadistribution via ett 

telefoni- och datarum på varje plan. För inkoppling av telefoni- och datautrustning kontakta 

institutionens dataansvarige.

Elektriska och magnetiska fält

För att minimera elektriska- och magnetiska fält är elinstallationen utförd med separerade neutral- 

och skyddsledare dvs ett TN-S-system, vilket även kallas 5-ledarsystem.

Användarens utrustning måste vara anpassad till ett 5-ledarsystem för att inte störa övrig 

elinstallation, dvs nolla och jord får inte vara ihopkopplade i brukarens utrustning. Vid upphandling 
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och installation av utrustning skall krav ställas på anpassning till 5-ledarsystem.

Alla ledningar och kablar skall vara av skärmat utförande.

Potentialutjämningssystem (PUS)

Ett omfattande jordnings- och potentialutjämningssystem har installerats i Retziuslaboratoriet.

Potentialutjämningssystemet är avsett att utjämna spänningsskillnaden mellan metalliska objekt 

inom byggnaden. Till PUS har fastighetens alla större metalliska installationer anslutits, t ex 

kabelstegar, kabelrännor och rör av metall. PUS-skenor finns installerade bl a i elrummen.

Belysning

Allmänt

Belysningen manövreras huvudsakligen via ett datorbaserat system.

Lysrörsarmaturer är försedda med högfrekvensdon s k HF-don för flimmerfritt ljus.

Belysningsstyrkan i laboratorier är ca 700 lux på bänkytan. Belysningsstyrkan i kontor är ca 500 

lux på arbetsbordet.

Belysning i korridorer, trapphus m m är tidsstyrd. Utöver inställd tid tänds belysning i korridor och 

trapphus via närvarodetektorer.

I laboratorier tänds och släcks belysning manuellt via tryckknapp innanför dörr. Önskas släckning 

av enstaka takarmaturer kan dragströmbrytare på armaturerna används. Observera då att 

takarmaturen manuellt måste tändas igen när belysning åter önskas.

Belysning i konferensrum kan ljusregleras. Tänd och släck med en kort knapptryckning och 

ljusreglera med en lång knapptryckning.

Dygnet runt lyser några armaturer per plan i trapphusen och var 4:e armatur i korridorer, s k 

ledbelysning.

Uttag för belysning

Uttag för anslutning av belysningsarmaturer i tak är monterade utanpåliggande i undertaket.
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Till dessa uttag får endast belysningsarmaturer anslutas, ej någon annan typ av utrustning, då 

uttagen är spänningslösa vid släckt belysning.

Ventilation

Allmänt

Varje husdel betjänas av ett eget fläktrum som är försett med två parallellkopplade till- och 

frånluftsaggregat.

Varje aggregat är dimensionerat för 60 % av huskroppens totala luftflöde och säkerställer därmed 

driftsäkerheten vid stopp av det ena aggregatet. Detta gör det möjligt att utföra service utan 

avbrott i ventilationen. Aggregaten har kontinuerlig drift och varvtalsregleras för att hålla inställt 

tryck i systemets samlingskanaler.

Aggregaten är försedda med värmeåtervinning ur frånluften och automatisk renspolning av 

återvinningsbatterier. Vid brand fortsätter aggregaten att gå för utvädring.

Kanalsystemen är generellt uppbyggda för att kunna ansluta nya enheter vid ombyggnad eller 

förändring av verksamheten. Normalluftflödet är ca 10 l/s och person.

Rumsklimat

Varje rumsmodul har en s k kombibaffel som förser rummet med ett grundflöde på 27 l/s som 

motsvarar behovet för två personer. Baffeln är även dimensionerad för att täcka rummets hela 

värmebehov och bidrar sommartid med lokalkyla.

Lokaltemperaturen styrs av en termostat som är inbyggd i baffeln. Termostaten är manuellt 

omställbar.

Tänk på att:

En manuell förändring av temperaturen kan ta upp till en arbetsdag beroende på byggnadens 

värmetröghet.

I lokaler med större person- och värmelast styrs temperaturen automatiskt. När förinställd 

lokaltemperatur överskrids kallar rumstermostaten på mer luft.

Ventilationen i hörsalen är styrd av en rumstermostat och koldioxidmätare som anpassar 

luftomsättningen efter personbelastningen.
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Klimatsystemet är dimensionerat för att klara en inomhustemperatur på 20 till 24ºC under 

vintertid och 20 till 26ºC under sommartid.

Tänk på att:

Öppet fönster vid extremt hög utomhustemperatur gör att ytterligare temperaturhöjning sker och 

risk föreligger för daggutfällning på kalla ytor.

Skyddsventilation

Allmänt

Arbete med farliga och/eller flyktiga kemikalier skall göras vid de ventilerade arbetsplatserna. 

Skyddsventilerade enheter finns bl a i form av dragskåp, dragbänkar, ventilerade skåp, diskbänkar 

och punktutsug.

Kemikalier bör förvaras i ventilerade skåp.

Systemet tillåter 16 st dragskåp jämnt fördelade per laboriatorplan.

För att ventilationen skall ge önskad effekt är det väsentligt att följa anvisningarna vid respektive 

arbetsplats. För att ge full skyddseffekt skall fönster i närheten av arbetsplatsen hållas stängda då 

drag stör luftströmmarna.

Dragskåp

Dragskåp har kontinuerlig drift. Grundflödet på 0,5 m/s upprätthålls till en lucköppning på 270mm. 

Om lufthastigheten i lucköppningen understiger skyddsgränsen 0,5 m/s larmar skåpet lokalt.

Dimensioneringsdata:

- grundflöde: 33 l/s

- forceringsflöde: 165 l/s (variabelt)

- draghurts: 10 l/s
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Tänk på energikostnaden!

Dragskåpsluckorna skall vara stängda då arbete i dragskåpen ej pågår.

Ventilerade bänkar

Ventilerade bänkar som HPLC, dragbänkar, framkallningsbänkar, diskbänkar, vågbord etc. har 

kontinuerlig drift. Via omkopplaren styrs flödet mellan forceringsflödet och grundflödet.

Dimensioneringsdata:

- grundflöde: 10-30 l/s

- forceringsflöde: 85-112 l/s

Dragbänk är enbart lämpad för kalla (isoterma) arbeten.

För att en dragbänk skall ge en tillfredställande skyddsfunktion får max 1/3 av den perforerade 

arbetsytan täckas och arbete skall inte utföras högre upp än 150-200mm (vid högre höjder måste 

skyddshuv användas).

De flesta dragbänkar är försedda med skyddshuv vilket gör att man kan arbeta högre upp över den 

perforerade arbetsytan. Skyddshuv minskar också risken för störningar orsakade av exempelvis 

luftdon och förbipasserande personer.

Ventilerade skåp

Ventilerade skåp är anslutna till ventilationssystemet med ett kontinuerligt flöde motsvarande 10-

20 l/s.

LAF bänkar

Det finns tre olika typer av LAF-bänkar.

En typ har skyddklass II och är frånluftsansluten via ett dragavbrott.

En andra typ har HEPAfiltrerad återcirkulation till rummet och en tredje typ har ett horisontellt 

flöde och ger enbart ett produktskydd.

Punktutsug

Två varianter av punktutsug används. Den ena har ett lägre kontinuerligt flöde och den andra har 

ett grund- och forceringsflöde. För att skyddseffekt skall erhållas får sugöppningen inte vara längre 
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ifrån föroreningskällan än 1,5 ggr öppningens diameter.

Dimensioneringsdata:

- grundflöde: 0-10 l/s

- forceringsflöde: 25-85 l/s

Media och Avlopp

Allmänt

Tappvattensystemet är försett med återsugningsskydd vilket skyddar systemet mot föroreningar 

genom baksug.

Spillvattensystemet är uppdelat i ett system som betjänar laboratorieverksamheten och ett som 

betjänar allmänna utrymmen som wc, omklädningsrum etc.

Avstängning av vattenanslutning till tappventiler och blandare kan göras med 

föravstängningsventiler, s k Ballofix, placerade under diskbänkar m m.

Det förekommer ingen kemisk eller termisk rening av spillvatten. Däremot finns det förberett för 

en sådan funktion.

Ett tredje spillvattensystem finns förberett i varje husbyggnad. Det kan byggas ut om behov finns 

att omhänderta spillvatten för t ex rening.

Avjoniserat vatten

Centraler för produktion av avjoniserat vatten finns i T1-127 som betjänar A1, A2 och B1 samt T3-

021 vilken betjänar A3, B2 och B3.

Varje huskropp har eget rörsystem sammankopplat via centralanläggningen. Rörsystemet kan 

igenkännas genom ljusgråa plaströr av polypropen. 

Vattnet strömmar genom avhärdare, förfilter och kolfilter för att avskilja grova partiklar och 

organiskt material samt mjukgöra vattnet. Därefter pressas vattnet genom 4 st omvändbara 

osmosmembran, RO (Reversed Osmosis), vid 10 bars tryck. Vid denna rening avskiljs mer än 98 % 

av lösa salter och organsikt kol.

Systemet producerar 20 m3 per dygn. Produktionen startar först när minimiavskiljningen över 90 

% har uppnåtts och till dess går vattnet till avlopp.
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Därefter passerar vattnet electroavjoniseringsenheten, CDI, där ytterligare en avskiljning av joner 

sker. Produkten i tankern är vatten med resistitivet mellan 10-15 Mohm. Slutprodukten vid ett 

tappställe är 3 Mohm.

Vattenmagasinet består av två tankar om vardera 1600 l. Båda tankarna är försedda med UV-

lampor som försvårar bakterietillväxt.

Anläggningen är driftövervakad av AHS som också utför eventuella förändringar.

Brukaren skall utföra kemiska och bakteriologiska tester.

Gas och tryckluft

Koldioxid distribueras från ett gasförråd vid lastkajen utanför husdel B3. Receptionen för 

Neurovetenskap ansvarar för påfyllning.

Tryckluft distribueras från tryckluftcentral i Scheelelaboratoriet. 

Luftkvalitet tryckluft – partiklar 0,1mm max 0,1 mg/m3. 

Tryckdaggpunkt är -20ºC vid 7 bar. 

Oljeinnehåll i dropp- och ångform

Lokalt gasnät

Inom vissa laboratorieplan finns lokala gasnät installerade.

Från en tömningscentral i rörschaktet är rör, dimensionerade för ett tryck på 7 bar, utdragna och 

anslutna till gasuttag i laboratorium.

Brukarna ansvarar själva för det lokala gasnätet.

Rum med speciella installationer

Cellodlingsrum

Cellodlingsrummen är utförda som täta rum. Tilluftsdonen är i vissa rum utrustade med HEPAfilter 

som byts inifrån rummen. Cellodlingsrummets tryckförhållande mot omgivningen är omställbart 

men är i normalfallet

positivt, dvs från rum till korridor. Ändring kan göras av AHS:s husansvarige. Lokalt larm för 
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rummets klimatomsättning är installerat. Vid rött ljus skall felanmälan göras.

Tänk på: Öppna aldrig fönsterna i cellodlingsrummen.

P2 laboratorium

P2 laboratorium finns i B2-513a och b och har täta tak mot omgivande rum. Tilluftsdonen är 

utrustade med HEPAfilter som byts inifrån rummen. Dragskåp och dragbänk i dessa rum har 

separat frånluftsventilation och

rummens tryckförhållande mot omgivningen är negativ, dvs från korridor till rum. Lokalt larm för 

rummets klimatomsättning är installerat. Vid rött ljus skall felanmälan göras.

PF laboratorium

Laboratorium för paraformaldehyd finns i A3-425b och har tätt tak mot omgivande rum. Rummet 

har halvledande golv och konstant inställning för temperatur och fuktighet. Fuktighetskravet är 25 

% Rh +/- 5% och temperaturkravet är 20ºC +/- 0,5ºC.

Dörren är försedd med dörrstängare och skall hållas stängd så att korrekt klimat erhålls.

EF laboratorium special

Laboratorium för elektrofysiologi finns i B2-211b och B2-213 och har tätt tak mot omgivande rum. 

Rummen har halvledande golv och ett negativt tryckförhållande mot omgivningen, dvs. från 

korridor till rum.

EM laboratorium

Laboratorium för elektronmikroskop finns i A1-113, 115 och 117. 

Hela den djupa rumsfilens golvplatta i hus A1 är isolerad från övriga huset för att undvika 

vibrationer till mikroskopen. Hänsyn är också tagen till kraftfälten från A- och B-

kraftsinstallationer.

Radiaklaboratorium
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Dragskåp och dragbänkar i dessa rum har separat frånluftsventilation och rummens 

tryckförhållande mot omgivningen är negativ, dvs från korridor till rum.

Isotoplaboratorium

Isotoplaboratorium har separat frånluftsventilation för dragskåp och dragbänk. Dragskåpet har 

bly i bottenplattan. Rummets tryckförhållande mot omgivningen är negativ, dvs. från korridor till 

rum.

Ventilationen kontrolleras en gång per år.

Kylrum

Kylrum är byggda som rum i rummet och saknar ventilation. Temperaturen håller 3-5ºC och vid 

rumstemperatur över och under inställt värde aktiveras grönt blixtljus på vägg i korridor.

Kyllaboratorium

Kyllaboratorium är byggda som rum i rummet. Grundventilation finns och kan vid behov forceras 

till 5 oms/h via timer i 30 minuter. Temperaturen håller 3-5ºC och vid rumstemperatur över inställt 

värde aktiveras grönt blixtljus på vägg i korridor.

Beteendelaboratorium

Beteendelaboratorium finns i A3-311, B2-121, 117, 119, B3-120b och c och är byggda som rum i 

rummet. Från rum till rum är ljudkravet 44 dB.

Avfallshantering

Allmänt

Avfall skall transporteras via plan 1 och hiss i trapphus T3 till avsett avfallsrum i B3 plan 2 (se 

orienteringsplan).

Fraktioner
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Konventionellt avfall lagras i rum B3-217och sorteras i följande fraktioner:

- Färgat och ofärgat glas

- Hårdplast

- Metall

- Batterier i batteribox

- Mjukplast

- Cellplast

- Kartong och Wellpapp, hanteras i kartongkomprimator

- Hushållsavfall

- Lysrör, kvicksilver- och glödlampor samt övrig elektrisk/elektronisk

utrustning

Kontorspapper, tidningar och tidskrifter insamlas i returpappersbehållare

lokalt på varje plan. Tonerkassetter återsänds till leverantören.

Radioaktivt avfall

Radiologiskt avfall mellanlagras i rum B3-219a. Hanteringsrutiner enligt

specialbestämmelser.

Kemiskt avfall

Kemiskt avfall uppmärkes väl och mellanlagras i rum B3-219b.

Varje institution ansvarar för vidaretransport till KI:s central för kemiskt avfall (KICK), Berzelius 

väg 14. Hanteringsrutiner enligt specialbestämmelser.

Biologiskt avfall

Biologiskt avfall mellanlagras i rum B3-221. Hanteringsrutiner enligt

specialbestämmelser.

Sida 22Sida 22


