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    HISTORIK KAROLINSKA INSTITUTET 
 

BAKGRUND 
(utdrag ur artikel av Johan Celsing, publicerad i tidskriften Arkitektur nr 8-1993)  
 
För de flesta arkitekter är nog Ture Ryberg idag, drygt 30 år efter sin död tämligen okänd. 
De få som är bekanta med honom är det som regel via Karolinska Institutet som var hans  
största och viktigaste verk. 
Det projektet genomgick under krigsåren rigorösa besparingsåtgärder beslutade av stats- 
makterna och det säger en hel del om halten hos den gestaltande arkitekten och hållbarheten 
hos dennes arkitektur att området trots detta är av sådan osedvanligt hög valör. 
 
Karolinska Institutet är Ture Rybergs största arbete och det kom att sysselsätta honom från 
tävlingen 1936 fram till hans död 1961. 
Institutet som bedriver läkarutbildning och forskning hade sedan början av 1800-talet varit 
förlagt i anslutning till Serafimerlasarettet på Kungsholmen. 
På 20-talet övervägdes möjligheten att förlägga det nya undervisningssjukhuset 
och institutet på Gärdet men värdet av att ha stora expansionsarealer innebar att valet till 
slut föll på läget i Solna Stad. 
Karolinska Sjukhuset uppfördes där under trettiotalet och 1936 anordnades tävlingen om 
institutet på det s k Norrbackaområdet som tidigare ingått i Karlbergs slotts domäner. 
Tävlingsprogrammet förordade ett paviljongsystem och poängterade vikten av att de olika 
institutionerna skulle kunna expandera oberoende av varandra. 

 

   
  
 (Bild över Karolinska Institutet 1955) 
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Rybergs vinnande förslag ”Per Haps” hade en stor spridning över tävlingsområdet och  
gillades av prisnämnden enligt följande: ”Anläggningens karaktär är lyckligt träffad och  
byggnadernas placering utmärkes såväl av reda och klarhet som av mjuk anpassning efter  
terrängen”. 
Arthur Schmalensee som kommenterande tävlingen i Byggmästaren konstaterande att endast  
förslaget med mottot ”abc” kunde mäta sig med och eventuellt överträffa Ryberg i fråga om 
utbyggbarhet. Förslaget som var extremt och förblev obelönat var författat av Sigurd 
Lewerentz. 
 
I Rybergs tävlingsförslag som i sina väsentligheter kom att följas vid utförandet är institu- 
tionernas byggnadskroppar disponerade som två sidoförskjutna längor med en friformad  
vidstående hörsal. Längorna inrymde undervisningslokaler på ena sidan om hörsalen och 
administration och forskning på den andra. 
 
Att det vinnande tävlingsförslaget tagit sin utgångspunkt i Norrbackaområdets terräng 
är uppenbart men man kan också förmoda att det tagit intryck från det nyuppförda universi- 
tetet i Århus av Fisker och Möller. 
 
Det är väldokumenterat att Kay Fisker efter sina läroår hos Lewerentz på 10-talet tog med sig  
och i vissa fall närmast kopierade dennes och Asplunds arbeten under de följande åren i Dan- 
mark och det är knappast långsökt att påstå att vid denna tidpunkt 20 år senare så gick inspira- 
tionen i omvänd riktning. 
Sålunda kan man både i Statens bakteriologiska anstalt i Solna som Asplund uppförde vid  
denna tid och på KI finna likheter med Århus i landskapsbehandling och byggnadsgestalter. 
 
Med undantag för någon enstaka institution så kom uppförandet av institutet att dröja ett drygt  
decennium. Anledningen var kriget men också att projektet förelades en statlig besparings-
kommitté som till arkitektens stora förargelse väsentligt kom att försämra byggnadernas 
användbarhet. 
Sällan har man som i Rybergs anmälan i Byggmästaren 1955 läst en så bitsk och närmast 
förbittrad projektpresentation. Flera byggnader omnämns som ”monument över missriktad 
sparsamhet” och anses fordra ”omfattande ombyggnader för att bli funktionsdugliga”. 
 
Det utförda projektet är som sagt snarlikt tävlingsförslaget men rumsligheterna mellan  
byggnadskropparna har berikats och givits större variation. 
Tävlingsförslagets till synes putsade volymer med närmast platta tak har givit vika för den  
rikare materialitet som det röda teglet ger. Taket har blivit sadeltak om än med en preferens  
för asymmetrisk nock. Trots byggnadernas skenbara anspråkslöshet så finns en mycket  
medveten gestaltning av fasader och fönstersättning. 
 
Fönstren är som regel enlufts som placerats i fasadliv men här och var nyanseras detta med  
fönster i avvikande storlek, spröjsning eller liv. Detta sker ofta på gavlarna eller vid något  
rum av särskild dignitet. 
  
Fasadytorna är på flera håll detaljerade med från fasaden livförskjutna mönster och omfatt- 
ningar. På den ursprungliga administrationsbyggnaden har kryssförbandet närmast takfoten  
givits skulptural bearbetning. Området har utan tvekan en omisskännlig karaktär av 40-tal  
men i likhet med vad Ryberg skrev från sin resa i Italien 1920 så underordnar sig de dekora- 
tiva inslagen de rent arkitektoniska elementen. 
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Det förefaller karaktäristiskt att de varierande rumsbildningarna mellan smala passager,  
öppna fria rum och riktningsbyten och dramatiseringar är formade av en person som skolats  
i det klassicerande 20-talets rumskonst. Ett särdeles tydligt exempel på denna stillsamma 
dramatisering av landskapet utgjorde det stråk som parallellt med Solnavägen löpte från 
huvudentrén över till bakteriologiska institutionen vid Tomtebodavägen. 
  
Detta sammanhang skall här i korthet beskrivas: Vid huvudentrén passeras den tegelmur som 
avgränsar institutet från Solnavägen och här befinner man sig vid foten av den svagt sluttande  
gräsyta som leder upp till den platsbildning där bl.a biblioteket är placerat. Avståndet över det  
sluttande planet som gräsytan utgör är inte långt men förlängs av den ordnade växtligheten 
och det ursprungliga bostadshuset som skymmer sikten mot platsen.  
Efter att ha passerat bostadshuset planar gräsytan ut och vi befinner oss i kanten av den in- 
ramade ”cour d´honneur” som platsen utgör. Ursprungligen låg här administration, bibliotek  
och kårhus. 
 
Rör vi oss vidare mot nordväst passerar vi utmed administrationsbyggnadens bearbetade  
fasad för att nå fram till bibliotekets höga klockprydda boktorn. Denna sydvända rumslighet  
är institutets mest samlande plats. På platsens norrsida öppnar sig ett smalt gatt mellan bok- 
tornet och kårhuset och genom detta skymtar vi på en kulle längre bort ytterligare en tegel- 
byggnad omgiven av vegetation. 
 
Via en dramatisk förflyttning nedåt på trappor utmed boktornets fasad når vi ner till institutets  
lägsta  punkt på kårhusets skuggiga baksida. P g a det låga läget framstår nu den bakterio- 
logiska institutionen på kullen i norr mer dramatisk än tidigare, vilket också understryks av att  
man för att ta sig dit måste röra sig runt kullen för att nå den lilla slingrande uppfarten.  
 
Den lilla bakteriologiska institutionen ligger som ett ”örnnäste” på kullens krön och utgörs av  
en kvadratisk huvudkropp i två våningar, som dock framstår som större just genom att dess 
flyglar är ännu mindre med endast en våning. Denna byggnad är institutets nordligaste 
belägna och mot norr, där kullen stupar brant har den hela tre våningar. Denna högt belägna 
baksida samverkar med det intilliggande rättskemiska laboratoriet (som var institutets högsta 
ursprungliga byggnad) till att förstärka och på ett kraftfullt sätt avsluta området mot 
Tomtebodavägen och Solnavägen. Tyvärr har det ursprungliga gattet vid boktornet byggts 
igen då biblioteket för några år sedan expanderade över i kårhuset, men det illustrerar lika 
fullt mycket av den rumsliga rikedom som Ture Ryberg omsorgsfullt vävde in i sitt mest 
betydande verk. 
 
 
 
FORTSATT UTVECKLING PÅ CAMPUS SOLNA  

 

Perioden från 1955 fram till 1970 kännetecknas av relativ stiltje på byggfronten. 

Donationspengar gjorde det möjligt att uppföra Wallenberglaboratoriet och ”Tumörbiologen” 

(95:18). 1970-talets tillskott är Berzeliuslaboratorier vars två etapper avslutades 1972. 1986 

stod ” Lab 85 ” klart för inflyttning. I mellanperioden hade en ny restaurang ”Jöns Jakob” 

uppförts med utblick över den damm som då fanns i sänkan mot söder, Nobelkommittén hade 

fått nya lokaler och en utbyggnad för biblioteket hade genomförts.  
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Under 80-talets sista år påbörjades en diskussion kring den framtida lokalförsörjningen 

parallellt med att en reorganisation av Karolinska Institutets institutioner framstod som 

nödvändig. 

Lokalbehovet formulerades under arbetsnamnet ”Strukturplanen”, en omfattande analys av 

dagens prekära situation, med ett förslag till lösning under en tioårsperiod. 

De rustningsinsatser som gjorts under sjuttio- och åttiotalen var ytterst begränsade och ibland 

rent kosmetiska. Grundläggande problem vad gäller mediaförsörjning och ventilation hade av 

ekonomiska skäl inte åtgärdats utan kvarstått efter denna typ av rustning. Detta medförde att 

lokalerna egentligen inte var ändamålsenliga för krävande laboratorieverksamhet och att de 

grundläggande rustningsbehoven i allt väsentligt skjutits på framtiden. 

Strukturplanen baserades på en genomgripande rustning där så var befogat. Inför en sådan 

kraftfull satsning syntes det angeläget att styra mot en hög grad av standardisering både vad 

gäller nyproduktion och upprustning. Utan konsekventa systemlösningar är risken stor att 

investeringar visserligen leder till höjd lokalstandard men inte i avgörande grad löser 

problemen med anpassning av lokaler till de snabba förändringar som karaktäriserar modern 

biomedicinsk forskning. Den tekniska målsättningen är att alla laboratorielokaler, så långt det 

är möjligt, skall uppfylla kravet att vara lätt anpassbara. 

En sådan ambition underlättas i hög grad om grundläggande krav och regler beträffande 

byggnaden utformning kan tillämpas inom varje projekt. För att kunna styra i den riktningen 

på börjades ett embryo till ett tekniskt ramprogram 1993 när KI erhållit Riksdagens bifall till 

Strukturplanens genomförande. 

De byggnader som uppförts och renoverats under nittiotalet har i huvudsak följt 

ramprogrammets krav. 
 

 

 

  

(Bild över Karolinska Institutet 2000) 
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RAMPROGRAM FO KAROLINSKA 

Inledning 

Akademiska Hus fastighetsområde (FO) Karolinska har i och med de många 
ombyggnationerna funnit det effektivt att arbeta med ett ramprogram för att spara tid för både 
projektorganisation och förvaltning. 
 
Utifrån tidigare KI Ramprogram 2001 har vi nu lyft ut verksamhetens krav och uppdaterat 
rambeskrivningarna i ett Akademiska Hus Ramprogram 2009 med fler funktionskrav samt 
fokus på åtkomlighet, hållbarhet och miljö. 

Syfte 

De krav som formulerats i ramprogrammet ska vara vägledande inom ny- och ombyggnation 
samt projektets alla faser. Ramprogrammet är upprättade utifrån erfarenheter från såväl 
nybyggda som äldre byggnaders funktion.  
 
Ramprogrammet ger projektorganisationen god handledning och spar tid för att nå en bra 
slutprodukt. 

Mål 

Målsättningen är att ramprogrammet ska ge förutsättningar så att projektering och 
genomförande mynnar i bra och pålitliga lösningar. 
 
Akademiska Hus Ramprogram avser också att ge riktlinjer och fingervisningar om hur den 
yttre miljön och infrastruktur bör hanteras vid förändringar av befintligt innehåll samt vid 
framtida omstruktureringar och kompletteringar av Campusmiljön. 

Ansvar 

Varje projektör svarar för sin del och redovisar till Akademiska Hus projektledning vid 
projekteringsmöten om ramprogrammets krav varit möjliga att uppfylla. Där så inte varit fallet 
motiveras de avsteg som av olika anledningar kan behöva göras. Se avvikelser nedan. 
 
Det är viktigt att projektörer m.fl. tar del av samtliga rambeskrivningar i Akademiska Hus 
Ramprogram som kan beröra deras område. Exempelvis berör Rambeskrivning Rumstyper 
samtliga discipliner. 
 
Akademiska Hus projektorganisation ansvarar för att projektörer m.fl. delges gällande 
koncern- och bolagsgemensamma dokument/krav.  



 
 
 

 

 
Instruktion Ramprogram 3 (4)   2009-12-01 
 
 

Avvikelser 

Akademiska Hus förvaltningsorganisation ser positivt på att nödvändiga avvikelser från 
Ramprogrammet sker i projekt. Dessa ska ske i samråd mellan projektledare och 
förvaltningsorganisation och ska i alla förekommande fall motiveras och dokumenteras 
skriftligt i respektive projekts program- och systemskede, vid färdiga projekteringsunderlag 
och inför slutbesiktning.  
 
Läs Avvikelser Ramprogram och använd separat mall i Word-format för avvikelser. Kvittens 
ifylls av projektledare och teknisk dokumentägare, ytterst ansvarig är dock alltid 
fastighetschefen. 
 
Akademiska Hus projektledare svarar för att avvikelser med motivering systematiskt följs upp 
vid genomgång med förvaltning under separat rubrik i mötesprotokoll.  
 
Samtliga avvikelser lämnas vid förvaltningsöverlämnande. 

Förvaltningens mål 

Inför varje projekt ska förvaltaren i byggnadsprogrammet ta fram förvaltningens mål med 
byggnationen, som även ska beaktas vid framtida ombyggnationer.  

Infrastruktur  

Försörjning av reservkraft, fjärrkyla, ånga, sprinklervatten, fjärrvärme, stadsgas m.m. sker 
efter en från Akademiska Hus förvaltning given plan. Övergripande trafikfrågor hanteras på 
motsvarande sätt. 

Miljö  

Akademiska Hus har stort fokus på energieffektiva byggnader och att minimera 
energiförbrukningen.  
Miljövänlig produktion i byggnaden är av största vikt för förvaltningen likaså att miljövänliga 
produkter också ska kunna förvaltas miljövänligt. I projektets alla faser ska hyresgästen 
beskriva verksamhetens planerade energianvändning för synpunkter och diskussion. 
 
Se Akademiska Hus Energimål i byggprojekt inom Akademiska Hus. 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet för alla är viktigt för Akademiska Hus som långsiktig fastighetsägare.  
Men våra kunder kan utöver våra egna krav ha högre gällande krav, vilket ska utredas i varje 
projekt.  
 
Vid ombyggnation ska brister åtgärdas enligt Akademiska Hus inventering av tillgänglighet, 
se tillgänglighetsdatabas i AKA Campus. Beakta goda tillgänglighetsreferenser i samband 
med en ombyggnation. 
 
Tillgänglighetskonsult och brandkonsult ska vara rådgivare i byggprocessen. 

Gränsdragningslista 

Varje projekt har sin speciella gränsdragningslista för AH/HG.  
Standarder som finns för olika kunder inom FO Karolinska anges inte i detta Ramprogram. 
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RAMBESKRIVNINGAR 

Redovisningsmetod rambeskrivningar  

Syftet med dessa rambeskrivningar är att identifiera den lägsta nivå på programkrav och 
funktionskrav som förvaltningen ställer på FO Karolinska.  
Ramprogrammet redovisar generella krav kompletterade med upplysningar i vissa fall. 
Kraven är om möjligt kvantitativa och mätbara.  
 
Krav från hyresgäst och brukare redovisas inte i ramprogrammet.  

Rumstyper 

Se Rambeskrivning Rumstyper som innehåller Akademiska Hus krav över installationer och 
inredning i olika rumstyper.  
 
I rambeskrivningar för Bygg, El och VVS kan samma rumstyp anges men gäller då krav vid 
planering, placering och försörjning. 

Diskussionsunderlag Laboratorium Scheelekoncept 

I KI Ramprogram 2001 var Scheelelaboratoriets utformning styrande vid projektering av nya 
laboratoriebyggnader.  

 
I detta ramprogram väljer vi att visa Scheelekonceptet som en bra lösning vilket ligger till 
grund för tre byggnader på Campus Solna. Rambeskrivning Laboratorium Scheelekonceptet 
ska ses som ett diskussionsunderlag vid laboratorieprojekt. 

Diskussionsunderlag Skyddsventilation  

Tidigare framtagen Rambeskrivning Skyddsventilation ska ses som ett diskussionsunderlag 
vid projektering av skyddsventilation i laboratorieprojekt. 

Övriga lokala förvaltningsdokument  

 Vårdprogram gammelgården 95:15 

 Utvecklingsplan 2010 

 Parkeringsinformation 

 Utvecklingsplan Campus 2000 
 
För övriga koncern- och bolagsgemensamma dokument/krav hänvisar vi till Akademiska hus 
projektorganisation. 
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MALL FÖR RAPPORTERING AV AVVIKELSER OCH 
FÖRTYDLIGANDEN 

Anvisningar 

Akademiska Hus förvaltningsorganisation ser positivt på att nödvändiga avvikelser från 
Ramprogrammet sker i projekt.  
 
Använd detta upplägg för avvikelserna som t.ex. kan vara avvikelser och reservationer mot 
kraven i Ramprogrammets olika delar samt alternativa lösningar som innebär förbättringar 
mot specifika krav. Använd separat mall i Word-format för avvikelser. 
 
Avvikelser ska ske i samråd mellan projektledare och förvaltningsorganisation och ska i alla 
förekommande fall motiveras och dokumenteras skriftligt i respektive projekts program- och 
systemskede, vid färdiga projekteringsunderlag och inför slutbesiktning.  
 
Vid behov kan mallens tabeller under respektive rubrik utökas med rader för att inrymma all 
information. Avvikelser numreras löpande genom hela dokumentet så att varje avvikelse får 
ett unikt nummer. Dessa ska kvitteras av projektledare och teknisk dokumentägare. Ytterst 
ansvarig är dock alltid fastighetschefen. 
 
Akademiska Hus projektledare svarar för att avvikelser med motivering systematiskt följs upp 
vid genomgång med förvaltning under separat rubrik i mötesprotokoll.  
 
Samtliga avvikelser lämnas vid förvaltningsöverlämnande. 
 
 

 
 



 
 

 

 

Mall för rapportering av avvikelser och förtydliganden i Akademiska Hus Ramprogram FO Karolinska 2009. 
 
 
Nr Rambeskrivning 

(ifylls i av projektör) 
Rubrik/ AMA-kod 
(ifylls i av projektör) 

Beskrivningstext 
(ifylls i av projektör) 

Avvikelse 
(ifylls i av projektör) 

Motivering 
(ifylls i av projektör) 

Kvittens/ 
kommentar 
(ifylls i av 
projektledare) 

Kvittens/ 
kommentar 
(ifylls i av 
teknisk doku-
mentägare/ 
FC) 
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MALLAR FÖR RUMSFUNKTIONSPROGRAM, RFP 

Anvisningar 

Akademiska Hus förvaltningsorganisation ser att någon av dessa mallar för 
rumsfunktionsprogram används i projekt. Andra mallar eller utvecklade mallar välkomnas och 
kan användas efter samråd med Förvaltningen. 
 
Önskar projektet använda en förenklad RFP används upplägg enligt den förenklade rfp-
mallen i Word-format. Se även 2 st tillhörande dokument som anger innehåll och förklaringar. 
 
Vid behov av en mer detaljerad RFP används den omfattande rfp-mallen i Excel-format. 
 
 
RFP ska uppdateras som relationshandlingar vid projektöverlämnande. 
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Förklaringar till Förenklad RFP för Verksamhetsanpassningar 
Om flera rum är lika behöver Ni bara ange vilka det är och göra en RFP för dessa. 

 

1. Ange i cm. 

 

2. T.ex. 7 st. 

 

3. T.ex. G= Gummimatta V= Väv T= Undertak. 

 

4. T.ex. Mörkrumsbelysning. 

 

5. T.ex. G= Kassaskåp 500 kg V= Hyllor 300 kg/lm T= Tung apparatur 150 kg. 

 

6. T.ex. Bullrande maskiner i rummet eller får ej bli ljudstört. 

 

7. Ange om det är specifika krav utöver normal standard. 

 

8. Ange om utrustning avger något eller om utrustning är känslig för något. 

 

9. Tänk på om verksamheten i rummet inte får ta till sig luft från andra utrymmen eller om 

verksamheten inte skall avge luft till andra utrymmen. 

 

10. Ange hur många som skall finnas i rummet. Sammanlagringsfaktor innebär att man 

bedömer hur många enheter som kommer användas samtidigt. 

 

11. Ange vad som behövs i rummet. 

 

12. Ange vad som behövs i rummet samt om det är lokala gasflaskor eller centralt 

distribuerad. 

 

13. Ange om det är behov av mer än vanlig 1-fas samt om det är någon utrustning som 

behöver reservkraft. Om utrustning ej kan ha avbrott max 2 min behövs UPS. Se även 

skrift om eltillgänglighet. 

 

14. Ange vad som behövs. 

 

15. Ange om det behövs larm, speciallås, glaskross etc. 

  

16. Räkna ut hur många KW all utrustning i rummet avger samt bedöm hur många maskiner 

som behöver gå samtidigt. 

 

17. Ange övrigt som kan vara av betydelse. Om det är något som inte får plats att skriva i 

rutorna ovan, så ange det här. 
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Förenklad RFP för verksamhetsanpassningar skall innehålla följande: 
 

 

1. Längd, bredd, höjd på rummet 

 

2. Permanent antal personer som vistas i rummet 

 

3. Ytskikt golv, väggar och tak 

 

4. Specifika krav på belysning 

 

5. Specifika belastningskrav på golv, väggar och tak 

 

6. Specifika akustiska krav 

 

7. Klimatkrav, krav på rel. fukth., luftoms 

 

8. Strålskydd etc. 

 

9. Krav på tryckförhållande (undertryck, övertryck, etc.) 

 

10. Ventilerade arbetsplatser (dragskåp, dragbänk, LAF-bänk, punktutsug, ventilerade skåp 

etc.) med angivande av sammanlagringsfaktor (förklara vad detta innebär) 

 

11. Vatten, golvbrunn, specialavlopp, specialvatten 

 

12. Gaser 

 

13. Behov av elkraft, reservkraft 

 

14. Tele/data 

 

15. Säkerhet 

 

16. Utrustning som skall finnas i rummet, med angivande av värmeeffekter och 

sammanlagringsfaktor (förklara vad detta innebär) 

 

17. Övrigt av betydelse 
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INLEDNING 

I denna rambeskrivning anges Akademiska Hus krav på installationer och inredning i olika 
rumstyper.  
 
Se Rambeskrivningar Bygg, El, Brand, VVS och Rumsfunktionsprogram. 
 
Gällande ATEX-klassade områden se Rambeskrivning Brand. 
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RUMSTYPER FÖRVALTNING 

Arkiv 

Arkiv beaktas tidigt i projekteringen och verksamhetsanpassas. Utförs enligt gällande 
bestämmelser från Riksarkivet. Rum som inte utförs enligt gällande bestämmelser får inte 
benämnas ”arkiv”. Klassningsplan utformas i samråd med verksamheten.  

Driftutrymmen 

Driftutrymmen ska nås neutralt med hiss. 
 
Driftutrymmen i källarplan ska ha golv som medger diffusionsgenomsläpp vid platta på mark 
och beläggs med enkel dammbindande behandling eller målat utförande. 
 
Golvmaterial i driftutrymmen ovan källarplan ska väljas så att läckage till underliggande 
våningsplan förhindras, t.ex. plastmatta med uppvik på vägg. 
 
Driftutrymmen ska vara städbara, ha god belysning samt väggar målade i ljus kulör. 
Tillgång till utslagsback, golvbrunn, varmt och kallt vatten ska finnas.  
 
Nödutrymningsvägar ska ha ledstråk med efterlysande färg eller tejp och hinder ska vara väl 
uppmärkta för att förhindra olycksfall vid strömbortfall. 
 
Strömbrytare ska vara av E18 857 46/64. 
Utrymmet förses med uttag typ CEE 3N 32 A. 
 
Vid dörr ut på tak, ska vidarekopplat trygghetslarm finnas. 
 
Driftutrymmen ska ha full mobiltäckning. 
 
Dörrar till utrymmet ska förses med låskista med fallregelkolv samt dörrstängare med 
fördröjning.  
 
I fläktrum ska det finnas anordning som underlättar utbyte av tunga fläktmotorer. 

Entréhall 

- 

Gasförråd  

Gasförråd ska ligga i markplan, kunna nås utifrån utan hjälpmedel och placeras i direkt 
anslutning till lastintag eller i egen byggnad.  
 
Utförs enligt gällande regler, beaktas tidigt i projekt och verksamhetsanpassas.  
 
Klassningsplan ska upprättas.   

Kemikalieförråd, lösningsmedelsförråd 

Beaktas tidigt i projekteringen och verksamhetsanpassas.  
 
Klassningsplan för kemikalie- och lösningsmedelsförråd ska upprättas. 
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Korridor 

- 

Ställverk, reservkraft m.m. 

Transformator- och ställverksanläggningar placeras i första hand i egen byggnad. 
Lokaler förses med inbrottslarm. 
 
Kattlucka ska finnas inom LSP-rum. Kattluckan är avsedd för intag av kablar från mobilt 
reservkraftsaggregat och ska endast vara öppningsbar inifrån driftrum. 
 
Väggarna ska målas vita. Golv ska utföras med dammbindande behandling. 

Trapphus 

- 

Vindfång  

- 
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RUMSTYPER VERKSAMHET 

Apparatrum med speciella krav 

Förvaltningens krav är att värmeavgivande och bullrande utrustning placeras i ett separat 
apparatrum. Beaktas tidigt i projekteringen och verksamhetsanpassas.   

Diskrum 

Diskrum som har robot alstrar vibrationer och stomljud. Därför ska grundplattan/bjälklaget 
vara avvibrerad mot övriga bjälklag. 
 
Diskrummet är ett våtrum. Rummet verksamhetsanpassas i nära samråd med hyresgästen.  
 
Beakta särskilt arbetsmiljöfrågor och avloppsdimensionering. 

Djurrum  

Försörjande installationer byggs så att de är åtkomliga från oren sida för att minimera risker 
vid läckage och underhållsarbeten. 
 
Elcentraler placeras på oren sida. 

Frysboxrum 

Dimensioneras för 100 % last då alla frysar går samtidigt, ingen sammanlagringsfaktor. 
 
Se bolagsgemensamt dokument Fastighetsinformationssystem, för vidarekopplat 
temperaturlarm. 

Grundnätsrum 

Behov av ett telerum för verksamheten utreds i samråd med Förvaltningen i tidigt skede. 
Framkommer behov skapas ett s.k. grundnätsrum i byggnaden och ska då vara 4200x3300 
mm. Placeringen ska väljas med hänsyn till inkommande yttre kablage samt anslutning till 
respektive KK-rum inom byggnaden. 

KK-rum 

Behov av korskopplingsrum (KK-rum) för verksamhetens data- och telefoninät utreds i 
samråd med Förvaltningen i program- och systemskede. 
Framkommer behov utförs våningsfördelning exempelvis planvis som egna rum åtskilt från 
Akademiska Hus el- och telenät och placeras vertikalt ovanför varandra.  
 
Utrymmet bör vara 2600x1900 mm och förses med halvledande matta som ansluts till 
jordningsplint i rummet. KK-rummet ska ha målade väggar och tak samt god belysning. 
 
KK-rum i källarplan ska ha golv som medger diffusionsgenomsläpp vid platta på mark och 
beläggs med enkel dammbindande behandling eller målat utförande. 

Kontor 

- 
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Kontorslandskap 

Beakta regler för ljudakustik, ljus och värmebelastning.  
 
Dragfri miljö ska erhållas. 
 
Varje arbetsplats förses med tre 2-vägs eluttag. 

Korridor 

- 

Kyl- och frysrum, kyllaboratorium, termostatrum 

Prefabricerad isolerad vägg, tak och golv, underordnad gällande modul, utförs i alla 
temperaturavvikande rum. 
 
Se bolagsgemensamt dokument Fastighetsinformationssystem, för vidarekopplat 
temperaturlarm. 

Laboratorium vävnadsodling, cellodling 

Laboratorium med luftriktningsstyrda krav förses med sluss mot korridor och utrustas med 
hepafilter till lokalen. Utformning utförs i nära samråd med verksamheten.  
 
Se bolagsgemensamt dokument Fastighetsinformationssystem, för vidarekopplat 
temperaturlarm. 

Laboratorium, skrivrum i lab 

Inredning och elinstallationer ska monteras på Jordahlskena.  
 
Beakta om laboratorium ska utföras lika Scheelekoncept. Se Diskussionsunderlag 
Laboratorium Scheelekoncept. 

Lunchrum  

Matlagning tillåts inte. Det kräver andra regler och kan störa omgivande lokaler med 
exempelvis lukt. 

Pentry  

Ska tillåta uppvärmning av mat, inte tillagning.  
 
Väggbeklädnaden ovan diskbänk ska vara kakel vid pentry.  
 
Uttag till kaffebryggare förses med timer. 

Seminarierum, grupprum 

Se Akademiska Hus rekommendationer vid planering av Lärosalar.  

Städcentral  

Städcentral betjänar flera städområden. Denna förses med utrustning för rengöring av 
städmaterial. Spolplatta anordnas och möjlighet ska ges att ladda batterier till städmaskiner. 
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Städförråd 

Lokalt utrymme förses med utslagsback med stänkskydd och plats för städvagn m.m.  
 
Rummet förses med väggmatta och plastmatta på golv med uppvik.  
 
Hyllor för städmaterial ska finnas liksom möjlighet till upphängning av städutrustning.  
 
Rummet ska dimensioneras så att en städvagn får plats. 

Varumottagning 

Varumottagningen ska nås neutralt och direkt utifrån. 

WC och RWC  

Väggbeklädnad vid tvättställ ska vara kakel som bakom tvättställ dras ner till golv.  Alternativt 
kaklas hela rummet. 
 
Vilströmskopplat larm installeras lokalt i RWC. 
 
Se bifogad standardutrustning WC respektive RWC. 
 



STANDARDUTRUSTNING FÖR WC
2009-05-14

HYGIENSKÅP  
FEMETT.  Skåp med automater för pappershanddukar,  12 cl bägare samt tvåldispenser med 
enhandsreglage. Cylinderlås. Material stål.
Infästning skruv TCX 5,0, bricka BRBM657 samt plugg TP2B ingår ej. 

Art nr  Ytbehandling  Bredd  Höjd  Djup
773010  Pulverlack , vit  475 mm  640 mm  140/175 mm  (förlängd m. lutande spegel)

Tillbehör: 
Belysning till 475 mm skåp
FEMETT. Material Stål. Bredd 475 mm. Höjd 85 mm. Djup 25 mm. Skruv ingår.

Art nr  Ytbehandling  Funktion 
773012  Pulverlack, vit  Utan rakuttag. För 2x15 W lysrör (ingår).  
773018  Pulverlack, vit  Utan rakuttag. För 2x40 W glödlampor (ingår). IP21.  
775012  Pulverlack, vit  Med eluttag 230 V inkl jordfelsbrytare. Valmöjlighet 
   när det gäller placering av eluttag i höger- eller 
   vänsterutförande. För 2x15 W lysrör (ingår). ST 

1.

BADRUMSHYLLA
Med bockad framkant. 
Material styrenplast. 
Skruv TKFX 5,0.

Art nr  Ytbeh. Längd  Djup  Höjd  
FX725075  Vit  250 mm  130 mm  60 mm
FX730075  Vit  300 mm  130 mm  60 mm
FX740075  Vit  400 mm  130 mm  60 mm

2.

SANITETSBOX
För sanitetspåse. Material rostfritt stål. Skruv ingår.

Art nr  Ytbeh. Höjd  Bredd  Djup
B270  Borstad  255 mm  190 mm  95 mm

3.

TOALETTPAPPERSHÅLLARE
Med fast metallpinne. Material mässing. Skruv TKX 3,5.

Art nr  Ytbeh.  Höjd  Bredd  Utsprång 
BB341011  Blankkrom  97 mm  128 mm  100 mm
BB341013  Mattkrom   97 mm  128 mm  100 mm 
BB341075  Pulverlack, vit 97 mm 128 mm  100 mm

6.

RESERVPAPPERSHÅLLARE
Material mässing. Skruv ingår.

Art nr  Ytbeh. Fästplatta  Totalhöjd  H: hållare  Utsprång 
BB222911  Blankkrom Ø 60 mm  165 mm  105 mm  90 mm 
BB222913  Mattkrom  Ø 60 mm  165 mm  105 mm  90 mm 
BB222975  Pulverlack, vit Ø 60 mm 165 mm 105 mm  90 mm 

7.

PAPPERSKORG
Väggmodell. Material ståltråd. Tillbehör krok 530

Art nr  Ytbehandling  Höjd  Bredd  Djup
6836611  Blankkrom  340 mm  280 mm  250 mm 
6836675  Pulverlack, vit  340 mm  280 mm  250 mm 

9.

TOALETTBORSTSTÄLL
Väggmodell. Material rostfritt stål. Skruv TKX 4,0. 
Tillbehör borste 1414575.

Art nr  Ytbehandling  Höjd  Kopp 
1190  Polerad    425 mm  Ø 140 mm

10.
11. SKYLTNING

Tydlig skyltning som visar om det är en dam- eller herr-
toalett ska sitta på väggen vid dörrens handtagssida.
Lättbegripliga symboler och taktil markering genom 
upphöjda versaler eller punktskrift. Skyltbotten ska 
kontrastera i ljushet mot väggen och texten/symbolen 
ska kontrastera mot skyltbotten.
Lev. av Skylt & Gravyrteknik i Halland AB

FÄRGSÄTTNING VÄGGAR
Kakel bakom tvättställ och toalett i 
kulör som avviker mot inredningen
med minst 0,4 enligt NCS ljushetsskala.

FÄRGSÄTTNING DÖRR OCH KARM
Dörr, karm och foder i kulör som kontrasterar i 
ljushet mot omgivande vägg med minst 0,4
enligt NCS ljushetsskala.

KONTAKTUPPGIFTER

Femett AB.   tfn: 0223-427 00
   e-post: info@femett.se
Etac Sverige AB.   tfn: 0371-58 73 00
   e-post: info@etac.se
Skylt & Gravyrteknik i Haland AB tfn: 035-17 18 30
   e-post: info@skyltochgravyr.com

Byggbeslag  tfn: 08-584 105 00
  e-post: stockholm@byggbeslag.se
Skånebeslag tfn: 040-430 180
  e-post: office@skanebeslag.se 

KROK
Material nylon. 
Kokar bör vara tydligt kontrasterande mot bakomvarande ytskickt

Art nr  Ytbeh.   Höjd  Utsprång 
3426006  Finns i olika  kulörer   62 mm  35 mm 
 

8.

RWC



STANDARDUTRUSTNING FÖR RWC
2009-05-14

FÄRGSÄTTNING VÄGGAR
Kakel bakom tvättställ och toalett i 
kulör som avviker mot inredningen
med minst 0,4 enligt NCS ljushetsskala.

HYGIENSKÅP 
FEMETT CARE.  Skåp med automater för pappershanddukar,  12 cl bägare samt tvåldispenser med 
enhandsreglage. Cylinderlås. Material stål.
Infästning skruv TCX 5,0, bricka BRBM657 samt plugg TP2B ingår ej. 
Hygienskåp i RWC skall monteras tillsamans med distansram. nr:779031 

Art nr  Ytbehandling  Bredd  Höjd  Djup
773011  Pulverlack , vit  475 mm  810 mm  140/175 mm  (förlängd m. lutande spegel)

Tillbehör:
Belysning till 475 mm skåp
FEMETT. Material Stål. Bredd 475 mm. Höjd 85 mm. Djup 25 mm. Skruv ingår.

Art nr  Ytbehandling  Funktion
779031 Pulverlack, vit Distansram. Bredd 475 mm. Höjd 810 mm. Djup 150 mm.   
773012  Pulverlack, vit  Utan rakuttag. För 2x15 W lysrör (ingår).  
773018  Pulverlack, vit  Utan rakuttag. För 2x40 W glödlampor (ingår). IP21.  
775012  Pulverlack, vit  Med eluttag 230 V inkl jordfelsbrytare. Valmöjlighet 
   när det gäller placering av eluttag i höger- eller 
   vänsterutförande. För 2x15 W lysrör (ingår). ST 

1.

BADRUMSHYLLA
Med bockad framkant. 
Material styrenplast. 
Skruv TKFX 5,0.

Art nr  Ytbeh. Längd  Djup  Höjd  
FX725075  Vit  250 mm  130 mm  60 mm
FX730075  Vit  300 mm  130 mm  60 mm
FX740075  Vit  400 mm  130 mm  60 mm

2.

SANITETSBOX
För sanitetspåse. Material rostfritt stål. Skruv ingår.

Art nr  Ytbeh. Höjd  Bredd  Djup
B270  Borstad  255 mm  190 mm  95 mm

3.

TOALETTARMSTÖD
OPTIMA 4. Väggmodell. Uppfällbart. Låses automatiskt i uppfällt läge. 
Monteringsavstånd från toalettstols mitt ca 300 mm.
Material stål/aluminium/propenplast. Skruv T6S 8x70 SR.
Tp-hållare artnr 0001.  skall monteras på båda armstöden.
Stödben artnr 3040. bör monteras för att avlasta väggfästen. 

Art nr  Ytbehandling  Monteringshöjd  Längd från vägg  Fästplatta
3004  Pulverlack,vit/svart (propenplast) 800 mm  710 mm   165x304 mm

Tillbehör:
Art nr  Material/Ytbeh. Typ:
0001  Stål/Pulverlack, vit  Tp-hållare ST 
3027  Stål/Pulverlack, vit  Signalfäste ST 
3028  Stål/Pulverlack, vit  Golvstolpe ST 
3030  Stål/Pulverlack, vit  Förlängningsdel, 100 mm ST 
3031  Stål/Pulverlack, vit  Förlängningsdel, 200 mm ST 
3032  Stål/Pulverlack, vit  Förlängningsdel, 300 mm ST 
3040  Stål/Pulverlack, vit  Stödben

4.

DRAGHANDTAG
Träskruvsfastsättning. Material mässing. Skruv TKFX 5,0.

Art nr  Ytbehandling  Fäste  Grepp  Utsprång  C/c avstånd/Totallängd
BB340721511 Blankkrom  Ø 60 mm  Ø 25 mm  84 mm  215 mm/275 mm
BB340730011 Blankkrom  Ø 60 mm  Ø 25 mm  84 mm  300 mm/360 mm
BB340730013 Mattkrom  Ø 60 mm  Ø 25 mm  84 mm  300 mm/360 mm
BB340730075 Pulverlack, vit  Ø 60 mm  Ø 25 mm  84 mm  300 mm/360 mm
BB340740011 Blankkrom  Ø 60 mm  Ø 25 mm  84 mm  400 mm/460 mm 
BB340740075 Pulverlack, vit  Ø 60 mm  Ø 25 mm  84 mm  400 mm/460 mm 
BB340750011 Blankkrom  Ø 60 mm  Ø 25 mm  84 mm  500 mm/560 mm 
BB340750075 Pulverlack, vit  Ø 60 mm  Ø 25 mm  84 mm  500 mm/560 mm 
BB340760011 Blankkrom  Ø 60 mm  Ø 25 mm  84 mm  600 mm/660 mm 
BB340760013 Mattkrom  Ø 60 mm  Ø 25 mm  84 mm  600 mm/660 mm 
BB340760075 Pulverlack, vit  Ø 60 mm  Ø 25 mm  84 mm  600 mm/660 mm 
BB340780011 Blankkrom  Ø 60 mm  Ø 25 mm  84 mm  800 mm/860 mm

5.

TOALETTPAPPERSHÅLLARE
Med fast metallpinne. Material mässing. Skruv TKX 3,5.

Art nr  Ytbeh.  Höjd  Bredd  Utsprång 
BB341011  Blankkrom  97 mm  128 mm  100 mm
BB341013  Mattkrom   97 mm  128 mm  100 mm 
BB341075  Pulverlack, vit 97 mm 128 mm  100 mm

6.

RESERVPAPPERSHÅLLARE
Material mässing. Skruv ingår.

Art nr  Ytbeh. Fästplatta  Totalhöjd  H: hållare  Utsprång 
BB222911  Blankkrom Ø 60 mm  165 mm  105 mm  90 mm 
BB222913  Mattkrom  Ø 60 mm  165 mm  105 mm  90 mm 
BB222975  Pulverlack, vit Ø 60 mm 165 mm 105 mm  90 mm 

7.

KROK
Material nylon. 
Kokar bör vara tytdligt kontrasterande mot bakomvarande ytskickt

Art nr  Ytbeh.   Höjd  Utsprång 
3426006  Finns i olika  kulörer   62 mm  35 mm 
 

8.

PAPPERSKORG
Väggmodell. Material ståltråd. Tillbehör krok 530

Art nr  Ytbehandling  Höjd  Bredd  Djup
6836611  Blankkrom  340 mm  280 mm  250 mm 
6836675  Pulverlack, vit  340 mm  280 mm  250 mm 

9.

TOALETTBORSTSTÄLL
Väggmodell. Material rostfritt stål. Skruv TKX 4,0. 
Tillbehör borste 1414575.

Art nr  Ytbehandling  Höjd  Kopp 
1190  Polerad    425 mm  Ø 140 mm

10.FÄRGSÄTTNING DÖRR OCH KARM
Dörr, karm och foder i kulör som kontrasterar i 
ljushet mot omgivande vägg med minst 0,4
enligt NCS ljushetsskala.

11. SKYLTNING
Tydlig skyltning som visar om det är en dam- eller herr-
toalett ska sitta på väggen vid dörrens handtagssida.
Lättbegripliga symboler och taktil markering genom 
upphöjda versaler eller punktskrift. Skyltbotten ska 
kontrastera i ljushet mot väggen och texten/symbolen 
ska kontrastera mot skyltbotten.
Lev. av Skylt & Gravyrteknik i Halland AB

KONTAKTUPPGIFTER
Femett AB.   tfn: 0223-427 00
   e-post: info@femett.se
Etac Sverige AB.   tfn: 0371-58 73 00
   e-post: info@etac.se
Skylt & Gravyrteknik i Haland AB tfn: 035-17 18 30
   e-post: info@skyltochgravyr.com

Byggbeslag  tfn: 08-584 105 00
  e-post: stockholm@byggbeslag.se
Skånebeslag tfn: 040-430 180
  e-post: office@skanebeslag.se 

RWC
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ALLMÄNT 

Se Rambeskrivning Rumstyper. 
 

För laboratorier se Diskussionsunderlag Laboratorium Scheelekoncept.  

 

BRUKARINSTRUKTIONER 

Vid ny byggnad och större ombyggnader ska en webbaserad husguide upprättas i samråd 
med förvaltaren. 

 

LJUDKLIMATPLANERING  

Se Akademiska Hus Rekommendationer för planering av Laboratorier samt 
Rekommendationer för planering av Lärosalar. 
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YTTERTAK 

Taklagskomplettering  

Takbeklädnad av plåt ska vara i svart kulör eller alu-zink.  
 

Stuprör förses med självrensande lövutkast. 
 

Byggnader ska projekteras med utåtlutande tak med utvändig takavvattning. Av 
säkerhetsskäl får tegel inte förekomma.  

 
Det ska finnas teknisk utrustning samt gångbryggor på tak och runt rökluckor.  
Personsäkerhet och säkerhetslösningar för uppstigningsluckor, plattformar, stegar och 
skyddsräcken på tak ska diskuteras med driftpersonal inför framtida takarbeten vid snöiga 
och isiga förhållanden. 

 
Takluckor ska ha minsta mått 600x600 mm och vara öppningsbara utifrån. 

 
Rökluckor som öppnas automatiskt vid brandlarm ska vara möjliga att stänga på ett 
personsäkert och enkelt sätt. Redovisas av projektör. 
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FASADER  

Ytterväggar 

Fasaden ska vara utformad i beständigt material som håller byggnadens hela livstid. 
Fasadens utformning ska även motverka kondens samt stå emot yttre tryck från vind och 
hårt regnfall.  
 
Material ska vara sammansatt av metaller så att inte galvaniska strömningar så som 
korrosion uppstår.  
Fogmassa ska vara UV-väderbeständig och av typ där primning ska ingå som grund. 
Fabrikat ska kunna inköpas under byggnadens livstid, minst 20 år. 
 
Fackverkskonstruktionen får inte vara ett hinder för tillgänglighet, framkomlighet till fasad, för 
hyresgäster och reparationsenheter. 
 
Information att beakta: 
Flera tegelfabrikat finns representerade inom Campus Solna. I äldre byggnader förekommer 
oftast munkförband. Färgen är hela tiden röd och ytan i de flesta fall av typen ”sandad”. 
Några exempel på fabrikat som använts under senare tid är Strå, Fyns, Haga och Hallsberg i 
olika blandningar. 

Glasfasad 

Glasrutor ska ha samma glasmått. Alternativt ska de redovisas med vy och eget nummer 
med tillhörande måttsättningslista.  
Glas ska vara standardiserat för leverans från flera tillverkare. 
 
Garantitid ska gälla för glas, utförande och massa. 
 
Projektet ska presentera rengöringsmetod, annan än spolning, för fasad med rimlig 
förvaltningskostnad. 

Fönster, fönsterkarmar 

Kontor ska förses med öppningsbart och inåtgående fönster.  
 

Vid ombyggnader ritade av Ture Rydberg väljs utseende lika Elitfönster i 32 YKA med 
profilerad aluminiumytterbåge (profil även i båge). Vit kulör.  
Skälet till att förorda denna bågtyp är att arkitekten på sina 14 ursprungliga byggnader 
använder en smal karm och bågprofil som liknar den ovan nämnda typen. Profileringen av 
ytterbågen gör att intrycket av kittade fönster kvarstår. Gäller inte nybyggnader.  
Fönsterbågar förses med bakkantstift. Fönstertätningslist ska vara av EPDM-gummi. Om 
silikon används ska detta motiveras.  
 
Fönsterkarm ska vara indragen ca 10 cm i förhållande till fasad. 
Fönster med utsida av trä ska vara av kärnvirke. 
 
Fönsterbåge ska vara låsbar i öppet läge. 

Glastyper  

Analyseras tillsammans med glas- och VVS-konsult. 
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Solavskärmning  

Lika glastyper analyseras val av solavskärmning tillsammans med VVS-konsult.  
Förvaltningen föredrar fast solavskärmning alternativt fasadpersienner. Vid fast 
solavskärmning ska hänsyn tas till utökat inbrottsskydd.  
 
Fasadpersienner ska vara sol- och vindstyrda och vara möjliga för verksamheten att 
manövrera individuellt dagtid för att återgå till automatik varje dygn.  
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HUSKOMPLETTERINGAR  

Utvändiga smidesdetaljer målas i svart kulör vid, på och i fasader. 

Innertak 

Fällbart undertak utförs i korridorer. Fasta installationer får inte förekomma där undertak 
förväntas öppnas för service och tillsyn.  
  
Ytskikt på fasta tak ska vara målade.  

Dörrar  

Innerdörrar ska utföras med tät trälamell.  
Glas i dörr ska kunna ersättas med tät fyllning.  
 
På Campus Solna ska kulör på entrédörrar vara NCS S-5030-R90B (blå) och på Akademiska 
Hus utvändiga driftrumsdörrar NCS S-5040-Y90R (röd). 

 
Entrédörrar ska vara utförda i stål. 
Innerdörrar ska vara utförda i trä, stål eller glasfibrer. 
 
Dörruppställning i brandcellsgräns löses med magnet. Observera - inte integrerad i 
dörrstängaren. 
 
En dörr ska alltid minst ha tre gångjärn.  

 
Samtliga drag- och skjutdörrhandtag ska vara nickelfria eller miraloybelagda. 

Trösklar  

I arbetsutrymmen med måttliga ljudkrav väljs justerbar falltröskel typ Dejo, Doktor Han eller 
likvärdig. 
 
Anslagströskel får endast väljas i arbetsutrymmen med höga ljudkrav. 
 
Se Instruktion Ramprogram under rubrik Tillgänglighet. 

Entré  

Vindfång, torkmatta, skrapgaller, skalskydd, skyltning, energimål, karusell och skötsel 
beaktas. 

 
Energifunktioners lösning ska redovisas och godkännas av förvaltaren. 

 
Beakta om planerad markvärme ska finnas vid den centrala inlastningen och 
vid huvudentréer.  
Markritning ska redovisa hur markvärme går. 
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Trappor  

Trappor utförs i stenmaterial med halkskydd samt översta och nedersta trappsteget i 
avvikande kulör.  

 
Utformning av trappor sker så att skurvatten inte rinner längs med utsidan av vagnstyckena. 

 
Trappor utformas så att skräp och grus m.m. från skor inte faller ned under trappan. 

 
Alla regler kring tillgänglighet ska beaktas. Se Instruktion Ramprogram under rubrik 
Tillgänglighet. 

Schakt  

Schakt för installationer ska placeras så, att schaktets tillgänglighet blir maximal. Vidare ska 
de förläggas så att distributionssystemet ges en symmetrisk och enkel utformning. 
Schakt samlas med andra bindande och genomförande delar som t.ex. trappor, hissar, 
våtrum m.m.  
 
Utbyggnad och komplettering av schaktinstallation ska kunna utföras vid framtida behov. 
Schaktinstallation ska dock endast utföras för det aktuella behovet, reservytor markeras i 
bygghandlingarna. 
 
Öppna schakt förses med gallerdurk i varje plan. 

 

INVÄNDIGA YTSKIKT  

Golvsocklar  

I laboratorielokaler väljs golvmatta med uppvik mot stomme (inte mot systemvägg). 

Golvbeläggning  

Lokaler i källarplan ska ha golv som medger diffusionsgenomsläpp vid platta på mark.  
Förvaltningsorganisationen föredrar klinker, stenmaterial, gummi- eller linoleummatta 
homogen 2 mm tjocklek, alternativt Enomer Lifeline.  

 
Mjuka heltäckningsmattor måste vara tvättbara med städmaskin.  

 
Val av trägolv måste motiveras och godkännas. 

Ytskikt på väggar  

Väggstrukturen ska målas och vara slät och lätt att rengöra. 
 

Utstående hörn och väggar i transportvägar ska förses med väggskydd/ hörnskydd i hållbart 
material med god infästning. 

Systemväggar  

Systemväggar ska ha PVC-fri väggbeklädnad. 
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Allmänna anvisningar 
I denna rambeskrivning visas exempel på skyltar för olika ändamål med anvisning om 
lämpliga storlekar, utförande och innehåll etc. i delvis ospecificerad form. Exemplen är tagna 
från MTC:s skylthandling. Alla mått angivna i mm. 
 
I BE ska ingå små karmskyltar av ex plast med fräst rumsnummer. 
 
De specifika skyltprogram som ska upprättas för olika byggnader ska innehålla: 

- Planritning för skyltplacering, angiven typ, placering och i förekommande fall även i 
sid- och höjdled) etc. 

- Beskrivning av de olika skylttyperna med angivet material, kulör, dimension, 
monteringssätt och antal. 

- Anvisning till leverantör om övriga kvalitetskrav, kontrollkrav etc. 
 
Där skäl finns för avsteg i utformning etc. från ramprogram exempel ska samråd ske med 
beställaren om alternativ. 
 
Där skylt inte kan monteras enl. ramprogrammet principer ska samråd ske med beställaren 
om alternativ. 
 
Typsnitt ska genomgående vara Helvetica Medium, där inte annat anges. Text på skyltar 
ska skrivas med versal begynnelsebokstav och i övrigt men gemen text. 
 
Funktionsbeteckningar ska inte förkortas. 
 
Leverantören ska lämna prov på material, kulörer etc. för beställarens godkännande innan 
slutlig skylthandling upprättas. 

Principer för textning, där inte annat anges 
x= mått som ska anges för respektive skylttyp. 
 

a
x

a

x

Positiv  text
 

 

Principer för placering av skyltar vid dörrar 
Nedanstående illustrationer visar generell placering på dörrblad respektive vägg: 
 

           

10
0

15
00

Fläktrum
  C 501

Dörr 3

Konferensrum
       A 401

 
             Skylttyp 1                    Skylttyp 2          Skylttyp 3           Skylttyp 4 
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Skylttyp 1 – skylt för rum med föränderlig funktion och användare 
Material Gejdrar och textlinjal av aluminium 
 Text av folie 

Hållare för pappersark med framsida av klart plexiglas med viss antireflex-
behandling och baksida av plast eller lackerad aluminiumplåt 

 
Storlek Enligt figur. 
 
Utförande Linjal med slät utsida märks med husdel och rumsnummer. 
 I ovanliggande ficka kan hyresgästen själv lägga in A5 pappersark med 
  rumsfunktion och namn, framtaget på dator. 
 I ficka utan papper syns baksidan med kulör enligt nedan. 
 
Montering Skylt fästs med dubbelhäftande tejp resp. skruvas, beroende på underlag 
 i läge enligt illustration på sidan 2. 
 
Kulör Gejdrar av anodiserad aluminium eller aluminium lackerad i kulör anpassad till 

husets färgsättning. 
 Baksida av plåt eller plast i kulör anpassad till husets färgsättning. 
 Text i kontrasterande kulör. 
 

                
155

 3
1

11
0

Skrivrum

Anna           Andersdotter
Berit            Bertilsdotter
Calle            Carlsson
David           Dotterson
Eskil            Eriksson
Öivind         Östensson                 

B 307

Plats för pappersark med varierande text                      
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Skylttyp 2 – Text på dörr för gemensamma rum och driftrum m.m. 
Material Krympfri självhäftande folie. 
 
Storlekar Enligt figur. 
 
Utförande Se textalternativ a) och b) som sätts på överföringsblad med normal  
 spärrning. 
 
Montering Folieskylt monteras centrerat på dörrblad i läge enligt illustration på  
 sidan 2, inte text på glas. 
 
Kulör Text i kulör som kontrasterar mot dörrkulör. 
 
a)  

   

15
15

7

Konferensrum
      A 401

Fläktrum
   C 501

 
  
 
b)  I samråd med beställaren skyltas ytterdörrars ut- och insida enligt figur. 
 

   

30
15

20

Dörr 3

 
 
c)  I förekommande fall med hygienkrav kan ovanstående kompletteras med 

klämlist av aluminium med rostfri stålstång, l=200, för meddelande etc. 
 Monteras på dörr eller vägg enligt illustration på sidan 2. 
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Skylttyp 3 – symbolskylt för hygienrum 
Material Krympfri självhäftande folie. 
 
Storlek ca 100 x 100. 
 
Utförande Allmängiltiga taktila symbolskyltar enligt exempel nedan. 
 
Montering Folieskylt monteras på dörrblad i läge enligt illustration på sidan 2. 
   
Kulör Bakgrundskulör anpassas till husets färgsättning. 
 Symboler i kontrasterande kulör. 
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Skylttyp 4 – Skylt för hänvisning etc. 
Material  Lackerad aluminiumplåt med screentryck eller folie. 
 
Storlek Anpassas till tillgänglig plats för att undvika text på glas. 
 Text versalhöjd 30-50. 
 
Utförande Aktuell text sätts centrerat på plåten. 
 
Montering Skylt skruvas eller fästs med dubbelhäftande tejp på dörrblad respektive 
 på vägg i läge enligt illustration på sidan 2. 
 
Kulör Plåtkulör anpassas till huset färgsättning. 
 Text i kontrasterande kulör. 
 

 

x
a

x

Till huvudentré
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Skylttyp 5 – Orienteringsskylt för våningsplan och hiss 
Material Gejdrar och textlinjal av aluminium. 
 Text av folie. 
 Hållare för pappersark med framsida av klart plexiglas med viss antireflex- 
 behandlig och baksida av plast eller lackerad aluminiumplåt 
 
Storlek Enligt figur nedan. 
 
Utförande Linjal med slät utsida märks a) på våningsplan med dess beteckning, b) i hiss  
 med huset logo/ verksamhet/ namn, Text ska vara på svenska/ engelska enligt 

beställarens önskemål. 
 I ovanliggande ficka kan hyresgästen själv lägga in A4 pappersark med t.ex.  
 forskningsgrupper och namn, framtaget på dator. 
 
Montering Skylt fästs med dubbelhäftande tejp resp. skruvas, beroende på underlag, 
 i läge som ska anges på planritning respektive hissritning. 
 
Kulör Gejdrar av anodiserad aluminium eller lackerad i kulör anpassad till husets  
 färgsättning. 
 Baksida av plåt eller plast i kulör anpassad till husets färgsättning. 
 Text i kontrasterande kulör.  
 

ca
 3

0

ca 220

ca
 3

60

ca
 6

0

ca
 3

30

ca 220

Plats för A4- ark med varierande text                      

Mikrogruppen       B306  -  310
                        

Virogruppen          B312  -  318

Bacillen                 B320                       

B311  -  313                      

B315  -  319                      

B321                     

B3
MTC
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Skylttyp 6 – Orienteringstavla 
Material Del för rubriker och bild av lackerad aluminiumplåt med bild och text i  
 screentryck eller folie gejdrar och textlinjer av lackerad aluminium med text i  
 folie. 
 Aktuellt antal hållare för pappersark med framsidor av klart plexiglas med viss  
 antireflexbehandling och baksida av lackerad aluminiumplåt. 
 
Storlek I princip enl. figur nedan, dock anpassad till behov av information. 
 Ev. logotype ska tillhandahållas av beställaren. 
 
Utförande Övre och undre rubrikplåtar ska vara oskarvade med negativ text på svenska 

och engelska. 
Linjaler med slät utsida märks med våning och husdel, eller annan tillämplig 
uppdelning. 

 I fickorna kan hyresgästen själv lägg in A4 pappersark, framtaget på dator,  
 plexiglasframsida ska utformas så att papper i fickorna kan bytas individuellt.  

Bild ska utgöras av förenklad(e) plan(er) över byggnaden med husdelar, 
trappor, hissar etc. markerade med linjer, rastrerade ytor. 
Förslag ska upprättas av skyltleverantören och beställaren före tillverkning. 

 
Montering Skruvas på vägg i läge som ska anges på planritning. 
 
Kulör Plåt, gejdrar, linjaler, linjefärg, zonfärg, texter i väl kontrasterande kulörer, 

anpassade till husets färgsättning. 
 
 
 

29
7

45
29

7
45

60
ca

 6
90

60

600 210 210 210

MTC

Våning 4    A  B  C  Våning 5    A  B  C  

Våning 1    A  B  C  D

Mikrobiologiskt    och    Tumörbiologiskt    Centrum

Microbiology    and    Tumourbiology    Centre

Våning 2    A  B  C  D

Våning 3    A  B  C  D

Allmän information

MTC
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Skylttyp 7 – Utrymningsplan 
Material Lackerad aluminiumplåt med screentryck eller folie. 
 
Storlek 500 x 300. 
 
Utförande Utförs enl. SS 2875 och AFS 1993:53 
 Förenklad planbild med utrymningsväggar, brandposter, räddningsstationer etc.  
 markerade med linjer och rastrerade färgytor. 

Textdel med symbolförklaringar och övriga anvisningar. Text ska vara på 
svenska/ engelska enligt beställaren önskemål. 

 Förslag ska upprättas av skyltleverantören och godkännas av beställaren före  
 tillverkning. 
 
Montering Skylt fästs med dubbelhäftande tejp respektive skruvas, beroende på underlag,  
 i läge som anges på planritning, centrum 1500 ö g om inte annat specificeras. 
 
Kulör Bottenplan, plansymboler och text med goda kontraster. 
 

Övriga skylttyper – Varselskyltar 
Skyltar ska uppsättas i omfattning och utförande enligt AFS 1994:47. 
 
Verksamhetens behov av följande slags skyltar utreds. 
 
I första hand: 

• Nödskyltar (ex. nödutrymning, första hjälpen) 
• Brandredskapsskyltar 

 
Dessutom kan förekomma: 

• Förbudsskyltar (ex. begränsning av aktiviteter) 
• Varningsskyltar (ex. farliga områden eller ämnen) 
• Påbudsskyltar (ex. skyddsåtgärder) 

 
Skyltars dimension samt färg- och ljustekniska egenskaper ska väljas så att skyltarna blir 
lätta att förstå och upptäcka. 
 
Skyltars tekniska utförande (flaggskylt, planskylt, genomlyst skylt etc.) anpassas till 
respektive läge och ljusförhållande. 
 
Text ska vara på svenska/engelska enligt beställarens önskemål. 
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Principer för invändig rumsnumrering 

 
 
Exemplet är taget från byggnad 95:10. 
 
Principen enligt exemplet är tillämplig på byggnader som har max 100 rumsmoduler/travé 
per plan. Rummen ges tresiffriga nummer, den första siffran avser plan, de två sista 
respektive modul.  
 
Består en byggnad av fler husdelar kan samma rumsnummer förekomma i samma byggnad. 
Därför anges en versal före rumsnumret.  
 

B312a Bokstav avser husdel 
B312a  Första siffran avser våningsplan 
B312a  Den andra och tredje siffran är löpnummer 
B312a  En bokstav efter numret anger att rummet är delat. 

 
Numreringen utgår från huvudtrapphus. Rumsnummer x00-x09 (ev. 019) reserveras för 
trapphus och lokaler knutna till trapphus. 
 
Rum på lägsta plan över mark ges nummer 1xx, rum på planer ovanför ges 2xx, 3xx etc. 
Rum på plan under mark ges 0xx, 00xx etc. räknat uppifrån. 
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Rumsnummer för korridorer ges med jämna 10-tal. Avskiljningar i korridorer föranleder a- 
respektive b-nummer. 
 
Rum på respektive korridor ges udda (vänster) respektive jämna rumsnummer från 
huvudtrapphus och utåt. Då rum överskrider en (1) rumsmodul ges rummet det nummer som 
avses för modul där dörren är placerad. Då ett rum underskrider en (1) modul och resten av 
modulen ingår i ett större rum ges båda rummen modulnummer.  
 
Vid tudelad modul ges båda rummen a- respektive b-nummer. Då flera dörrar leder till ett 
rum ges rummet det nummer som hör till dörr närmast trapphus. Genomgångsrum ges rätt 
modulnummer, innanför liggande rum ges a-, b-nummer, etc. 
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Upplysningsskylt 
Skylten upplyser om det antal personer ett rum är avsett för och därmed kan vistas i rummet 
med bibehållen god ventilation. Skylten placeras utanför konferens-, mötes-, skrivrum osv. 
 
Anmärkning Antal personer är olika från rum till rum. 
 
Format 100 x 50 x 1,6 mm 
 
Material Laminat (vit/svart) 
 
Text Kulör svart. 
 
Typsnitt Arial MT Std Regular för text över logotyp. 
 
Montering Fästes med dubbelhäftande tejp alternativt skruvas fast. 
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RÅD OCH RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ UPPSTÄLLDA MÅL FÖR 
CAMPUSOMRÅDET SOLNA  

Områdesbeskrivning 

De första kända byggnaderna på Campus Solna område är Gammelgården med intilliggande 
stenbrottet. Torpet stenbrottet finns dokumenterat under Karlbergs Kungsgård från mitten av 
1700-talet. Att Karolinska Institutets område skulle formas som ett campus föreslogs i ett 
tävlingsförslag 1937 av arkitekten Ture Ryberg. Idén som sådan kommer från USA, 
universiteten Brown, Yale University of Virginia med flera och kännetecknas av en utemiljö 
som används sammanhållande för anläggningen i sin helhet.  
 
Campusmiljön kännetecknas av mjuka former i ett parklandskap, där vägar och gångstråk på 
ett logiskt sätt följer naturmark, vegetationsholmar, friytor och byggnader. Gräsytor, bollplaner, 
sittplatser och gångvägar ger utrymme för samvaro och promenader. Tanken är att trivsel och 
umgänge av såväl professionell som privat karaktär ska rymmas inom området. 
 
Helheten och den yttre karaktären styrs fortfarande av de större, mer eller mindre 
sammanhängande naturmarksområden, som inramar Campus Solna. De ursprungliga 
målsättningarna med byggnader placerade i ett parklandskap inom området har bara delvis 
kunnat innehållas när programmen svällt och utbyggnaderna inom området blivit omfattande. 
Stor vikt bör läggas på att de grundläggande kvalitéerna upprätthålls. Inom området är det inte 
minst de stora tallarnas inramning av byggnaderna som är det mest visuella karaktärsgivande 
draget. 
 

Landskapsbeskrivning 
Området består till största delen av ett typiskt mälarlandskap med hällmarker och tallskog, 
grunda jorddjup och mager jordmån. Buskskikt saknas delvis men är idag ersatt med häckar 
och rabatter. I områdets södra del finns mera parkartade avsnitt med modellerad mark och 
lövträd.  
 
Vägarna, som kan härledas tillbaka till 1700 talet, är placerade i landskapets lågpunkter. I 
nordvästra delen av området finns också ett karaktärsfullt parklandskap i form av 
Tomtebodaskolan med sin institutionspark från slutet av 1800 talet. Parken består i huvudsak 
av stora parkträd i böljande gräsytor. Ett område norr om Retzius- och Scheelelaboratoriet 
rymmer ett par naturpartier med flera stora träd som tall, ek, lönn, alm och björk. Områdets 
topografi utmärks av starka nivåskillnader med återkommande berg i dagen. Mellan kullarna 
skapas mera låglänta stråk som ger området dess struktur. 
 

Vision 
De parkområden som idag är intakta kommer i framtiden att öka i betydelse för de människor 
som dagligen vistas i dess närhet och det är därför viktigt att bevara och komplettera dessa 
inom ramen för områdenas särprägel. För att skapa en helhet och identitet krävs inte bara 
växtlighet och grönska utan även att övriga element i utemiljön samspelar som till exempel 
markbeläggningar, val av utrustning som bänkar, cykelställ, informationsskyltar mer mera. 
Orienterbarhet och bra kommunikationsstråk för gående och cyklister är även viktiga 
komponenter. 
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Visionen är att Campus Solna ska fortleva som en unik stadsenklav med sina byggnader i 
natur- och parkmiljöer som tillsammans bildar en vacker helhet präglad av både historia och 
samtid. Campusområdet upplevs idag som en oas i Solna och Stockholms stadslandskap. Det 
är många människor som dagligen passerar mellan de många olika institutionerna och 
verksamheterna. Det är människor som dagligen arbetar där för forskning och undervisning 
och det är människor som bara är på besök under kortare period. Inom ett så stort område 
som campus finns ett stort behov av mötes- och samlingsplatser, bollplaner samt vistelseytor. 
Dessa platser och ytor ger en identitet åt olika områden inom campusområdet, samt skapar 
trivsel och orienterbarhet. Även tillgänglighetskraven är tillgodosedda med ramper, parkering 
för rörelsehindrade samt räcken. Tillgänglighetskrav prövas och efterlevs i varje projekt som 
berör campusområdet. 
 

Naturmarksområden 
Campus Solna har ett halvdussin sammanhängande skogsbestånd, företrädesvis på lämnade 
norrsluttningar. Naturmarken är inramande och mycket karaktärsgivande och dominerande 
och väsentligt för området. Ett delmål måste vara att behålla och vårda de naturmarks-
områden som finns idag, samtidigt som den för området naturliga växtsammansättningen 
behålls. Naturmarkskaraktären bör förstärkas inom vissa partier, speciellt som inramning av 
campusområdet.  
 
Dominerande arter är: tall, ask, björk, ek, alm, lönn, sälg, asp, rönn, nypon, fågelbär, en, slån 
med flera. 
 

Parkmark 
Parkmarken karaktäriseras av mjuka former där buskytor inramar byggnader och gräsytor.  
Buskagen bör ges inriktning på blomning och färgprakt under hela växtsäsongen.  
Vintertid utgör vintergröna växter en del av miljöns färgsättning. 
 
Dominerande trädarter är idag: tall, ek, björk, lönn men även ask, oxel, alm, robinia, gullregn, 
fågelbär, lind med flera förekommer. Buskarterna domineras av spirea, snöbär, avenbok, 
rosor, kornell, ribesarter, oxbär med flera, men även idegran, rododendron, häggmispel, 
forsytia, syren, med flera förekommer. Allergena växter ska undvikas. 
 
Planteringsytorna bör bestå av en växtbädd typ 1 med inblandning av ler och kompostjord/ 
torvmull. Täckning bör ske med barkmull. Vid behov utförs avgränsning med granitkantsten. 

Busk- och perennaytor 

Parklandskapet domineras av träd och gräsytor. Buskplanteringar bör därför begränsas till 
häckar, insynsskydd och rabatter där det kan vara motiverat. Perenna planteringar har ökat i 
omfattning och då företrädelsevis så kallade marktäckare som ersättning för gräsytor. Skälen 
kan vara skugga, lutningar, dålig vattentillgång, småytor med mera.  
 
Växtbädden utförs till minst 500 mm djup och avser typ 1 med inblandning av kompostjord/ 
torvmull. Terrassen ska luckras 200 mm djupt. Täckning bör ske med 100 mm barkmull.  

Grönytor 

Den dominerande markbarkbeläggningen inom Campus Solnas parkmark är gräsmattor. 
Kvalitén på ytorna är hög och den centrala pelousen utgör campusområdets paradgräsyta.  
 
Gräsfröblandningen ska vara typ parkblandning. Växtbäddens minimidjup görs minst 150 mm 
med en 200 mm luckrad terrass.  
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Hårdgjorda ytor 

Samtliga körvägar är utförda i asfalt. Även trottoarer och gångvägar är företrädelsevis utförda i 
asfalt. Närmast entréer och vid torgytor och vistelseplatser är de hårdgjorda ytorna utförda 
med betongplattor, granitsten eller marktegel. All beläggning utformas med hänsyn till 
tillgänglighetskraven. 

Körytor 

Vägsystemets profiler gestaltas i enlighet med KI Campus 2000, i illustrationer A-F. Maximal 
lutning i vägens längdriktning bör vara 1:10, i undantagsfall 1:8 och i övrigt så att god 
dagvattenavrinning erhålls.  
Beroende på funktion väljs asfalt, Y1-behandling eller grus. 

 
Brandvägar utformas i samråd med brandmyndighet. 

P-platser 

Parkeringsplatsernas belägenhet finns redovisad i detaljerad översiktsplan. Målsättning att p-
platserna integreras på ett naturligt sätt inom Campusområdet. Ett parkeringshus finns i 
områdets mitt.  
Parkeringsytor utförs med asfalt och heldragna linjer eller vitmålade kors som markering för 
parkeringsplats. Kantstöd av granit ska i första hand användas för avgränsning av p-ytor. Där 
parkeringsräcke fordras används Veksö p-räcke, svart eller likvärdigt. 
De mindre p-ytorna får inte överskrida 15 platser. 

Gång- och cykelvägar 

Gång- och cykelvägar ska ges goda anslutningar till omgivning och med mjuka linjeföringar 
anpassas till parklandskapet och dess topografi. Gångvägar som ska snöröjas ges en minsta 
bredd om 2 m. Maximal lutning på vägens längdriktning bör inte överstiga 1:8 och i övrigt så 
att god dagvattenavrinning erhålls. 
 
Gång- och cykelvägar utförs med överyta av asfalt, grus eller Y1-behandling.  
Där så erfordras med kantavgränsning av marktegel eller storgatsten. Se typsektioner i KI - 
Utvecklingsplan 2000. 

Vistelseytor 

Vistelseytor/ sittplatser utförs med ytmaterial av marktegel, betongmarksten, gångbanehällar, 
stenmjöl eller granit, typ små/storgatsten. God vattenavrinning avseende dagvatten ska 
säkerställas. 

Övriga hårdgjorda ytor 

Intill husfasad bör en rad naturstens eller betongplattor läggas. Under träd i hårdgjorda ytor 
bör kullersten, betongplattor, stenmjöl eller singel nyttjas. Träd i dessa miljöer ska stå 
anläggas med växtvänliga bärlager, typ skelettjordar. 

Trappor 

Trappor intill entréer utförs i granit eller med skifferbeklädnad. Mindre prioriterade entréer kan 
utföras i betong. Terrängtrappor utförs med steg av granit eller blocksteg av betong. 
Tillgänglighetskraven ska tillgodoses. 
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Murar 

Beroende på funktion och miljö utförs murar som tegelmur med granit- eller skifferavtäckning 
med vattenavvisande bleck. Platsgjutna murar i betong med eller utan beklädnad av granit 
finns på KI. Stödmurar utförs helst av granit. 

Utrustning 

All utrustning ska vara av förnyelsebara material, beständiga och till största möjliga mån 
underhållsfria. Trädetaljer ska vara oljade och FSC-märkta. Stål- och plåtdetaljer ska vara 
rostskyddsbehandlade. All utrustning ska godkännas av Akademiska Hus förvaltare. 

 
Cykelställ/cykelpollare ska vara från Nifo, Veksö eller Hags Publicus. 
 
Belysningsarmaturer ska vara Johanna från Järnkonst och belysningspollare från Bega eller 
Louis Poulsen. 
 
Askkoppar placeras minst 15 meter från entréer och ska vara lätta att tömma.  
Askar typ City från Nola eller likvärdig.  
 
Papperskorgar ska ha lock och vara lätta att tömma. Volymen bör inte understiga 70 liter. 
I första hand används Akademiska Hus egen framtagna papperskorg eller papperskorg från 
Byarum, Veksö, Hags och Nola.  
 
Bänkar/bord får inte vara täckmålade. Utförande i naturträ, Lessebo från Byarum alternativt 
Wienerbänk från Veksö eller likvärdigt. 

Dagvattenhantering 

Exploatering innebär ofta en förändring av såväl vattnets kvalitet som kvantitet. Nya 
hårdgjorda ytor medför oftast ökade föroreningskoncentrationer och ökade flöden vid 
nederbörd. En hållbar dagvattenhantering måste planeras bland annat för att risken med 
översvämningar minimeras och att naturliga reningsprocesser i mark och vatten utnyttjas. 
Planeringen bör utgå ifrån att dagvattnet tas omhand lokalt och nära utbyggnaden med 
föreslagna LOD-åtgärder i form av fördröjnings- och infiltrationsmagasin.  
 
Dagvattenbrunnar utformas med fallskydd enligt Boverkets handbok Barnsäkra brunnar  
BBR 8:621 ”Brunn”. 
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INLEDNING 

I denna rambeskrivning anges Akademiska Hus krav på installationer och inredning i 
konventionella avfallsrum.  
 
Gällande verksamhetens övriga avfallshantering, så som radiologiskt, biologiskt och kemiskt 
avfall, bifogas diskussionsunderlag i form av principritningar från tidigare KI Ramprogram 
2001. 
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Konventionellt avfallsrum 

Rumsyta avfallsrum i kontorsbyggnad minst 30 m2 och i laboratoriebyggnad minst 40 m2. 
Brandklass enligt norm till intilliggande rum.  
Brand-/utrymningslarm ska vara kopplat till övriga huset. 
 
Alla typer av avfallsrum ska samlokaliseras, nås utifrån och vara neutral i markplan. Avfall 
ska även kunna lämnas inifrån neutral korridor och samtidigt vara skalskyddsgräns. 
 
Golvbeläggning ska lätt avstädbar. 
Väggmatta ska vara 2 mm plastmatta upp till 1100 mm. Långväggar förses med avbärarlist i 
trä eller gummi på en höjd som motsvarar uppsamlingskärlens utstående delar (ca 900 mm). 
 
Tvättbara väggar och golv ska eftersträvas (20-glans). Gipsskivor utan skarvspackling måste 
godkännas av Förvaltningen.  
 
Avfallsrum ska förses med motorlås eller motordrivet slutbleck med kort och kodlåsenhet. 
Ytterdörr utsida förses med kodlåsenhet (öppningsknapp insida) 
Inre dörr förses med kodlåsenhet på både in- och utsida. 
 
Lysrörsarmaturer i tak ska styras automatiskt via närvarodetektorer. 
Rummet ska förses med två 16 A europauttag för balkomprimator och vägguttag för städning 
vid båda ingångsdörrarna. 
 
Avfallsrummets till- och frånluft ska ha en luftomsättning på 180 l/s. 
 
Rummet förses med golvbrunn, armatur och spolslang för rengöring. 
 
Beakta om markvärme ska finnas vid ingångsdörr beroende på marklutning. 
I de fall sopkomprimator planeras ska höljet kanalanslutas. 
 
Se bifogad principritning konventionellt avfallsrum, information fraktioner och  
ordlista/uppslagsdel. 

Övrigt avfall 

Installation och utrustning till övriga typer av avfallsrum, t.ex. radiologiskt, biologiskt och 
kemiskt, ska anpassas enligt gällande regler och behov. Använd bifogade principritningar 
som diskussionsunderlag. 
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Principritning Konventionellt avfallsrum 

 
 

Hylla avsedd för kärl  
till plast, lysrör, låg- 
energilampor, glödljus 

 

SOPRUM 

Lysrör 

Lysrör 

Lysrör 

Yttre skalskyddsgräns 

Uppställningsplats för balar 

Kartongkomprimator 

Sopkärl 

Europa uttag 

Batteriholk 

Säckställ, 
sträckfilm 

Bakad cellplast 

Hårdplast 

Metallförpackningar 

Färgat glas 

Ofärgat glas 

Kortläsare 

Strömbrytare, vägguttag 

Strömbrytare, vägguttag Kortläsare 

Inre skalskyddsgräns 

240 L 

240 L 

240 L 

240 L 

240 L 

600 L 

600 L 

600 L 
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Diskussionsunderlag övriga avfallsrum 

Se principritningar nedan som diskussionsunderlag vid projektering av radiologiskt, biologiskt 
och kemiskt avfallsrum. 

 

           

 

                

 

                                 
 

 



 
 
 

 

Rambeskrivning Avfallshantering 6 (10)   2009-12-01 

INFORMATION FRAKTIONER 

Så här källsorterar vi våra restprodukter:  

 Papper/Recycling paper  
Papper från kontorslokaler läggs i returpapperskartongen vid din arbetsplats och töms i de 
vita kärlen på hjul. Returpappret hämtas varannan vecka av avfallsleverantör. Efter en finare 
sortering transporteras pappret till pappersbruken och blir exempelvis kuvert. Ett ton 
returpapper motsvarar ca 14 vuxna träd.  
 
Sortera enligt följande:  
Ja tack till: Tidningar, broschyrer, kataloger och kontorspapper.  
Nej tack till: Plastat papper, karbonpapper, självkopierande papper, vaxat papper, ”Post-it”-
lappar, kuvert med självhäftande förslutning och fönster, plastgem, pappershanddukar och 
pappersservetter.  

 

 Wellpapp & kartong/ Cardboard & carton 
Tomemballage och lådor av wellpapp och kartong läggs i en balpress eller burar vid 
källsorteringsstationen. Materialet hämtas och körs till leverantörens anläggning. Där 
separeras kartongen från wellpappen. Materialet balas och transporteras sedan till 
närliggande pappersbruk där det används vid tillverkning av ny wellpapp och kartong.  
 
Sortera enligt följande:  
Ja tack till: Wellpapp och kartong.  
Nej tack till: Smutsig eller vaxad wellpapp/kartong. 

 

 Metallförpackningar/ Metal packages 
Metall är ett väletablerat återvinningsmaterial. Förpackningar av metall sorteras och lämnas i 
kärl vid källsorteringsstationen. Materialet transporteras för eftersortering. Metallen smälts 
ner och används sedan som råvara vid tillverkning av nya metallföremål. Isotoplock lämnas 
som tidigare till KICK.  
 
Sortera enligt följande:  
Ja tack till: Tomma och torra konservburkar, tuber med lock och metallock.  
Nej tack till: Burkar med rester av färg, lim och lösningsmedel lämnas som farligt avfall. 
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 Elektronikskrot/ Electronical waste 
Uttjänta datorer, kopiatorer och annan utrustning innehållande elektronik kan innehålla 
miljögifter och bör därför tas omhand på ett miljöriktigt sätt. 97 % av komponenterna i en 
dator kan återvinnas. Varje institution beställer själva vid behov en bur av leverantören där 
elektronikskrotet samlas. Buren hämtas enligt överenskommelse med avfallsleverantör. 
Batterier och ackumulatorer avlägsnas. Batterier läggs i fraktion för batterier och 
ackumulatorer lämnas på bensinstation i behållare för fordonsbatterier.  
Obs! Forskningsutrustning hanteras separat beroende på innehåll. Ring leverantören för att 
få hjälp med hanteringen.  
 
Sortera enligt följande:  
Ja tack till: Datorer, bildskärmar, skrivare, kopiatorer, TV-apparater, radioapparater och 
disketter.  

 

 Glas/ Glass 
Färgat respektive ofärgat förpackningsglas som inte ingår i retursystemet materialåtervinns. 
Glas rent från kemikalier sorteras i färgat och ofärgat glas direkt vid källan och lämnas i 
källsorteringsstationen. Det insamlade glaset återvinns och blir exempelvis nytt glas eller 
isoleringsmaterial. Glödlampor och glas innehållande ofarligt material läggs däremot i 
glasavfallskartonger och hanteras som övrigt avfall. Pasteurpipetter läggs i avsedd burk och 
lämnas till KICK.  
Obs! Objektglas läggs i kärl avsett för ofärgat glas. Glas innehållande farligt material 
hanteras som farligt avfall.  
 
Sortera enligt följande:  
Ja tack till: Färgat respektive ofärgat glas.  
Nej tack till: Porslin, keramik, kristall, spegel- och fönsterglas, glödlampor.  
 

 Hårda plastförpackningar/ Hard plastic packages  
Hårda plastförpackningar rengjorda på sitt innehåll sorteras och lämnas i kärl vid 
källsorteringsstationen. Materialet återvinns sedan och används som råvara vid tillverkning 
av exempelvis nya plastförpackningar och bullerplank.  
Obs! Frigolit läggs i behållare avsedd för Eps-förpackningar och cellplast.  
 
Sortera enligt följande:  
Ja tack till: Rena plastförpackningar som t.ex. saftdunkar, ketchupflaskor och burkar utan 
lock.  
Nej tack till: Frigolit, lock och handtag av metall och mjukplast. 
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 Krymp- och sträckfilm/ Shrink and stretch film (Polyethylene film, PE-LD) 
Ren pallhuvsplast, krymp-och sträckfilm placeras i avsedd behållare vid källsorterings-
stationen. Plasten återvinns och blir exempelvis sopsäckar.  
 
Sortera enligt följande:  
Ja tack till: Transportfilm exempelvis pallhuvar och pallsvep av LD-polyeten.  
Nej tack till: Plastband och snören och plastpåsar. 

 

 Cellplast & Eps-förpackningar/ Eps-plastic  
Formgjutet material i frigolit tar avfallsleverantören med sig tillbaka vid nyleverans. Annars 
läggs materialet i avsett kärl i källsorteringsstationen. Materialet mals och regranuleras. 
Granulatet används som råvara vid tillverkning av lättbetong.  
Obs! Frigolitchips lämnas i behållare för övrigt avfall.  
 
Sortera enligt följande:  
Ja tack till: Polystyren förpackningar av frigolit och Eps-förpackningar.  
Nej tack till: Frigolitchips, plast med innehåll av PVC exempelvis plastband och snören och 
plastpåsar. 
 

 Farligt avfall/ Hazardous waste  
Kemikalier och andra material/föremål med innehåll av farligt avfall hanteras separat. För att 
få hjälp med detta, kontakta Sakab på telefon 019-30 52 00. 
 

 Batterier/ Batteries  
Stavbatterier, knappcellsbatterier och uppladdningsbara batterier innehåller ämnen som är 
skadliga för naturen och bör tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Lägg därför batterierna i 
avsett uppsamlingskärl vid källsorteringsstationen. Batterierna sorteras sedan av 
avfallsleverantör i tre kategorier, återvinning, lagring och farliga batterier. 
  
Sortera enligt följande:  
Ja tack till: Stavbatterier, uppladdningsbara batterier och knappcellsbatterier.  
Nej tack till: Fordonsbatterier som lämnas i avsedd behållare vid närliggande bensinstation. 
För ytterligare information se anslagstavlan. 
 

 Lysrör och ljuskällor/ Flourescent tubes and lightsources 
Lysrör och kvicksilverlampor läggs i avsedd behållare vid källsorteringsstationen. Kvicksilver i 
en mängd motsvarande 15 000 lysrör är tillräckligt för att förgifta en normalstor svensk insjö. 
Kvicksilvret måste därför tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Lysrör och kvicksilverlampor 
hämtas av avfallsleverantören för transport till Sakab där det återvinns. På det sättet tillför vi 
inte nytt kvicksilver i naturens kretslopp. Ring avfallsleverantören för hämtning. 
 
Sortera enligt följande:  
Ja tack till: Kompaktlysrör, lysrörslampor, metallhalogenlampor, blandljuslampor, kvick-
silverlampor och högtryckslampor.  
Nej tack till: Glödlampor, glasavfallskartong och lysrörspapphylsor.  
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 Toner/ Toner 
Använda tonerkassetter, t.ex. tomma färgpatroner från kopiatorer, läggs i avsedd behållare. 
Materialet skickas tillbaka till leverantören där tonerkassetten fylls på och återanvänds. 

 

 Kylmöbler/ Refrigerator  
Äldre kylmöbler innehåller ofta freoner och ska därför hanteras på ett säkert och miljöriktigt 
sätt. Freonerna destrueras på Sakab:s anläggning i Kumla. Avfallsleverantören tar med sig 
de gamla kylmöblerna vid leverans av nya. Ring annars leverantör vid behov av hämtning.  
Obs! Ställ inte kylmöbler bland det övriga avfallet. 

 

 Trä/ Wood  
Träemballage och pallar tar leverantör med sig tillbaka vid leverans. Lägg annars 
trämaterialet vid symbolen för övrigt avfall. 
 
Sortera enligt följande:  
Ja tack till: Träemballage och trämaterial.  
Nej tack till: Trä innehållande koppar, krom, arsenik och ammoniak. Detta hanteras som 
farligt avfall. 
 

 Komposterbart matavfall/ Compostable organic-waste 
Varje människa lämnar ca 20 ton hushållsavfall efter sig under sin livstid. Ungefär hälften av 
denna volym är komposterbar. Hushållsavfallet innehåller viktiga näringsämnen för vår jord 
om det komposteras. Därför vore det slöseri att lägga detta på soptipp. Gör vi det måste vi 
använda konstgödsel istället vilket bidrar till övergödning av våra sjöar. Från restaurangen 
Jöns Jakob sorteras därför en komposterbar fraktion. Komposteringen är ett samarbete med 
Solna Stads projekt ”Gröna Linjen”. En särskild bil från avfallsleverantören hämtar 
matavfallet en gång per vecka och kör det till storkompost.  
 
Sortera enligt följande:  
Ja tack till: Matavfall och pappersservetter.  
Nej tack till: Gummi, läder, tyg, aska och fimpar. 
 

 Övrigt avfall/Waste 
Här läggs allt avfall som inte passar in i någon av föregående fraktioner, glasavfallskartonger 
och det avfall som står under ”nej tack”. Detta om inget annat är angivet. Materialet läggs i 
press eller kärl vid källsorteringsstationen och transporteras vidare för förbränning där 
energivärdet utnyttjas.  
 
Obs! Alla föremål som står under ”nej tack till” läggs i behållare för övrigt avfall.  
 

 

Tack för Din medverkan till en bättre miljö! 
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Ordlista/ Uppslagsdel 

Material/ Föremål Lägg/ Lämnas vid: 

Aluminiumfolie  Metallförpackningar  
Bildskärmar  Elektronikskrot  
Biologiskt avfall  Separat hämtning  
Blylock  Metallförpackningar  
Byggavfall  Kontakta Sellbergs  
Datorer  Elektronikskrot  
Disketter  Elektronikskrot  
Fordonsbatterier  Bensinstation  
Frigolit (formgjuten)  Cellplast 
Frigolitchips  Övrigt avfall/brännbart 
Gladpack  Övrigt avfall  
Glas färgat/ofärgat  Glas  
Glasavfallskartong  Övrigt avfall 
Glödlampor  Övrigt avfall  
Infektiöst avfall  Separat hämtning  
Isotoplock  KICK  
Kartong  Wellpapp och kartong  
Kemiskt avfall  KICK  
Konservburkar  Metallförpackningar  
Kopiatorer  Elektronikskrot  
Kylskåp  Kylmöbler  
Metallock  Metallförpackningar 
Pappersservetter  Övrigt avfall 
Parafilm  Övrigt avfall  
Pasteurspipetter  KICK  
Plastförpackningar  Hårda plastförpackningar 
Plastgem  Övrigt avfall 
Plastslangar  Övrigt avfall 
Porslin  Övrigt avfall 
”Post-it”-lappar  Övrigt avfall  
Radioapparater Elektronikskrot  
Radiologiskt avfall  Separat hämtning  
Riskavfall  Separat hantering  
Skrivare  Elektronikskrot  
Smutsig Wellpapp/kartong  Övrigt avfall  
Transportfilm  Krymp- och sträckfilm  
Träemballage  Trä  
Tuber med lock  Metallförpackningar  
TV apparater  Elektronikskrot  
Wellpapp  Wellpapp och kartong  
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Inledning 

Kunskapen om inomhusmiljöns betydelse för människan hälsa har varit känd i mer än  
100 år. Folkhälsan har under de senaste 30 åren allvarligt försämrats både beträffande 
allergier och beträffande annan överkänslighet. 
 
Miljöbalken och de nationella miljömålen samt de senaste decenniernas inomhusklimat-
forskning har givit fastighetsägarna helt nya förutsättningar för exempelvis projektering och 
drift, bland annat för att minska de byggnadsrelaterade sjukdomarna. 
 
Det främsta miljökvalitetsmålet är människans hälsa. Då det inte gäller industriella lokaler där 
människor mer än tillfälligt vistas måste utgångspunkten för all verksamhet vara människans 
villkor i inomhusmiljön. Arbete mot hållbar utveckling samt målet att nå detta inom en 
generation kräver att vi redan i dag måste arbeta utifrån den nya inomhusklimattekniken. 
 
Att nå de nationella målen kräver att alla tar sitt ansvar i arbetet för detta. Allt arbete som rör 
människans villkor i inomhusmiljön styrs av miljöbalkens andra kapitel ”allmänna hänsyns-
reglerna” där det viktigaste är kunskapskravet, kravet om försiktighetsprincipen och kravet att 
nyttja bästa tillgängliga teknik. I och med miljöbalkens införande gäller omvänd bevisbörda 
för fastighetsägaren. 
 
Se Instruktion Ramprogram under rubrik Miljö. 

Allmänt VVS 

Avvikelser från Ramprogram får ske i samråd med projektledare och Akademiska Hus men 
ska i alla förekommande fall motiveras och dokumenteras skriftligt i respektive projekts 
program- och systemskede. Se Mall Avvikelser.  
 
Se även Rambeskrivning Rumstyper. 
 
Beakta om planerad markvärme ska finnas vid den centrala inlastningen och vid 
huvudentréer. 
 
Se Rambeskrivning Mark för bl.a. dagvattenhantering. 
 
Laboratorielokaler förses vid tidpunkten för installationen endast med absolut nödvändiga 
medialedningar och uttagsdon. Kompletteringar, ändringar, reparationer och service ska, så 
långt det är möjligt, kunna utföras utan att verksamheten i angränsande lokaler i samma eller 
närliggande våningar berörs.  
 
Diskrum ska ses som en permanent lokal. Ska placeras i samråd med verksamheten för att 
beakta buller och vibrationer.  
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I programskedet ska följande krav för alla VVS-system fastställas och redovisas:  

• Energianvändning + drift-el, kWh/m2/år 
• Underhållskostnad kr/m2/år  
• Miljökrav 
• Maximal effektförlust W/m gällande rör resp. kanal 
• Maximalt tryckfall för olika distributionssystem. 

 
Övriga krav enligt Akademiska Hus Riktlinjer för Projektering, senaste utgåvan. 
 
I systemhandlingsskedet ska följande uppgifter beräknas och redovisas: 

• Livscykelkostnad analys för valda VVS-system.  
• Preliminärt årligt energibehov för vart VVS-system inkl. drift-el 
• Preliminärt effektbehov värme/kyla 
• Klimatberäkningar för olika typlokaler och lokaler med speciella behov 
• Preliminär underhållskostnad kr/m2/år per system för valda VVS-system 
• Val av solskydd ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt motiverat 
• Energibalansberäkningar. 

 
I förfrågningshandlingsskedet (bygghandlingsskedet) ska följande uppgifter beräknas och 
redovisas: 

• Tryckfalls- och ljudberäkning med injusteringsvärden för ventilation. 
• Tryckfallsberäkning med injusteringsvärden för värme- och kylsystem. 
• Årligt energibehov för vart VVS-system inkl. drift-el. 
• Effektbehov för valda VVS-system 
• Klimatberäkningar för olika typlokaler och lokaler med speciella behov. 
• Underhållskostnad kr/m2/år per system. 

 
Klassningsplan och riskanalys ska upprättas i projektets systemhandlingsskede. Ansvarig för 
utförandet är verksamheten som ska leverera underlag för verksamhetsbeskrivning. 
Intyg på att slutlig klassningsplan finns hos hyresgästen ska överlämnas till Akademiska Hus. 
 
Beakta om planerad markvärme ska finnas vid den centrala inlastningen och vid 
huvudentréer.  

Mätning 

Verksamheter med förväntad hög varmvattenförbrukning förses med separata mätare för 
kall- och varmvatten.  
 
All energi- och vattenförbrukning ska mätas husvis. Mätare ska vara av debiteringsklass 2 
och förses med utrustning för fjärravläsning. Kommunikationsgränssnitt ska vara MBUS. Se 
bolagsgemensamt dokument Fastighetsinformationssystem. 

Injustering 

Injusteringshandling ska upprättas. 
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Ritningshantering  

Ritningar för distribution under projektering sparas i pdf-format för valfri hantering, läsning på 
skärm eller utskrift.  
 
Se Instruktion Ramprogram. 

Brandhandlingar med underhållsplaner  

Branddokumentation utförs enligt BBR. Se princip enligt Rambeskrivning Brand. 

Underlag för relationshandlingar  

Relationshandlingar utförs av konsult på underlag från entreprenör.  
Projektet ansvarar för att Rumsfunktionsprogram upprättas som relationshandling.  

Underlag för driftinstruktioner  

Driftinstruktioner för förvaltningsskede upprättas enligt Akademiska Hus standard. 
 
Vid ny byggnad och större ombyggnader ska en webbaserad husguide upprättas i samråd 
med förvaltaren. 
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5 VVS- OCH KYLSYSTEM  

Texter i följande avsnitt redovisar förutsättningar för och utförande för VVS- och 
kylsystem då normala, prövade tekniska lösningar tillämpas. 
 
Vid ekonomisk värdering av åtgärder ska en kapitalvärdemetod användas alternativt för 
energibesparingsåtgärder besparingskostnadsberäkning. 
Val av kalkylränta och av brukstid ska i varje enskilt fall ske i samråd med Akademiska Hus 
under beaktande av erfarenhet av ombyggnadstakt för berörd installation. Se även BAF 
1130, 1986-01. 
 
Val av generalitet och flexibilitet ska ske i samråd med verksamheten med hänsyn tagen till 
verksamhet, (statistisk) ombyggnadstakt och kostnadskonsekvenser. 

Termiskt inomhusklimat 

Det är såväl ur komfortsynpunkt som ur värmelagringssynpunkt av värde att temperaturen i 
arbetslokaler får variera under dagtid och mellan olika årstider.  
 
För bestämning av dimensionerande utetemperatur används ”10-årsvärdet”.  

Allmänt 

Beräkning av klimat ska genomföras dels vid extremvärden och dels i en normalpunkt 
exempelvis vid medelutetemperatur. 
 
Nedanstående rekommendationer gäller arbetslokaler såsom kontor, laboratorier, lärosalar, 
sammanträdesrum eller andra utrymmen med likartade krav på termiskt klimat. Utrymmen 
som kök, apparatrum med värmeutvecklande installationer, trapphus där lägre temperatur är 
möjligt, garage m.fl. är alltså undantagna. 
  
För lokaler med speciella krav på luftklimat ska i ett tidigt skede av projekteringen 
prestationsgränser fastställas. För klimatrum, kylrum o. dyl. kan lämpligen ifyllas särskild 
blankett. Av handlingarna bör framgå hur ställda funktionskrav kontrolleras. Vid fastställande 
av prestationsgräns ska kostnadskonsekvenser av alternativa krav noggrant penetreras med 
verksamheten. 

Vinterfallet 

Utgående från en klädsel motsvarande 1 clo och normal kontorsaktivitet eftersträvas ur 
komfortsynpunkt en operativ temperatur av 22˚C. Acceptabel variation är 20-24˚C då 
lufthastigheten är lägre än 0,15 m/s. 
Dimensionerande termiskt inomhusklimat under uppvärmningssäsongen ska beräknas enligt 
BBR. Operativa temperaturen dimensioneras för rumsluftens medeltemperatur (0lm) = 20˚C. 
 
För lokal utformad enligt schablonreglerna i BBR, vad gäller fönsterarea och isolerstandard 
samt försedd med radiatorer erfordras inte beräkning av 0op. 

Sommarfallet 

Kraven för sommarfallet förutsätter solskydd. 
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Systemval 

Inom ramen för ställda funktionskrav bör olika tekniska system och lösningar utvärderas och 
jämföras med hänsyn till lägsta årskostnad avseende investering, drift och underhåll. Se flik 
”Gränsdragningslista Investering”. 
 
Behov och omfattning av installationer med stor energiförbrukning ska prövas särskilt kritiskt 
och motiveras. 
 
Allmänt gäller att tekniska och ekonomiska beräkningar dokumenteras och samlas projektvis 
på ett överskådligt sätt. Speciellt beaktas att: För varje projekt ska, redan i ett tidigt skede av 
projekteringen av verksamhetsknutna 
installationer, prestationsgränser jämte utbytbarhet och samtidighetsfaktorer fastställas och 
dokumenteras. 
 
Konsulten ska rumsvis dokumentera kravspecifikationen, exempelvis x personer, y W 
värmetillskott; z l/s luft; spec. temperatur, o.s.v. (t ex enligt Rumsfunktionsprogram). 
 
Generella krav på driftsäkerhet för försörjning av byggnader: 
• Dubbla luftbehandlingsaggregat kan vara aktuellt för laboratorielokaler och liknande med 
minst 60-100 % vardera av erforderligt luftflöde. Ekonomisk utvärdering ska genomföras före 
val av aggregatstorlekar. Speciellt i befintliga byggnader ska tillgängliga utrymmen vägas in i 
bedömningen. Aggregat i drift ska vara kopplat till reservkraft för drift även vid strömbortfall 
exempelvis brand. 
• Om det bara finns ett aggregat ska man tillse att undertryck hålls i frånluftssystemet vid 
avstängt aggregat, exempelvis vid service. 
• Reservkyla, där så krävs, sker med stadsvatten vid bortfall av det normala kylsystemet  
• 2 st enkelpumpar per system på huvuddistribution för värme respektive kyla 
 
Speciella krav på driftsäkerhet och korta avbrottstider, t.ex. vid driftstörningar eller störningar 
på yttre försörjningssystem, ska anges och dokumenteras i tidiga skeden av projektering. 
 
Metod och förutsättningar för injustering och kontroll anges i bygghandlingarna. 
Erforderliga mätuttag anges på ritningarna. Anläggningen ska planeras för rationell 
injustering och funktionskontroll även under förvaltningsskedet. 
 
Lämplig zonindelning ska göras så att driftförhållanden för VVS-anläggningar i varje zon 
anpassas efter verkligt behov. 
 
Förläggning och uppdelning av aggregatrum ska ske med hänsyn till eventuella hälsorisker 
vid drift och underhåll av installationer. 
 
Utrustning och placering ska väljas med beaktande av ljudkrav. 
 
I el- och telerelaterade utrymmen får inga rörledningar installeras som kan ge upphov till 
läckage av vätska. Undantag kan göras för kylinstallationer för rummets funktion. 
Installationerna ska förses med droppskydd.  
 
Beträffande märkning av VVS-installationer, se Märkhandling. 
 
Det är av stort värde att system är enkla, överskådliga och symmetriska. Installationer ska 
vara lätt åtkomliga för service, de ska placeras och utformas på ett sådant sätt, att rationell 
drift är möjlig. Standardprodukter väljs i första hand. 
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Inga fasta installationer får monteras i lösa undertak eller enkelt flyttbara väggar. Erfordras 
montage i undertak ska detta ske i fasta delar av undertaket. Undantag är luftdon och 
armaturer för allmänbelysning. 
 
Om installationer finns ovan undertak ska inspektionsluckor installeras, alternativt lätt 
demonterbara undertak. 
  
På systemväggar får endast sådana ledningar monteras som har funktionssamband med 
ansluten inredning till väggen. Ledningar ska då monteras på särskild skena, s.k. 
jordahlskena. Se ”Rambeskrivning Laboratorium Scheelekoncept”. 
 
Det ska normalt finnas kallrasskydd under fönster (radiatorsystem) som också täcker 
transmissionsförlusterna under icke arbetstid. 

Utrymmesbehov för aggregatrum och apparatrum 

Aggregatrum och apparatrum ska kunna nås neutralt med hiss. Transporter till och från 
rummen av tunga eller skrymmande aggregatdelar ska kunna ske utan ingrepp i byggnad 
eller installationer. 
 
Vid installerade apparater ska fri golvyta reserveras för god åtkomlighet vid skötsel och 
underhåll. Utrymme ska finnas för både avlastning av demonterade delar och för arbete med 
dessa. Apparater eller delar i dessa ska kunna demonteras utan att ingrepp måste göras i 
byggnaden eller i andra installationer. Över tyngre komponenter monteras lyftkrokar eller 
dylikt. 

Schakt för installationer 

I schakt placeras till- och frånluftskanaler, ledningar för värme, vatten, avlopp, gas, tryckluft 
och andra förekommande media samt elinstallationer. Vertikala kanaler förses normalt i sin 
nedersta del med inspektionslucka. 
 
I laboratorier förläggs schakt/ränna för matningsstråk så att närstråken ges kortast möjliga 
horisontella dragningar. Kanaler, rör och ledningar ska i normala fall förläggas i neutralt 
utrymme, till vilket även räknas det utrymme som ska betjänas. 

Mätanordningar för mediaförbrukning 

Utnyttjande av (fjärr-) värme, (fjärr-) kyla, vatten och ånga ska mätas. Mätinstrument ska vara 
av klass debiteringsmätinstrument.  
 
Mätuttag för sekundära system ex. flöde över rumskylare, ska installeras för möjlighet till 
kontroll under drift. 
 
Värmesystem förses med mätanordningar för driftuppföljning, energiförbrukning och 
effektmätning om installerad värmeeffekt för byggnaden överstiger 100 kW. Beakta behovet 
av att kunna mäta separat för olika byggnader. 
 
Mätanordningar utförs så att registrerande instrument enkelt kan inkopplas och så att 
kompletterande instrumentering kan inkopplas för att enkelt upptäcka överförbrukningar av 
värme, el och vatten på grund av fel i anläggningarna. 
 
Kompletterande instrumentering avser: 

 Övervakning av effektuttag 

 Övervakning av värmeåtervinningsutrustning (alltid vid större anläggningar) 
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 Övervakning av temperaturer 

 Drifttidmätare och trippmätare 

 Värmeförbrukning som funktion av utetemperatur 
 
Närmare råd kan lämnas av Akademiska Hus driftorganisation för projektet. 
 
Allmänt gäller att systemen för driftövervakning samordnas med möjligheten att enkelt göra 
erforderliga injusteringar. Mätare ska således finnas vid ställdon för tryck och temperatur. 
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52 TAPPVATTEN OCH AVLOPPSVATTENSYSTEM  

Här redovisas förutsättningar för och utförande av vatten- och avloppssystem då normala, 
prövade tekniska lösningar tillämpas. 

Rörinstallationer för laborativ verksamhet 

Proppade avsättningar för framtida närstråk i schakt förses med avstängningsventiler och 
icke utnyttjade avlopp förses med lock. 
 
Rörledningar i både matningsstråk och närstråk förläggs helt skilda från stommen och lätt 
åtkomliga. Inkopplingsställe för närstråk bör ha likartat läge i varje rum och vara måttmässigt 
samordnat med väggar och inredning. 
 
På systemväggar får endast ledningar monteras som har funktionssamband med till väggen 
ansluten inredning.  
 
Vertikala matningsstråk förläggs som regel i anslutning till neutralt utrymme, exempelvis 
korridor. 

Tappvattensystem 

Verksamheter där stora mängder tappvatten kan krävas för kylning redovisas i ett tidigt 
skede av projekteringen. Möjlighet till cirkulerande köldbärare och nödkyla utreds vid stort 
kylvattenbehov.  
 
Avsättningar för räddningsstation enligt verksamhetens krav. 

Avloppsvattensystem 

Golvbrunn i laboratorium installeras endast då speciell verksamhet så kräver. Bedöms 
golvbrunn som nödvändig (t.ex. i djurrum) bör den placeras åtkomlig för skötsel, dock inte vid 
arbetsplats eller i gång- eller transportväg. Golvbrunn ska vara avstängbar eller 
självstängande. 

Övrigt 

Förutsättningar och ekonomi för central beredning i stället för lokal renvattenberedning ska 
utredas och dokumenteras. 
 
Labtrattar ska vara försedda med stänkbleck. Vattenlås för labtrattar placeras gemensamt i 
anslutande rörledning och ska ingå i rörentreprenaden. 
 
Samtliga rörstråk ska förses med avstängningsventiler vid avgrening från vertikala schakt. 
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53 SPRINKLER SYSTEM  

Sprinkler installeras endast av ekonomiska eller tekniska skäl. 

54 GAS- OCH TRYCK LUFTSSYSTEM  

Förutsättning och ekonomi för central distribution av gaser utreds och dokumenteras i varje 
projekt. Målsättning ska vara att minimera lokalt uppställda gastuber. Tryckluft ska vara av 
”instrumentkvalitet”, dvs. daggpunkt -20˚C, oljefri, max partikelstorlek 1μm, max konc 
1mg/m3. Se ISO 8573 Klass 2. 
 
Tryckluftskompressorer och värmeåtervinning från kondensorer bör utredas i varje projekt. 
Likaså om kylaggregat kan och bör nyttjas som värmepump. 
Beräkningar och relationstal (effekt, energi, klimat, ljud, tryckfall m.fl.) etc. som ska levereras 
i olika projekteringsskeden ska listas på ett ställe. 
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55 KYL- OCH VÄRME PUMPSYSTEM  

Här redovisas förutsättningar för och utförande av kylsystem med normala, prövade tekniska 
lösningar. 

Allmänt 

För att minska kylbehovet i byggnaden bör följande beaktas: 

 Byggnadens utförande och orientering med hänsyn till solinstrålning. 

 Byggnadens disposition och verksamhet. 

 Undvik t ex att placera värmealstrande utrustningar mot sydfasad. 

 Byggnadens ”kyltröghet” utnyttjas. 

 Aktiv nattkylning.  

 Solavskärmning med låg värmeinstrålning.  

 Värmereflekterande fönsterglas.  

 Tidstyrning av värmeavgivande apparater. 

Teknisk kylning 

Platsmonterade kylmaskiner förses med dubbelkondensor för nödkyla med tappvatten. All 
styrning av temperatur i kyl- och frysrum ska ske via DUC/PLC. Avfrostningssekvens ska gå 
att styra via DUC/PLC. 
 
Kylare för apparatrum, datorhallar och dylikt utförs normalt som fläktkylare (fancoil), för 
indirekt kylning med vatten som köldbärare. Kyleffekter, sammanlagringar samt 
temperaturnoggrannhet bör fastläggas.  
 
Vid för hög temperatur i kyl- och frysrum ska grönt blixtljus aktiveras i korridor i anslutning till 
frysrum. 
 
Behov av reservkapaciteter, nödkyla samt reservkraftmatningar ska analyseras mot 
bakgrund av funktionstillförlitlighet, haverikonsekvenser och ekonomi. Även riskanalys för 
skadegörelse/sabotage ska göras och beaktas. 
 
Ställda temperaturkrav ska alltid kunna avläsas från utsida kyl- eller frysrum. 
Temperaturgivare ska vara gemensam för styrning och indikering. 
 
Med årstidsoberoende kylbehov är ofta värmeåtervinning aktuell. Denna återvinning bör alltid 
bedömas mot tillförlitligheten för kylfunktionen. 

Projektering av kylinstallationer 

Rumskylare installeras för aktuellt behov. 
Rörsystem görs så att det senare enkelt kan kompletteras eller ändras efter verksamheten. 
Kylanläggning utförs med indirekt kyla. 
 
Direktexpansion utförs normalt endast för enstaka eller perifert belägna lokaler med s.k. split-
unit eller när temperaturer lägre än 0˚C erfordras. 
 
Uppdelning av köldmediekretsar med hänsyn till besiktnings- och kontrollplikt. 
 
Köldbärar- eller kylmedelsystem som fordrar fryspunktnedsättande inblandning minimeras 
och utförs med miljövänlig brine. 
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56 VÄRMESYSTEM  

Här redovisas förutsättningar för och utförande av värmesystem då normala, prövade 
tekniska lösningar tillämpas. 

Energiförsörjning för uppvärmning 

Centraliserad värmeproduktion via fjärrvärme gäller generellt, men vid nybyggnation ska 
alltid alternativa energisystem utvärderas. 

Projektering av uppvärmningssystem 

Grunduppvärmning ska ske med vattenradiatorer. Som kallrasskydd under 
arbetstid kan även elradiatorer användas om de är styrda med hänsyn till kallrasrisk, och 
förutsatt att effekt- och energibehoven är låga. Kallrasskydd samordnas med planerad 
inredning och utrustning. 
 
Värmeenergibehovet ska bestämmas enligt BBR, dock bör följande beaktas vad gäller val av 
dimensionerande utetemperatur, sammanlagring av effekter m.m. 
 
Radiator- och luftvärmesystem dimensioneras i normalfallet för lågtemperatursystem enligt 
BBR och energileverantörens leveransvillkor. Observera dock undantagen i BBR. 
 
För vattenradiatorsystem gäller normalt: 

 Radiatorsystemet gruppindelas med hänsyn till byggnadens orientering och med 
hänsyn till verksamheter med olika driftförhållanden 

 Utförs som tvårörssystem, alternativt trerörssystem 

 Planeras för få injusteringsvärden (symmetri, likartade kopplingar m.m.) 

 Vattenflödet per radiator ska vara lägst 20 l/h 

 Långa radiatorer diagonalkopplas 

 Förregling värme – kyla lokalt utreds i nya anläggningar 
 
Radiatorns värmeavgivning ska vara minst 70 % av totala värmeavgivningen från radiator 
och värmerör i rummet. 
 
Radiatorsystem förses med lätt åtkomliga filter. 
 
Vid placering av radiatorer och värmerör gäller att: 

 Värmerör monteras utanpåliggande. 

 Radiatorer och värmerör placeras som regel 100 mm över golv. 

 Strypnings- och radiatorventil placeras lätt åtkomliga för omställning. 

Värmeåtervinning 

Installationer i energibesparande syfte ska alltid lönsamhetsvärderas. 
Primärvärmenät utförs i fjärrvärmestandard. 
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57 LUFTBEHANDLING  

Här redovisas förutsättningar för och utförande av luftbehandlingssystem då normala, 
prövade teknisk lösningar tillämpas. 

Tekniska system  

Intag för uteluft ska placeras med hänsyn till bilavgaser och så att svalast möjliga uteluft tas 
in sommartid. Inverkan av vind beaktas. Gaser från frånluftfläktar samt snö får inte tränga in i 
intag för uteluft. Intaget ska förses med ”dränering”. 
 
Vid motordrivna spjäll, brandspjäll, avstängningsspjäll och dylikt monteras inspektionslucka, 
alternativt fönster. 
  
Aggregat och ventilationssystem förses med anordning (fasta uttag) för luftflödesmätning. 
 
Tilluftsfilter ska ha filterklass F7, motsvarande medelavsvärtningsgrad 85 %. Annan 
filterklass kan tillåtas efter utredning. Vid varje filter monteras U-rör för tryckdifferensmätning 
samt skylt som anger max tillåtet tryckfall. 
 
I anslutning till fläktar och aggregat placerade på tak ska gångbryggor och stegar finnas, för 
att möjliggöra service. 
 
Aggregatstorlek och anslutningarnas aerodynamiska utformning väljs med målet att 
åstadkomma lägsta kapital- och driftskostnad. 
 
Tilluften tillförs arbetslokaler, såsom kontor, laboratorier och därmed jämförliga utrymmen 
med varaktigt arbete, på sådant sätt att lufthastigheten i rummets vistelsezon inte överstiger 
0,15 m/s. I lokaler med grund- och tillsatsventilation kan lufthastigheten i vistelsezonen vid 
max flöde dock få uppgå till 0,20 m/s. Med vistelsezon avses normalt en zon begränsad av 
plan som är parallella med rummets begränsningsytor och belägna: 0,6 m från ytterväggs 
innerliv (med fönster) och från övriga väggar, samt 0,1-1,8 m över golv. 
 
Anläggningen planeras och utformas i övrigt så att ljudkrav innehålls. 

Luftflöden 

Luftflöden ska normalt anges i l/s eller vid större luftflöden i m3/s. 
 
Dimensionering av kanalsystem och komponenter samt ljud- och tryckfallsberäkningar ska 
utföras vid nominellt luftflöde plus 7 %. Detta för att innehålla en större marginal i luftflöde än 
vad AMA tillåter och för att kunna innehålla rätt minimiluftflöde för dragbänkar och övriga 
ventilerade arbetsplatser. 
 
Dragskåp injustereras med 10 % överflöde. 
 
Nominellt luftflöde plus 7 % ska anges på ritningen med information i anvisningstext att på 
ritningar angivna luftflöden är uppräknade med 7 % från nominella flöden. 

Luftflöden för laboratorier 

För grundluftsflödet i laboratorier gäller som riktvärde 4 l/(s, m2). Luftflödet bestäms dock för 
varje projekt med hänsyn till verksamhet och personbelastning.  
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I laboratorielokal väljs i allmänhet en luftriktning från korridor till laboratorium. 
 
Dragskåp eller annan därmed jämförlig anordning för punktutsugning bör som 
grundluftflöde ha högst 1/3 av det forcerade flödet. Detta flöde ska som regel utgöra del av 
lokalens grundventilationsflöde. 

Injustering av luftflöden 

I bygghandlingarna anges metod för injustering samt var injustering påbörjas. På ritning 
markeras de platser där mätning kan ske, s.k. mätplan. 

Fuktning/Avfuktning 

Anordningar för fuktning/avfuktning installeras endast då verksamhetens karaktär från 
teknisk synpunkt kräver detta, t ex i djurrum, vissa laboratorier, tryckerier, vissa museilokaler 
och rum för datorer. 
 
I byggnader som förses med installationer för fuktning ska man ta tillvara möjligheten till 
evaporativ kylning sommartid. 

Laboratorier 

Värmeåtervinning i laboratorier utförs med vätskekopplade system. 
 
Frånluftskanaler från laboratorier ska inomhus vara helt täta på trycksidan av fläkt. 
Täthetskravet gäller även frånluftsfläkten. 
 
Tilluftsdon ska ha inställbara luftriktare. 
 
I ventilationskanaler med invändig isolering ska denna ha ytbeklädnad av plåt eller plast. 
 
Vid brand i byggnad ska ventilationen vara i drift tills Räddningstjänsten anländer. 
Räddningstjänsten ska kunna manövrera drift av till- och frånluft från entré. Dock ska 
Brandförsvarets tillstånd inhämtas för varje byggnad. 
 
Vid isolering av komponent såsom givare, spjäll etc., ska isoleringsmontaget ske med 
avtagbart lock/lucka med snäpplåsning. 
 
Då befintliga ventilationskanaler används ska rengöring och provtryckning utföras. 
 
Aggregat utrustas med 150 mm höga smidesramar (för åtkomlighet under aggregat). 
Balkram får ej installeras/användas utan godkännande från beställaren. 
 
Mätspjäll ska ha max avvikelse 7 %. 
 
Perforerade komponenter i luftsystem ska ha håldiameter av min 3,5 mm. 
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80 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYTEM  

För styr- och övervakningssystem gäller ”Rambeskrivning Styr- och Övervakning”.  
 
I byggnad med djurrum och dylikt ska bör- och ärvärden för temperatur, relativ luftfuktighet 
och belysning vara tillgängliga för användaren. 

MÄRKNING AV INJUSTERINGSSPJÄLL 

Märkning utförs i hierarkisk ordning. 
 
Spjäll märks med system, löpnummer, flöde fast graverad. Spjällvinkel, mättryck märks med 
tejp exempelvis på baksidan av skylten. 
 
Injusteringsspjäll ska märkas med skylt som anger system, komponenttyp, löpnummer samt 
placering.  
Märkning av inställningsvärde ska även utföras. Härvid godtas inte märkning med spritpenna 
eller motsvarande. 
 
Förteckning över spjäll och mätuttag upprättas.  
Förteckningen ska vara avläsbar dels med utgångspunkt från spjällnummer och dels från 
rumsnummer.  
 
Exempel: 

 

SPJÄLLFÖRTECKNING 

  Placering Betjänar Luftflöde Mättryck  

System Spjäll Plan Rum Plan Rum l/s Pa typ/stl 

TA1 SP1 2 2236 2 241  30 PRA-
315 

 

RUMSFÖRTECKNING 

   Placering  

Rum/enhet Plan System Komponent Plan Rum Anmärkning 

115 1 TA1 SP123 1 103 

 
Skylt framsida: 

 
 
 
 
 
 

 
Skylt baksida: 

 

TA1 
 
SD123 
 
q = 120 l/s 

 
 
 
 
 

Spjällvinkel/Altu slutare (Iris-sp) 

Mättryck  Pa 
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INLEDNING 

Allmänt El 

Avvikelser från Ramprogram får ske i samråd med projektledare och Akademiska Hus men 
ska i alla förekommande fall motiveras och dokumenteras skriftligt i respektive projekts 
program- och systemskede. Se Instruktion Ramprogram och Mall Avvikelser.  
 
Se Rambeskrivning Rumstyper, Hiss, Brand och Elmiljö. 
 
Klassningsplan och riskanalys ska upprättas i projektets systemhandlingsskede. Underlag för 
verksamhetsbeskrivning ska levereras av hyresgäst. 
Intyg på att slutlig klassningsplan finns hos hyresgästen ska överlämnas till Akademiska Hus. 
 
Vid större om- och nybyggnationer ska förbindelse till minst två andra hus dras, i samråd 
med driftorganisationen. För Akademiska Hus driftnät ska det i vardera riktning läggas en 
ELAQBY minst 50x2x0,6 och två EQFR 50x2x1,5 som plintas upp i samtliga ändar samt en 
fiber singelmod 8 par som kontakteras i båda ändar.  
 
Beakta om planerad markvärme ska finnas vid den centrala inlastningen och vid 
huvudentréer. 

ATEX-klass 

Se Rambeskrivning Brand. 

Montage 

Installation i undertak ska monteras i fasta partier. 
 
Samtliga väggdragna installationer på systemväggar ska fästas på jordahlskena.  
 
Installationer ska vara lätt åtkomliga för service och bör placeras och utformas på ett sätt att 
rationell drift och underhåll är möjliga.  
 
Apparater eller delar av dessa ska normalt kunna monteras och demonteras utan att ingrepp 
behöver göras i byggnaden eller i andra installationer, som inte är direkt anslutna till den 
demonterade enheten. Är detta inte möjligt ska hindrande byggnads- och installationsdelar 
vara lätt demonterbara. 

Mätning 

All energi- och vattenförbrukning ska mätas husvis. Mätare ska vara av debiteringsklass 2 
och förses med utrustning för fjärravläsning. Kommunikationsgränssnitt ska vara MBUS. Se 
bolagsgemensamt dokument Fastighetsinformationssystem. 
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6 EL- OCH TELESYSTEM  

Gemensamma utrymmen för Akademiska Hus el- och telenät utförs planvis som elrum och 
placeras vertikalt ovanför varandra. I samtliga utrymmen för el/tele ska placering av 
ställverk/centraler/ställ möjliggöra ett effektivt utnyttjande av ytorna så att utbyggnad är 
möjlig.  
 
Reservutrymmet för kompletterande installationer i elrum ska vara 30 %. I bygghandling ska 
disposition göras så att reservutrymme innehålls. 
 
Grundnätsrum och KK-rum separeras från Akademiska Hus el- och telenät och placeras på 
erforderligt avstånd (min 1m/kV) från högspänningsinstallationer (ställverk etc.). 
 
Reservutrymmet för kompletterande installationer i allmänt telerum ska vara 30 %. 
 
Beräkningsunderlag ska skriftligen redovisas på kortslutningseffekten, utlösningsvillkor, 
spänningsfall respektive selektivitet.  
 
Vid varje central ska minimikrav på kortslutningseffekt redovisas. Redovisning av 
kortslutningseffekt vid apparatskåp VVS ska lämnas till VVS- och SÖ-konsulten. 
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63 ELKRAFTSYSTEM 

Transportvägar inomhus för utbyte av transformatorer, reservkraftaggregat, stativutrustningar 
och liknande ska förberedas, så att ett snabbt utbyte av enheterna kan ske utan 
byggnadstekniska ingrepp. Transformatorerna bör placeras i markplanet. 
 
Lågspänningsfördelning utförs som kapslad central när det planerade elkraftbehovet (inkl. 
framtida reservbehov) max uppgår till 315 A. Överstigs nämnda behov utförs 
lågspänningsfördelning som ställverk. 
 

Vid permanenta arbetsplatser får magnetfält inte överstiga 0,2 μT som årsmedelvärde. Gäller 
såväl vid nyproduktion som vid ombyggnad av befintliga hus. 
 
För utformning av DC-system se rubrik Centralutrustningar under Teletekniska anläggningar 
i denna rambeskrivning. 
 
Strömförsörjning ska vara 110 V eller 24 V.  
I befintlig byggnad ska 48 V-anläggning bytas till 24 V-anläggning. 
 
Batteridrivna handstrålkastare med laddningsaggregat ska installeras i högspännings- (HSP) 
och lågspännings- (LSP) utrymmen samt utrymmen för reservkraft och UPS-anläggningar. I 
transformatorstationer ska dessutom HSP- och LSP-rum förses med en 24 V-armatur i tak, 
försörjd från separat DC-system. Armatur ska manövreras via strömställare placerad  
2000 mm över golv innanför entrédörr. 

63.C Transformator- och fördelningssystem 

Transformatorstationer ska vara utförda med dubbla transformatorer för att uppnå 100 % 
redundans. 
 
Transformatorstationer förses med brandsläckare samt förvaringsskåp typ Hammarel på hjul. 

Centralutrustningar 

Installationer ska vara åtkomliga från oren sida t.ex. djurrum. 
 
HSP-ställverk ska utföras för anslutning till ringnät. 
 
Larmpaneler monteras i fasadmätarskåp. Förvaltningen önskar om möjligt galvaniskt 
åtskiljda ingångar. 
 
HSP-ställverk ska vara av typ SF6-isolerat eller epoxi-isolerat utförande. HSPställverk i SF6-
utförande ska utföras i enheter om minst två cylindrar/tankar och fördelas på en 
transformator, en inkommande kabel per cylinder/tank eller alla fack separata. I en 
cylinder/tank ska det dessutom finnas en sektionering. 
 
Samlingsskena ska vara möjlig att bygga ut. 
 
LSP-ställverk utförs för TN-S-system med utdragbar huvudbrytare i kassettutförande.  
 
I transformatorstationer ska samtliga utgående LSP-grupper energimätas. Mätare ska vara 
av debiteringsklass 2 och förses med utrustning för fjärravläsning. Kommunikationsgränssnitt 
ska vara MBUS. Se bolagsgemensamt dokument Fastighetsinformationssystem. 
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Utgående grupper i ställverk ska vara utförda med säkringslastbrytare t.o.m. 400 A. 
Därutöver kan MCCB användas. 
 
Varje utgående LSP-grupp ska förses med amperemätare (kvartstimmesvisning). 
 
Inom ställverksrum anordnas värmetillförsel via takmonterade elradiatorer. 
Facklucka till utgående grupper ska med verktyg kunna öppnas med tillslagen 
brytare. 
 
LSP-ställverk ska förses med ljusbågsvakt. 
 
Eventuella behov av system för passerkontroll och inbrottslarm ska beaktas. 
 
Ställverk förses med mätuttag för spänning på inkommande, 3-faser + nolla + jord samt med 
universalinstrument JANITZA eller likvärdig. 
 
Brytare/frånskiljare vid sektionering ska vara allpolig. I skenbrygga ska dubbla sektioneringar 
finnas. Parallella kablar ska ha gemensam brytare. 
 
Ställverk ska vara byggda i ”FORM 4”. 
Ställverk ska inte utformas som listställverk. 

Kanalisationssystem 

Installationsgolv ska finnas i HSP- och LSP-ställverk. 

Ledningssystem 

För att minimera magnetfält i våningsplan ovanför ställverket placeras skensystemet i 
fackens nederdel. Beakta eventuell skärmning av rum. 
 
För korskoppling av signalkablar uppsätts korskopplings- (KK) stativ inom ställverksrum. 
 
Byggnadens 5-ledarsystem förses med jordfelsövervakning.  
 
Alla utgående LSP-grupper förses med mätanordning Megacon Isobox t.o.m. 24 st kanaler 
eller Megacon Isorack 2001. 

Platsutrustningar 

Transformatorer utförs torrisolerade eller oljeutförande utan expansionskärl. Vid behov av 
mekanisk ventilation ska typ påsfilter användas. Filtret ska vara åtkomligt utifrån. 

63.K Faskompenseringssystem 

Ställverk ska vara förberett för anslutning av faskompenseringsutrustning. Förberedelse sker 
fram t.o.m. brytare. Brytarstorlek anpassas efter anläggningens storlek. 
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63.N System för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft 

Behov av ovanstående kraftanläggningar ska utredas i systemhandlingsskedet i varje 
projekt. UPS, enhet för avbrottsfri kraft, tillhandahålls av hyresgästen. 
 
Ljudkrav utreds i projektet. Se ”Gällande riktvärden för externt industribuller” upprättade av 
Naturvårdsverket. 
 
Reservkraftanläggning placeras utanför hus ihop med transformatorstation för att uppnå  
100 % redundans. 
 
Bränsleförråd ska klara minst 4 dygns drift med last motsvarande märkeffekt för 
reservkraftaggregatet. 
 
För anläggning försörjd med reservkraft ska tillhörande kontaktorer, reläer etc. vara försedda 
med 110 V-spole. 
 
Fasföljds- och fasbrottsrelä ska vara instickstyp av fabrikat Geveke Elektromatic AB, typ  
SM 170 400 Carlo Gavazzi eller likvärdigt. Relä ska vara inställt på 0,5 s.  
 
Reservkraftaggregatet ska vid spänningsbortfall på inkommande elnät (ställverk) starta 
automatiskt på impuls från nätvakt (3-fas minimal spänningsrelä), som eventuellt ingår i 
annan entreprenad, och inom 10 sekunder strömförsörja anläggningens prioriterade nätdel 
(A-kraft). Automatiken ska ge frånorder till nätbrytare när aggregatet nått driftvarv. 
Efter frånslag av nätbrytare ges tillorder till generatorbrytare och generatorkontaktor, tillorder 
ska kunna fördröjas med inställbart tidrelä 0-10 sek. Återgång efter avbrott ska ske blinkfritt 
och automatiskt efter att nätspänningen varit godkänd i (1-60) min inställbart. 
 
Kontaktorer på motordel och nätdel ska vara allpoliga. 
 
Kommunikation med automatik ska vara webbgränssnitt och innehålla bl.a. ström/spänning 
och loggas för historik. Se bolagsgemensamt dokument Fastighetsinformationssystem. 
 
Lastprov med ett avbrottsfritt övertagande av anläggningen ska kunna göras. 
Efter uppstart fasas aggregatet in på nätet varefter nätbrytaren kopplas bort. Efter provet 
fasas aggregatet ihop automatiskt med nätet innan generatorbrytare och generatorkontaktor 
kopplas bort. 
 
Lastprov ska kunna ske mot nät och last, både automatiskt och manuellt. 
 
Utrustningen i automatikskåpets front ska vid handkörning bestå av: 

 cosϕ-meter med omkopplare, visarfrekvensmeter, 3 st amperemetrar. 

 Driftformsomkopplare med lägen automat-, hand- och blockering (avställd) samt 
provning. Omkopplare ska ge larm i alla lägen förutom auto. 

 Språngskydd 

 Temperaturmätare 

 Tryckmätare 

 Bränslenivåmätare (glasrör) 

 Nöddrift, manuell och automatik. 
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Nät-, respektive reservkraftbrytare ska vara av samma storlek och ha korta bryt- och sluttider 
samt klara snedbelastade faser. Brytare typ ACB uppfyller kravet på korta bryt- och sluttider.  
 
Bytarstorlek för nät-, respektive reservkraftbrytare ska vara en storlek större än närmaste 
storlek baserat på märkdata för reservkraftaggregat. 
 
Manöver/signalkablar ska vara separata för DC respektive AC. 
 
Manöverpanel för reservkraft ska vara utförd enligt Akademiska Hus standard. 
I statorlindningen på generatorn ska temperaturvakter monteras som ger impuls för att utlösa 
generatorskyddet. 
 
Tilluftspjäll ska vara försedda med fjäderöppning och motorstängning.  
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63 BELYSNING, ELVÄRME OCH MOTORDRIFT 

Centralutrustningar 

Om automatsäkringar används ska dessa ha godkänt synligt brytställe. 
 
Större kopieringsapparater, centralapparater i datanät (s.k. file-servers och dylikt) ska 
anslutas till egna säkringsgrupper. 
 
Reläer för belysningsstyrning ska utföras allpoliga. 
 
Centraler ska ha huvudbrytare. Gruppledningar ska anslutas till plint. 
 
Interna förbindningsledningar mellan säkring och plint ska utgöras av minst 2,5 mm2. 
 
Fördelningscentraler utförs med knivsäkringar över 25 A, storlek 0 på knivsäkring får inte 
användas, inte heller gänga III. 
 
För samtliga förekommande storlekar av säkringar i gruppcentraler ska 10 % utgöras av 
reservgrupper och det ska finnas plats på befintliga skenor för ytterligare 20 %. Det ska 
finnas minst plats för en 3-fasgrupp och tre 1-fasgrupper. 
 
Elcentraler ska utföras i plåt. Plasthöljen får inte användas. 
 
Vid samtliga centraler och apparatskåp ska förimpedans och kortslutningsström anges. 
 
Entreprenören ska dokumentera huvudledningarnas längder i samband med förläggning. 

Kanalisationssystem 

Laboratorielokaler och lokaler i samband med renodlade laboratorier förses med 
installationskanaler mellan fasad och korridorvägg. Kanal placeras under eventuellt undertak 
med ett fritt utrymme på minimum 300 mm mellan kanal och annan installation. 
Installationskanal med elskenor för B-kraft, samt i förekommande fall A-kraft där så erfordras, 
ska vara minimum 35 A och ha flyttbara uttagsenheter, separat mediakanal för data/telefoni 
samt 3x1-polig säkring. 
 
Installationskanalen monteras på vägg ovan skåpinredning alternativt infällt i undertak. För 
installationsexempel se rubrik Travé i Diskussionsunderlag Laboratorium Scheelekoncept. 
 
Egen kanalisation för verksamhetens data- och telefoninät ska finnas. 
 
Separationsavstånd, vid gemensam kanalisation kraftkablage och data/telefoni, ska följa krav 
enligt SS-EN 50174-2. 
 
Samordning gällande krav på kapning av kanallock i elkanal, så att data- och telefoniuttag 
kan placeras på avsedd plats i kanalen, ska ske i samråd med elkonsult. 
 
Reservutrymme på kabelstegar och ledningsrännor ska vara 30 %. 
 
Kanalisation i mark ska bestå av minst tre kabelskyddsrör i reserv.  



 
 

 

Rambeskrivning El 9 (14)   2009-12-01 

Ledningssystem 

Samtlig installation utförs som TN-S-system. 
 
Gruppledningsinstallation ska vara skärmat utförande. 
 
Samtliga väggdragna installationer på systemväggar ska fästas på Jordahlskena. Se 
Diskussionsunderlag Laboratorium Scheelekoncept. 
 
Reservkapaciteten i huvudledningar ska vara 40 %. 
 
Isolerad jordledning 25 mm2

 förläggs till KK-rum och grundnätsrum, från elcentral på varje 
våning. Jordledning avslutas med jordplint märkt med ”Jordningsplint för data/telefoni”. 

Platsutrustningar 

I driftutrymmen ska minst ett CEE-don 32 A installeras. Till varje fastighet ska två ”Plugg-in”-
boxar levereras, innehållande ett CEE-don 16 A, två 10 A-uttag och jordfelsbrytare.  
 
Röda uttag försörjs av reservkraft.  
 
I KK-rum installeras fyra dubbla vägguttag på vägg bakom korskopplingsstativ fördelade i en 
vertikal rad med det nedersta på 600 mm och det översta på 1400 mm. 
 
I korridorer ska infällda och utanpåliggande uttag och strömbrytare vara av slagfast typ. 
 
Ledbelysningsgrupper ska ha manöverbrytare i lägen ”0-1-AUT”, även vid busanläggningar. 
  
Städuttag placeras på c/c max 15 m och anpassas till placering av eventuella tryckknappar. 
 
Verksamhetens behov av A-kraftförsörjning ska utredas tidigt i projekteringen. 

I fastigheter med A-kraft ska följande anläggningar anslutas till A-kraft: 

 Uttagslådor typ CEE-don, i elrum, fläktrum och övriga apparatrum 

 Ledbelysning i korridorer och trapphus 

 Dörrautomatik 

 Rökspjäll och väsentliga cirkulationspumpar 

 UPS-anläggning/ Batterianläggning 

 Hissar ska gå till stannplan där dörrarna ska öppnas 

 Strömförsörjningsenhet för bussystem. 

63.1 Belysningsanläggningar 

Belysning ska styras utifrån energispartänkande och funktion. Se bolagsgemensamt 
dokument Fastighetsinformationssystem. 
 
Lysrörsarmaturer ska vara väl avskärmade så att risken för bländning begränsas.  
Armaturer ska vara försedda med jordat bländskydd. 
Pendlade armaturer ska vara balanserade. 
 
För belysningsstyrkor och bländtal se Ljuskulturs skrift ”Ljus och rum” riktlinjer och 
rekommendationer. Se även AFS 2000:42 ”Arbetsplatsens utformning”, SS-EN 1838 
”Nödbelysning” samt Ljuskulturs skrift ”Om bestämmelser för projektering och underhåll av 
nödbelysning”.  
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Till lokaler med kontorsarbete, dvs. skriv- och läsuppgifter med eller utan bildskärm, räknas 
arbetsrum, reception och grupprum. 
 
För belysning i laboratorier gäller Akademiska Hus skrift ”Rekommendationer för planering 
av Laboratorier”.  
 
Vid systemval ska behovet av platsbelysning redovisas. I de fall systemvalet kräver 
platsbelysning ska armaturer godkända av beställaren användas. 
 
Nöd- och utgångsskyltar försörjs av central växelriktar/likriktaranläggning i varje byggnad. 
Central övervakning ska finnas. Skyltarna ska larma till egen larmpanel och vidare ge 
summalarm till driftlarmstablå vid huvudentré. Armatur får inte innehålla batterier. 
 
Maximalt ett skymningsrelä ska installeras per byggnad. 
 
Armaturer ska placeras på sådant sätt att det lätt går att byta ljuskällor utan användning av 
skylift eller ställningar. 

Ljuskällor 

Belysning ska i huvudsak utgöras av lysrörsarmaturer eller LED. Lysrör ska vara försedda 
med högfrekvensdon och varmstart.  
Armaturer för kompaktlysrör får endast förekomma efter samråd med driftorganisationen. 
Glödlampor ska undvikas och lågvolts halogenanläggningar samt 2D-lysrör får inte 
användas. 
 
Energiåtgång och begränsning av mängd av olika reservljuskällor per fastighet ska vara ett 
starkt krav vid projektering. 
 
Där ledljus önskas ska det utgöras av armaturer med lysdioder som ljuskälla. 
I nöd- och utgångsskyltar ska dioder som ljuskälla användas.  
 
Lysrörsbelysning ska utföras med ett RA-index på minst 82. Vid val av ljuskälla ska 
ljustemperatur beaktas och blandning av lysrörs ljustemperatur i ett och samma rum får inte 
förekomma. 
 
Utomhusarmaturer utförs med LED.  

Utomhusbelysning 

Samordning med säkerhetskonsult ska ske gällande fasad- och entrébelysning. 
 
Belysning m.m. som monteras på fasad matas från husets central och styrs av ett 
gemensamt skymningsrelä. 
 
Belysning som monteras på mark styrs och matas från vägbelysningsscentral. Se 
Rambeskrivning Mark. Avsäkrad stolpbelysning i belysningsanläggning utomhus ska matas 
med minst 5x10 mm2 kabel. 
 
Belysning ska finnas för utvändiga skyltar och till kortläsare. 
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63.2 Elvärmeanläggningar 

För utvändiga stuprör installeras värmekabel. 
 
Anslutning av värmeapparater i pentry och lunchrum typ kaffebryggare, spisar m.m. ska ske 
via elektronisk timer med grundinställningstid 30 min. 

63.3 Motordriftanläggningar 

Varvtalsreglerade motorer ska vara styrda med frekvensomformare. 
 
Frekvensomformare ska vara kapslad och ska placeras utanför apparatskåp i omedelbar 
anslutning till betjänat objekt. Avstånd mellan betjänat objekt och frekvensomformare ska 
vara så kort som möjligt. Skärmad anslutningskabel ska användas. 
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64 TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

Centralutrustningar 

Reservkapaciteten för montagestativ och strömförsörjningsutrustningar ska vara 30 %. 
 
Anläggningar som försörjs av 24 V anläggningen ska ha batteribackup, t.ex. motorslutbleck, 
kortläsare, larm samt skalskydd. 
 
Spänningsförsörjningar ska ha separat säkring. 
 
För att underlätta service av batterianläggningar ska installation utföras enligt nedan med 
placering i separata lådor, inte inbyggt i skåp. 
 

 
 

Ledningssystem 

Reservkapaciteten i matarledningar ska vara 30 %. 

64.07 Data/Telefoninät för informationsöverföring 

Allmänt 

Jordning ska göras av varje stativ till jordningsplint för data/telefoni med RQ 10 mm2.  

Spridningsnät 

Spridningsnätets täckning ska sammanfalla med det område som täcks av matande 
gruppcentral för att minimera jordpotentialskillnader. 

Uttag 

Uttag för hisstelefon monteras i hissmaskinrum. 
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19” stativ/ skåp 

Stativ monteras på 500 mm distans från vägg och förses med stag på mitten. Val av stativ 
görs i samråd med beställare.  
 
Avstånd mellan stativ ska vara 200 mm.  
Stativ förses med trådföringsbyglar på båda sidor efter hela den höjd där paneler, plintar eller 
utrustning monteras. 
 
Mellan stativen ska kanalisationsväg för korskopplingskablar anordnas i form av ”trådränna” 
120 mm horisontellt placerad i över-/framkant av stativ. 

Stam- och områdesnät telefoni 

Stam- och områdesnät kopplas upp på kopplingsplintar av typ KRONE brytplint E50 140 22. 
 
Provning ska göras av koppling och isolationsresistans mot jord. 
 
Mätresultat redovisas med utskrivna protokoll för samtliga kablar. 

Stam- och områdesnät data 

Dämpningsmätning av singelmodfiber ska göras i båda riktningar och på våglängd 1310 nm. 
 
För singelmodfiber görs mätning av reflektion med OTDR-instrument i båda riktningarna på 
våglängd 1310 nm med möjlighet till utskrift av mätresultat i form av kurvor och värden för 
reflektionsdämpning. 
Samtliga mätvärden ska ligga inom de i SS-EN 50 173 (med senaste tillägg) specificerade 
för optisk länkklass. 

64.11 Entrésignalanläggning 

Kanalisation för entrésignalanläggning förbereds. 

64.114 Upptagetsignalanläggningar 

Installeras i mörkrum/fotolab, vilrum, grupprum, seminarierum, speciallab m.m. 
Upptagetsignalanläggning som ska ingå, utreds i respektive projekt. 
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64.25 Fel- och driftövervakningsanläggning 

Varje byggnad ska förses med larmpanel för mottagning av summerade A-, B- och C-larm 
från apparatskåp/DUC samt kategori A-larm från hissar och frysrum. Placering larmpanel ska 
utvärderas. Larmpunkter enligt nedan, som ska ingå i larmtablå, utreds i respektive projekt.  
 
- SUM DUC    - Nöd hiss 
- SUM STV    - Nöd Tak 
- SUM kyla    - Nödljus 
- SUM Jordfelslarm ställverk - Nöd kulvert 
- Likriktare    - Nöd frysrum 
- Grundvatten pump   - Fel brand 
- Brand    - Värmekabelanläggning 
- Personlarm övrigt 
 
Nödlarm ska vara vilströmskopplat. 
 
Larmpanel i entréer ska, vid ombyggnad av befintliga hus, matas från befintligt 24 V-system. 
Om detta system inte är tillräckligt ska det byggas ut, inte kompletteras med ytterligare 
system. 

64.28 Entré- och passerkontrollanläggning 

Säkerhetsanalys ska göras i systemhandlingsskedet för varje byggnad. 
 
Kontrollerad passage ska ske genom skalskydd samt förberedas med kanalisation.  
 
Anläggning som inte tillhör skalskydd ansluts inte till central 24V-anläggning. 
 
Motordrivet elslutbleck ska vara av fabrikat KABA typ Delta eller likvärdig.  

64.51 Tidangivelseanläggningar 

Vid montage av huvudur ska den ha signalmottagare för mottagning av tidskodad signal 
RDS från det svenska FM-nätet eller signalmottagaren DCF 77 kan också användas för 
mottagning av tidkodad signal från en sändare placerad i Frankfurt (Mainlingen) Tyskland. 
 
Belysningstidsstyrning inomhus ska ske från anläggning som alltid har gällande tid.  

64.62 Inbrotts- och överfallsanläggningar 

Samtliga laboratoriebyggnader skyddas med laminatglasförsedda fönsterpartier och 
skalskydd upp till 4 m från marknivå.  

64.64 Nödsignalanläggningar 

Personlarm ska finnas i kulvertar, frysrum, vid möjlig utelåsning på tak etc. och ska kopplas 
till larmtablå. 
 
Larm från vilrum och RWC ska vara lokala. 
 
Se Rambeskrivning Hiss gällande nödtelefon i hiss. 
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PROJEKTERINGSANVISNING FÖR HISSANLÄGGNINGAR 
 
Observera att nedanstående handling inte utgör en komplett rambeskrivning för ett 
hissprojekt. 
Nedan upptagna punkter är endast sådana som Akademiska Hus har ett intresse av att 
förtydliga eller att säkerställa en viss kvalitet, bl. a. med avseende på långsiktig förvaltning. 

 

Allmänt 

ELAMA 09 ska vara normgivande i projekteringen, likaså råd och rekommendationer i 
gällande RA EL 09. 
 
Hissar ska alltid utföras som linhissar (drivskivehissar). Maskinrum ska placeras enligt högsta 
rangordning i nedanstående lista: 
 1: Topplacerat maskinrum 
 2: Översidplacerat maskinrum 
 3: Undersidplacerat maskinrum 
 4: Maskineri placerat inom schakttoppen 
 
Inom varje maskinplacering enligt ovan ska maskinutförande väljas enligt följande 
rangordning (alternativpris kan också begäras): 
    :a Växellöst synkronmotordrivet drivskivemaskineri. 
    :b Växelmaskineri med asynkronmotordrivet drivskivemaskineri. 
 
Hydraulhissutförande ska endast i undantagsfall väljas och då för max två stannplan och 
företrädesvis vid stora lastkapaciteter (1,5 ton och mera). 
 
Kedje- eller skruvhissar ska inte användas. 
  
I generalentreprenörens anbud ska redovisas vilket fabrikat anbudet baseras på. 
 
Materialval av ingående komponenter ska tydligt redovisas i anbud (såsom maskineri, 
linföring, frekvensstyrning, styrsystem, dörrfabrikat, dörrmaskineri, korgfabrikat, bärram, 
nödtelefon m.m.). 
  
Materialvalet ska före slutlig upphandling godkännas av beställaren och hissansvarig i 
förvaltningsorganisationen.  
Utredning ska göras för varje hissinstallation där kapacitetskrav och betjäningsgrad 
redovisas. Även för beräkningen antagna ingångsvärden ska bifogas beräkningsresultatet. 
Redan under projekteringen ska utredning och beräkningar redovisas för förvaltnings-
organisationen. 
 
Inte enbart hissarnas storlek och hastighet ska anpassas till erhållna värden, utan även 
hissarnas tekniska utrustning och kvalitet ska motsvara kraven i erhållen trafikbelastning. 
Hissarnas trafiktyp ska även redovisas. Förstärkningar, avbärare, dörrtyper, tröskelbärighet, 
säkerhetsorgan m.m. ska anpassas till aktuell trafiktyp. 
 
Bedömning av föreskrivet antal starter för hissanläggningen ska göras med hänsyn till 
beräknad trafikintensitet samt med en minst 40 % marginal. 
 
Parskjutdörrar ska användas. Dolda tröskelspår på undersidan ska finnas, detta för att 
undvika driftstörningar pga. sand och smuts som annars fastnar. 
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Dörrar ska alltid vara automatiska skjutdörrar, med teleskopskjutdörrar för mindre dagmått 
och parskjutdörrar för större dagmått. 
Dagöppning mindre än B=900 mm och H=2000 mm får inte utföras. 
 
Kvalitetsnivå på schaktdörrar och korgdörr med dörrmaskineri ska minst vara en kvalitetsnivå 
högre än "bostadsdörrar", således t ex Kone AMD MidDuty, Otis DO2000, Selcom Pegasus 
eller motsvarande. 
 
Hiss ska även betjäna installationsvåning t.ex. källare. Vid nyinstallation ska minst en hiss gå 
upp till fläktrumsvåningen. 
  
Hiss ska projekteras så att ljudkrav beaktas.  
 
Om serviceinstrument såsom handterminal eller motsvarande erfordras för justering av 
dörrtider, programmering av stationsplan, justering av dörrhastigheter eller motsvarande, ska 
sådant ingå vid leverans. 
 
Kostnader för myndighetsgranskning av handlingar samt kostnad för förstabesiktning, intill 
fullt godkänd hiss, ska ingå i hissentreprenaden. 
(Se även krav på besiktningsåtagande under punkt Skötsel nedan.) 

Utrymmen 

Tillträdesväg till maskinrum ska alltid ske via trappa eller motsvarande i omedelbar 
anslutning till närmaste schaktdörr. 
 
Mått på schakt, topphöjd, gropdjup och maskinrum ska utföras så att flertalet hissfabrikat kan 
leverera en passande hiss. Speciallösningar får inte projekteras. 
 
Maskinrumsgolv, plintar, gropgolv ska målas med grå täckande betongfärg. 
Schaktväggar, maskinrumsväggar och tak målas med vit färg. 
 
Föreskriftsenlig schakt- och maskinrumsbelysning ska monteras av hissentreprenören. 
Belysningen ska matas från separat grupp helt skild från hissens strömförsörjning. 
 
Schaktbelysningen ska utgöras av enkla lysrörs- eller LED-armaturer med täckglas och 
kapslingsklass IP44, placerade stående med max 4 meters delning. Samtliga lysrör ska vara 
av typ fullfärgslysrör, varmvita.  
 
Hisschakt ska ha föreskriftsenlig ventilation där tilluften först och främst ska komma från 
tilluftsaggregaten. Vid hissplacering vid yttervägg ska ett friskluftsgaller placeras mot schakt. 
 
Temperatur i schakt och maskinrum ska hållas inom 10-35 °C i alla belastningsfall. 
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Maskineri 

Maskineri (men inte motor) ska vara överdimensionerat motsvarande (minst 30 % på "out of 
balance load") och förhållandet drivskiva- snäckhjul ska vara gynnsamt (max 2:1). 
 
Drivskivan ska ha underskurna linspår i U-spårform. 
 
Hissen utförs med frekvensstyrd växelströmsmotor så att steglös acceleration och 
retardation erhålls. Frekvensstyrningen ska ha återkoppling för referens av hissens verkliga 
rörelse. 
 
Effektförbrukning och huvudsäkring ska redovisas i anbud. Låga värden eftersträvas. 
För att underlätta "baxning" ska märken målas på bärlinorna för varje plan. 
  
Alla bryt- och drivskivor ska placeras och uppriktas så att linornas infallsvinkel i alla lägen 
minimeras. 
 
Linspänning ska justeras och uppmätas med godkänt jämförande resultat. 
 
Kärnan i bärlinan ska utgöras av inspunnen lin, inte plast eller dylikt. 
 
Vibrationsisolering för maskinuppställning ska beaktas och specificeras. Hänsyn ska tas till 
konstruktionens resonansfrekvens. 
 
Stannplansinställning +/- 10 mm även under i- och urlastning. 

Lastbärare 

Hisskorg ska vara av stål. 
 
Korgdörr och ingångsparti ska vara utfört av rostfri präglad stålplåt, Avesta Sheffield, 
decoration nr 8. 
Dörröppning förskjuts i sidled så att spegel, knappsats, tablå m.m. skyddas av gavelvägg. 
Endast handledare monteras på denna sida. 
 
Korgdörr ska förses med fotocellridå och radar som ser utanför korgdörren. Montage väl 
undandraget från dörr- och karmkanter (ca 20 mm). 
Kablage från rörligt dörrblad till fast punkt ska ske genom s.k. kabelkedja. Alternativt 
monteras fotocellridån på fasta lister mellan golv och tak. 
 
Korginredning och korgutförande anpassas till aktuell trafiktyp. 
 
Minst en hiss per byggnad ska uppfylla följande: D 2400 x B 1500 x H 2200 mm, dörr med 
dagmått 10M, min last 1200 kg.  
Detta för att beakta frakt av större inredningskomponenter m.m. 
Avsteg från ovanstående mått utreds i systemhandlingsskedet. 
 
Belysning ska utgöras av LED-belysning. 
Armatur utförs lämpligen med integrerad korgventilation. 
Nödljus anordnas. Matning från fastighetens system för 24 V.(Samordnas med el- och 
styrprojekteringen) 
 
Handledare ska fästas med fästen av konsoltyp (motsvarande Åhmans i Åhus).  
Avbärare, 4 st i höjdled på var långsida, utförs av rundat rostfritt stål. 
 



 
 
 

 

Rambeskrivning Hiss 5 (7)   2009-12-01 

Korggolv ska beklädas med slät syntetgummimatta alternativt stengolvbeläggning. 
Golvkonstruktion ska anpassas till aktuell trafiktyp. 
 
Alla synliga skruvar ska vara av typ Kone Shield. 
 
Kopplingsplint för korgledningar ska placeras i rymlig kopplingsdosa på korgtak. Schema för 
plintmärkning i klartext monteras i locket. 
 
Hisskorgen ska förses med lastmätutrustning. 

Lyft- och dragorgan, gejder m.m. 

Gejdfästen, delning, byggstomme m.m. ska beräknas så att resonans inte uppkommer 
mellan projekterad hisslösning och byggnadsstomme. 
 
Rullstyrning för korg och motvikt installeras för att undvika oljespill och oljestänk. 
 
Gropstege ska vara fast och placeras på låssidan. 

Ledningsnät 

På vägg före apparatskåpet monteras en säkerhetsbrytare. Därefter inkopplas huvudledning 
i apparatskåp enligt SS 2097. 
  
Säkringar med gänga 3 får inte användas. 
 
Lednings- och slangdragning får inte göras ovanpå maskinrumsgolv eller på annat sätt som 
försvårar renhållning. 
 
Interna ledningar i apparatskåp märks enligt hissentreprenörens standard. 
Alla utgående ledningar anslutningsmärks.  
Kablar eller kabelknippen ska adressmärkas i klartext.  
Korgkablar ska innehålla minst 10 st reservparter, som i var ände uppkopplas på plint och 
märks. 
 
Hus: Hissnummer och Adress ska skyltas på apparatskåpsdörr samt graveras i täcklock för 
destinationstablå. 

Styrsystem 

Apparatskåp ska förses med starträknare. 
 
Felindikeringssystem ska visa de 20 senaste felen i klartext även efter strömavbrott. 
 
Styrsystem ska vara helkollektivt med färdriktningsindikering (får kombineras med stann-
plansindikator). Där så krävs, ska styrsystem utföras som trafiksystem. 
  
Stannplansindikator i hisskorg och vid stannplan. Utförande av digitaltyp med rullande text. 
Våningsbeteckningar med hänsyn till byggnaden och eventuellt befintliga hissar i och i 
anslutning till byggnaden. Företrädesvis ska internationell standard användas. 
 
Hiss ska förses med avstängd-lampor som separatmatas via fastighetens 24-voltssystem. 
Indikering genom upptändning av lins där texten "HISS AVSTÄNGD" framträder. Rött kryss 
godkänns inte. 
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Vid reservkraft ska hiss köras till entréplan och parkera där med öppen dörr. Något 
programverk erfordras inte. Utreds av brandskyddskonsult. 
 
Vid brandlarm ska hiss gå till utrymningsplan eller till minst 2 alternativa utrymningsplan. 
Hissrörelse i övrigt enligt normal brandstyrningsfunktion. 
 
Nödtelefon ska finnas i hissar och programmeras enligt Akademiska Hus instruktioner. 
Akademiska Hus äger avtal med SOS Alarm. Programmering sker av hissfirma.  
 
Hissen ska förses med: 
 - Nödsignal med vidarekoppling till husets larmpanel. 
 - Nödtelefonens centralenhet placerad i maskinrum. 
 - Spänningsbackup för hissens olika funktioner ska tas från  
  fastighetens centrala 24V-system. Således ska inga  
  accumulatorer finnas ut i hissanläggningen. (Samordnas med el-  
  och styrprojekteringen) 
 
Manövertablåer: 
 - All ljusindikering ska utföras med lysdioder. 
 - Knappar ska vara av obrännbart material. 
 - Entréplan markeras med speciell knapp. 
 - Tablålock ska utföras av kraftig rostfri stålplåt med graverad  
  belastningstext samt fixerade med skruv av typen Kone Shield. 
 - Text på knappar ska vara i upphöjd relief. 
 -  Talande våningsindikering. 

Stationer 

Dörrar och fronter ska vara brandklassade A60/F60 alt EI30, inte enbart ur brandsynpunkt 
utan även för att erhålla en stabil och ljudisolerad dörrkonstruktion. 
 
Nödöppning ska kunna ske med normal s.k. trekantsnyckel. 
 
Karmomfattningar eller karmanslutningar ska utföras inom hissentreprenaden. Utförandet 
ska vara kraftigt och klara påkörningar av för anläggningen aktuella transporter. 
 
Schaktdörrar ska på schaktsidan förses med våningsbeteckningar för orientering vid 
servicearbeten på korgtaket. 

Skötsel 

Skötsel under garantitiden samt kostnad och administration av återkommande besiktningar 
under garantitiden ska ingå i hissentreprenaden.  
  
Denna skötsel ska motsvara s.k. Funktionsservice SH88G inkl 4 st servicebesök per år samt 
eventuella arbeten under jourtid. Således ska inga andra kostnader än för vandalisering 
drabba beställaren. 
 
De förebyggande servicebesöken ska dokumenteras i en journal som uppvisas vid 
garantibesiktningen.  
 
Service av hissarna ska kunna utföras av fabrikats oberoende företag. 
Efter varje servicegenomgång lämnas omgående en kopia av journalbladet, rapportblankett 
eller motsvarande till förvaltningsorganisationen.  
Uteblivet eller misskött servicebesök värderas till 4 000 kr per hiss och besök.  
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Bygghandlingar 

Beställaren ska erhålla två omgångar granskningshandlingar senast tre veckor före 
tillverkningens start. Följande handlingar ska presenteras: 
 
 - Huvudspecifikation med fabrikat på ingående komponenter. 
 - Detaljritning över infästningar i schakt samt dörrkarmutförandet. 
 - Uppställningsritningar. 
 - Ritningar och materialspecifikationer för hisskorginredningen, för  
  hissdörrarna samt för manöver- och indikeringsdonen. 

Relationshandlingar 

Senast vid slutbesiktningen ska entreprenören till beställaren överlämna två omgångar 
teknisk dokumentation, insatt i A4-pärmar med orienterande flikar, varav ett maskinrums-
exemplar ska levereras. 
 
Dokumentationen ska vara objektsanpassad och bl.a. innehålla: 
 -  Situationsplan med hissplacering. 
 -  Kopplingsscheman med schemaförteckning och schema- 
  förklaringar. 
 -  Apparatförteckning. 

-  Reservdelsförteckningar och sprängskisser för maskineri, HR, 
manöverdon, dörrmaskineri och bärskenor m.m. 

 - Uppställningsritningar. 
 -  Instruktioner avseende skötsel, justering, felsökning, status- 
  indikeringar m.m. (gäller samtliga ingående komponenter). 
 -  Smörjföreskrifter relaterade till antal starter per år. 
 
Handlingen ska vara riktad till kompetent hisskötselpersonal, och inte vara ytlig allmän-
information. 
 
Alla handlingar ska ha svensk text. 

Information till drift- och underhållspersonal 

Informationen ska för hela entreprenaden omfatta lämpligt antal timmar, fördelade till två 
personalgrupper (två tillfällen) med minst följande innehåll: 
 
 -  Genomgång av relationshandlingar. 
 -  Orientering i styr- och drivsystemets uppbyggnad och funktion. 

-  Övning i felsökning med utnyttjande av systemens indikeringar 
och mätpunkter. 

-  Praktisk övning i baxning, nödöppning av schaktdörr samt säker 
utrymning av hisskorg. 

 -  Presentation av vad ett förebyggande skötselbesök innehåller för  
  aktuell hiss, jmf kontrollpunkter, smörjpunkter m.m. från  
  dokumentationen. 
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BRAND 

Utrymningslarm 

Installation av automatiskt brand-/utrymningslarm utvärderas i respektive projekt. 
Anläggningen ska stänga branddörrar i brandcellsgränser när sektionen stängs av vid 
underhållsarbete. Vid installationen ska: 

 anläggningen vara av adresserbar typ 

 anläggningen kunna styra rökluckor, brandspjäll, dörrhållarmagneter, larmdon m.m. 

 brandlarm indikeras med ringklocka och rött blixtljus och planeras för god täckning av 
våningsplan 

 rökdetektorer ska vara av optiskt typ 
 

Dörrhållarmagneter ska styras så att dörrar i brandcellsgränser stängs kvällstid. 

Vid renovering 

Detektorer ska kopplas ur och täckas för under renovering av en byggnad. 

Räddningsstation 

Behov av grundutrustning för släckarmedia vid investeringstillfället utreds i varje projekt i 
samråd med brandkonsult.  
 
Hyresgästen ansvarar för övrig släckarutrustning inom verksamheten. 

ATEX-klass 

Informerande skylt ska finnas på dörr till ATEX-klassat rum. 
 
ATEX-klassat område ska markeras på relationsritning och överlämnas till Akademiska Hus 
förvaltning och till hyresgäst för vidare hantering i förvaltningsskede. 
 
Information om var ATEX-dokumentation och klassningsplaner finns hos hyresgästen, ska 
finnas i SBA-pärmar hos förvaltningsorganisationen. 
 
Information till hyresgästen: 
Främst gäller lagen om brandfarliga och explosiva varor som reglerar krav på tillstånd, 
klassningsplan, utformning av byggnad, system och hantering. Arbetsmiljöverkets 
författningar har krav på explosionsskyddsdokument, där arbetsgivaren ska visa att riskerna 
för arbetstagarna är analyserade, att det finns åtgärder, rutiner och skyddsutrustning.  
Annan lagstiftning som också berör hanteringen är t.ex. Lag (SFS 2003:778) om skydd mot 
olyckor, Lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om trycksatta anordningar. 
 
Hyresgäster som hanterar brandfarlig vara över vissa mängder ska söka tillstånd hos 
byggnadsnämnden och finns det risk för explosiv atmosfär ska klassningsplan upprättas. Till 
klassningsplanen hör en riskutredning och dessutom ska det upprättas ett explosions-
dokument enligt Arbetsmiljöverkets författning AFS 2003:03 – Arbete i explosionsfarlig miljö.  
Hyresgästen ska regelbundet gå igenom all hantering av brandfarlig vara och de eventuella 
klassningsplaner som finns.  
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BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 

Enligt Boverkets Byggregler BBR ska Brandskyddsdokumentation upprättas. 
 
Se följande blad för innehållsförteckning Brandskyddsdokumentation samt vidare 
innehållsförteckning för flik 1, Brandskyddsdokumentation vid projektering. 

Inför projekt 

Referens CD överlämnas av arkivansvarig till projektet under skedet för Byggnadsprogram.  

Vid överlämnande 

Vid överlämning av projekt till förvaltningen lämnas följande dokumentation till arkivansvarig: 

 digital brandskyddsdokumentation  

 relationsritningar i dwg-format för brandritningar, brandtätningar med protokoll och 
handbrandsläckare med protokoll 

 A-ritningar i dwg-format. 

Ändringar 

Ändringar, vad gäller samtliga installationer och utrymmen, ska införas på samtliga 
relationsritningar. Även orienterings-/serviceritningar för Brandförsvaret ska uppdateras, 
likväl som brandritningar i röd branddokumentpärm, vid varje ändring som har 
tillkommit/avgått i installationen. 
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RIKTLINJER FÖR BRANDDOKUMENTATION  

Ritningarna ska utföras i format AutoCad (.dwg). 
 
I brandskyddsdokumentationen ingår: 

Brandritningar Br (.dwg) 

Där markeras: 
Utrymningsvägar (gul markering) 
Utgångsvägar (cyan markering) 
Branddetektorer 
Brandposter (handsläckare/ inomhusbrandposter) 
Brandceller 
Dörrar i brandcellgräns med hänvisning till lista 
Fönster i brandcellgräns med hänvisning till lista 
Rumsnumrering. 
 
Ritnings direktiv: 
 Linetyp Lineweight 
EI 30  DASHED   0,30 mm 
EI 60 DASHOT   0,60 mm 
EI 90 DIVIDE   0,90 mm 
EI 120 PHANTOM   1,20 mm 
 
Text:  
FÖRKLARINGAR  heigth 600  Times New Roman 
Centralapparat  heigth 300  Times New Roman 
Brandförsvarstablå heigth 300 Times New Roman 
Osv. 

Brandtätningsritningar Bt (.dwg) 

Numrerade genomföringar i brandcellsgräns noteras i lista som anger placering. T.ex. visar 
2-06 brandcellsgränser med branddörrar/ fönster. 
 
T.ex.:  Bd 3-07 Branddörr brandritning 3 löpnummer 07.  
           EI C60 Brandklass EI C60. Självstängande dörr vid brand    
       
        Bf 3-07 Brandfönster brandritning 3 löpnummer 07. 
 E30 Brandklass E30. 
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Branddörr/ Fönsterförteckning    

Teknisk Service       
 
Objekt:  
A.0095055  

Byggnadsdel: 
T2, Plan 2 del 2  

Datum:  
xxxx-xx-xx   

        

Dörr nr 
Fönster 
nr 

Brand 
klass Plats/Placering Sign. Ritn. nr År/mån ANM: 

Bd 2-2-01   E C30 T2-110A   Br-2 del 2     

Bd 2-2-02   E 30 "   "     

Bd 2-2-03   E 30 "   "     

        

Brandpostritningar Bp (.dwg)  

Samtliga brandposters placeringar noteras med löpnummer i listan brandpostplacering 
Där anger första siffran brandritningsnummer, andra siffran löpande nummer.  
Text under sträcket, typ av media .  
 
T ex:  ibp 2-03  (ipb är inomhusbrandpost. Fast installation) 
           Vatten  
          

hbs 3-16 (hbs är handbrandsläckare) 
     Pulver/Skum/Koldioxid 
 
Förslag på lista över brandposter: 
 
Datum: xxxx-xx-xx 

A nr: Plan/Rit 
Plac. 
rum Bp-nr ibp spr hbs Media AH HG ANM. 

0095055 0/ Bp1 del1                   

  0/ Bp1 del2                   

  0/ Bp1 del3                   

                      

  1/ Bp2 del1 A1-110 2-1-01     hbs Koldioxid   1   

    A1-110 2-1-02     hbs Skum 1     

  1/ Bp2 del2                   

  1/ Bp2 del3                   

                      

  2/ Bp3 del1 B1-210 3-1-01     hbs Koldioxid   1   

    B1-210 3-1-02     hbs Skum 1     

    A-210 3-1-03     hbs Koldioxid   1   

    A-210 3-1-04     hbs Skum 1     

  2/ Bp3 del2 B2-210 3-2-01     hbs Koldioxid   1   

    B2-210 3-2-02     hbs Skum 1     

    A2-210 3-2-03     hbs Koldioxid   1   

    A2-210 3-2-04     hbs Skum 1     

    A2-210 3-2-05     hbs Skum 1     

 
 
För mera information eller frågor kontakta dokumentägare, Teknisk service Akademiska Hus.  
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Brandskyddsdokumentation hus XX:XX 

 

Innehållsförteckning 

Flik 1: Brandskyddsdokumentation (se dess innehållsförteckning på nästa sida) 

Flik 2:  Brandritningar, Brandtätningsritningar  

Flik 3:  Driftkort Styr och övervakning 

Flik 4:  Protokoll SBA 

Flik 5:  Checklista SBA 

Flik 6:  Intyg 

Flik 7:  Brandförsvarets protokoll 

Flik 8:  Brandtätningsförteckning 

Flik 9:  Lista Branddörrar, Lista Brandfönster  

Flik 10:  Ansvarslista Akademiska Hus/ hyresgäst 

Flik 11:  Brandförsvarstablå 

Flik 12:  CD  

 

 

 
  



 
 
 

 

Rambeskrivning Brand 7 (7)   2009-12-01 

Flik 1  Brandskyddsdokumentation vid projektering 

 

Innehållsförteckning 

0  Innehållsförteckning 

1  Inledning 

2  Byggnadsbeskrivning 

3  Dimensionerande förutsättningar 

4  Utrymning 

5  Skydd mot brandspridning inom brandcell 

6  Skydd mot brand- och brandsgasspridning mellan brandceller 

7  Skydd mot brandspridning mellan byggnader 

8  Ventilation 

9  Uppvärmningsanordning 

10  Bärförmåga vid brand 

11  Räddningstjänstens insatsmöjligheter 

12  Brandtekniska installationer 

13  Övriga brandtekniska åtgärder 

14  Planer för drift och underhåll 

15  Verifiering 

16  Ritningsbilagor 

17 Tillgänglighet  

18  Övriga bilagor 
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Allmänt El 

Avvikelser från Ramprogram får ske i samråd med projektledare och Akademiska Hus men 
ska i alla förekommande fall motiveras och dokumenteras skriftligt i respektive projekts 
program- och systemskede. Se Mall Avvikelser.  
 
Elmiljö berör samtliga discipliner Bygg, El, VVS m.m. 

66 System för spänningsutjämning och elektrisk separation 

För att erhålla en god elmiljö krävs en strukturerad arbetsgång. Arbetsgången kan utformas 
enligt nedan: 
- Förstudie/kravställande 
- Upphandling 
- Konstruktionsgranskning 
- Verifiering 
- Slutdokumentation 
 
Elmiljön ska anpassas till den verksamhet som avses bedrivas. Arbetet ska bedrivas 
fortlöpande. Huvudtidplan ska innehålla erforderliga aktiviteter och tider för anpassningen av 
elmiljön. För bevakningen bör projektledningen utse en elmiljöansvarig. Konsulter och 
installatörer bör på motsvarande sett utse en elmiljöansvarig. 
 
För att säkerställa att uppställda miljömål i Miljöprogrammet, se Rambeskrivning Miljö, och i 
denna handling angivna krav uppfylls av valda system- och konstruktionslösningar ska en 
elmiljöanalys genomföras. En elmiljöanalys ska beakta följande: 
 
- Elkvalitet (spänningsgodhet, transienter, övertoner etc.) 
- Lågfrekventa magnetfält från inre och yttre källor (nätstationer, fastighetsanknutna 
installationer, hyresgästanknutna installationer etc.) 
- Lågfrekventa elektriska fält (elkablar, järnvägar etc.). 
- Elektromagnetiska fält. 
- System för spänningsutjämning. 
- System för jordning. 
- Åskskyddssystem. 
- System för skydd mot statisk elektricitet. 
- System för skydd mot elektromagnetisk störning. 
- System för potentialutjämnad närmiljö. 
 
Analysen ska redovisas i en rapport. Rapporten ska granskas av projektledningen och 
därefter ligga till grund för fortsatt projektering/konstruktion. Förnyad analys kan krävas vid 
förändringar i valda system- och konstruktionslösningar. 
 
En elmiljöplan upprättas för de aktiviteter som krävs i olika skeden. Elmiljöplanen ska 
beskriva omfattning och tidpunkter för följande aktiviteter: 
 
- Kravspecifikation 
- Elmiljöanalys 
- Beskrivning över system- och konstruktioner 
- Granskning av system- och konstruktioner 
- Verifiering/provning 
- Uppföljning/lägesrapporter 
- Drift- och underhållsinstruktioner. 
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Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad 

För att erhålla en god elmiljö är det viktigt att gränsdragningen mellan olika system/ 
entreprenader görs tydlig och kontrollerbar. 

66.B System för spänningsutjämning i elkraftsystem 

För byggnad med betongfundament kan, i samband med byggnationen, indirekt jordtag 
erhållas via byggnadsfundament (fundamentjordtag). Fundamentjordtag kan bestå av i 
betonggrunden ingjuten kopparlina som är förbunden med armeringen. 
För att begränsa steg- och beröringsspänningar förläggs en jordlina i form av ringledare 
(ledare i mark runt byggnad). 

66.BB System för jordning i elkraftsystem 

Inkommande jordelektrodsledare ska anslutas till huvudjordningsplint/-skena placerad i 
ställverksrum. 
 
Elkraftsystemet ska utföras som ett övervakat TN-S-system, ett system i vilken neutral- och 
skyddsledare utgörs av separata ledare. 

66.D Åskskyddssystem 

Om ett åskskydd bedöms vara nödvändigt ska det utföras i tillämpbara delar enligt gällande 
svensk standard för åskanläggningar, SS 487 01 10 samt SS-EN 62305-1 t.o.m. 4, 
Åskskydd. 

66.E System för skydd mot statisk elektricitet 

Utrustningars funktion får inte störas eller förstöras av statiska urladdningar mot delar av 
utrustningen som är beröringsbara vid normal användning. Vid val av material ska hänsyn 
tas till den triboelektriska effekten. 
 
Standard att beakta är IEC 801-2 stränghetsklass 3. 

66.F System för skydd mot elektromagnetisk störning 

Vid omfattande och känslig utrustning bör byggnaden utformas med tanke på en god 
skärmning mot inträngande elektriska och magnetiska fält. 
 
Byggnaden kan vid behov indelas i miljözoner. Zonindelning är till för att bilda gränser mellan 
utrymmen med utrustning som kan störa eller störas av omkringliggande utrustning. 
 
Specifika krav på elmiljöer ska anges av beställaren. Konsult/entreprenör ska föreslå 
zonindelning och beskriva utförandet av zongränserna. 
 
Standarder och normer att beakta: 

SS-EN 55011 

SS-EN 61000-6-4. Elektromagnetisk kompatibilitet - Generella fordringar - Emission från 
utrustning i industrimiljö.  

SS-EN 61000-6-2. Elektromagnetisk kompatibilitet - Generella fordringar - Immunitet hos 
utrustning i industrimiljö. 

Ledningsbundna emissioner, kraftförsörjning och kontroll, f < 15 kHz (övertoner flicker etc.) 

SS-EN 61000-3-3. Elektromagnetisk kompatibilitet – Gränsvärden - Begränsning av 
spänningsfluktuationer och flimmer i lågspänningsdistributionssystem förorsakade av 
apparater med märkström högst 16A per fas utan särskilda anslutningsvillkor. 

IEC/TR 61000-2-3. Electromagnetic compatibility - Environment – Description of the 
environment – Radiated and non – network – frequencyrelated conducted phenomena.  
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IEC/TR3 61000-2-3. Electromagnetic compatibility – Environment – Description of the 
environment – Radiated and non – network – frequencyrelated conducted phenomena.  

SS-EN 61000-2-4 

Ledningsbundna emissioner, kraftförsörjning och kontroll ,15 kHz < f < 50 MHz IEC, 
CISPR 16 sect 2 

Strålade emissioner, elektromagnetiska fält 14 kHz < f < 10 GHz IEC CISPR 16, sect 3 1 

IEC 61000-4-4. Electromagnetic compatibility – Testing and measurement techniques – 
Electrical fast transient/burst immunity test. 
 
Stränghetsklass väljs efter kraven i respektive elmiljözon. 

66.G System för potentialutjämnad närmiljö 

Varje byggnad/anläggning ska förses med ett potentialutjämningssystem. Inom byggnad/ 
anläggning anordnas en huvudjordningsplint. 
Till potentialutjämningssystemet ska bl.a. ledande delar av metall som utifrån kommer in i 
byggnaden/anläggningen t.ex. telefon- och data kablar, rörledningar för gas, vatten, värme, 
kyla och övrig media samt jordtagsledare, om sådan finns. Sådana ledande delar som utifrån 
kommer in i byggnaden ska förbindas till potentialutjämningen nära det ställe där de införs i 
byggnaden.  
 

 

Apparat med 
 utsatt del 

Utsatt del 

Huvudjordningsplint 

Anslutning till jordtag och 

 eventuellt åskskydd 

Skyddsledare 

Huvudpotentialutjämningsledare 

Signaljord 

Metalldelar 
 i byggnaden 

Huvudcentral 

 
 
Principer för potentialutjämning 

66.H System för begränsning av elektriska eller magnetiska fält 

För att begränsa elektriska fält vid permanenta arbetsplatser ska spänningssatta objekt/ 
utrustningar i närheten vara metalliskt skärmade (gäller inte allmän belysning), skärmar ska 
skyddsjordas. 
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SR Anordning för spänningsutjämning och elektrisk separation 

Beteckningar och anordningar för utförande av jordningsanordningar och åskskydd återfinns 
i SS 436 21 10, SS 487 01 10 och SS-EN 62305-1 t.o.m. 4, Åskskydd. 
 
Innan anordnande av skarv, avgrening och montering av anslutningsdon till metallföremål 
ska kontaktytor vara metallblankade. Medför metallblankningen att korrosionsskyddet 
försämras behandlas området med vattenavvisande medel efter monteringen. 

SRB Jordelektroder och jordelektrodsledare 

Utförande av jordelektrod och förläggning av jordelektrodledare bör ske i samband med 
övriga schaktningsarbeten. Erforderliga anvisningar för markarbeten ska i god tid lämnas till 
markentreprenaden. 
 
För att minska avledningsresistansens temperaturberoende kan det behövas en eller flera 
djupjordelektroder. 

SRC Anordningar för åskskyddssystem 

Jordlina i form av ringledare (ledare i mark runt byggnad) förläggs utanför dränering i 
ytterkant av schakt för byggnad alternativt i eget schakt. 
 
Ringledare ska förläggas 0,5–1,0 m under färdig mark. Hänsyn ska tas till förläggning av 
övrigt ledningsnät vilket ska vara placerat över ringledaren. Dock kan grundare förläggning 
accepteras om den sammanhängande längden inte överstiger 5 m. 
 
Ringledare förläggs i förhållande till kablar på ett avstånd av minst 5 cm. 
 
Krökningsradien bör vara större än 10 gånger ledardiametern. 
 
Schaktbotten ska vara fri från vassa stenar o.d. i annat fall ska gravbotten förses med 
finkornigt material. Återfyllning av schakt ska ske med ett första lager av finkornigt material 
eller lera. 
 
Ringledare ska bestå av 25 mm2

 kopparlina. 
 
Metallisk kontakt mellan koppar och annan metall under mark är inte tillåtet. Vid kontakt finns 
risk att annan metall fräts bort. 
 
Takledare ska bestå av 50 mm2

 varmförzinkad ståltråd och fästes mot takbeklädnad. 
Takledare kan funktionsmässigt ersättas av byggnadsdetaljer som uppfyller kraven för 
takledare. På plåttak används blymellanlägg. Fastsättning kan utföras med falsfäste som 
skruvas gränsle över plåtkanten eller falsen. Där ytskikt på taket utgörs av gummi ska fästen 
limmas på gummiduken med plattfotsfäste. 
 
Ingen punkt på yttertak ska ha mer än 10 meter till takledare. Alla föremål av ledande 
material större an 0,5 m i diameter och uppsjutande rör mm, som står i anslutning till 
byggnadens inre ska anslutas kortaste vägen till takledare. Alla anslutning ska utföras på 
yttertakets utsida. 
 
Nedledare förläggs i rör innanför fasadbeklädnad och ska bestå av 50 mm2 varmförzinkad 
ståltråd. Nedledare kan funktionsmässigt ersättas av byggnadsdetaljer som uppfyller kraven 
för nedledare. 
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Koppling mellan ringledare och nedledare utförs via en mätkoppling i mätbrunn i mark ca 2 m 
från byggnad/anläggnings fasad. 
 
Till mätkoppling införs ringledare och nedledare. Ledare ska kopplas samman med klämma 
exempelvis E06 510 10. 
 
Ledarändar ska isoleras med plaströr så att avståndet mellan blanka delar i mark blir minst 
0,5 m. 

SRD Spänningsutjämningsledare o. dyl. 

Skarvar som inte behöver öppnas för mätning ska utföras med termitsvetsning typ Cadweld 
eller skruvförband. 
 
Ledare avgrenas från ingjuten ledare i betongfundament och tas ut ur betongen för skarvning 
till jordledare, skarvningen utförs med termitsvetsning, jordledaren förs in i mätkopplingen 
och ansluts där till ringledaren. 
 
Skarvar vid mätkopplingar ska kunna öppnas för mätning. 
 
I korsningspunkter mellan ledare ska minst ett linlås monteras. Om endera eller båda ledarna 
utgörs av ledarändar ska minst två linlås monteras. 
 
Jordlina på stege ska förläggas på stegens utsida nära följarens underkant. Avståndet till 
närmaste kabel bör vara minst 20 mm. 
 
Jordledare ovan mark ska skruvas eller klamras, avståndet mellan klamrar bör inte vara 
längre än 250-350 mm. 
 
Om risk för mekanisk åverkan föreligger ska jordlina skyddas genom förläggning i rör. 

SRE Anslutningsledare för avledare 

Anslutningsledare mellan avledare och avledarplint ska ha en area av minst 6 mm2 koppar. 
 
Ledare mellan avledarplint och huvudjordningsplint alternativt anslutningspunkt till 
åskskyddssystemet ska ha en area av minst 10 mm2 koppar. 

SRF Fästdon för ledare m.m. i system för spänningsutjämning och elektrisk 
separation  

Fästdetaljer såsom klammer och spännband ska vara av värmebeständigt material. 

Termiska hållfastheten ska vara större än 370 C. 
 
Skruv och bultförband ska vara av syrafast stål. 

SRG Anordning för skydd mot statisk elektricitet 

Vid batterianläggningar ska anslutningsanordning för handledsband monteras. 
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YTC.466 Kontroll före idrifttagning av installationer i system för spännings-
utjämning eller elektrisk separation 

Provningsplan bör tas fram av entreprenören i ett tidigt skede. Provningsplan ska gås 
igenom med beställaren. 
 
Ställda krav ska verifieras direkt genom prov eller genom redovisning av tidigare provning, 
intyg överlämnas till beställaren om provning med godkänt resultat. 
 
Provning ska genomföras och bekostas av entreprenör. Alternativt kan entreprenör hänvisa 
till att apparater och utrustningar är provade och godkända. 
Vissa egenskaper kan vara olämpliga att verifiera genom provning. Dessa kan då verifieras 
med analys eller granskning som värderas av en erfaren elmiljö-specialist. 
 
Provning av tidigare godkända komponenter eller typlösningar behöver inte upprepas om de 
dimensionerats och installerats enligt tillverkarens anvisningar. 
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AKADEMISKA HUS 

FASTIGHETSOMRÅDE KAROLINSKA 

 

 

KRAVSPECIFIKATION FÖR UPPRÄTTANDE AV DIGITALA 

RELATIONSRITNINGAR – MARK 
 

Dessa instruktioner skall tillämpas vid alla mark- och ledningsentreprenader inom 

Karolinska Institutets campusområde och gäller utöver annan redovisad relations- 

hantering i projektet. 

 

 

 

Allmän orientering 
 

Inom Karolinska Institutets driftområde är all befintlig data beträffande markanläggningar och 

ledningsystem i mark lagrad i digitala databaser. 

 

Dessa databaser är den enda faktiska  informationskällan vid förvaltningens framtida 

planering och uppföljning samt för det dagliga drift- och underhållsarbetet. 

 

Ur databaserna produceras för varje specifikt ändamål anpassade aktuella mark- och 

ledningsplaner som underlag för respektive projekt. 

 

Det är således av största vikt att en fortlöpande ajourhållning kontinuerligt upprätthålles vid  

tillkommande ny- och ombyggnadsprojekt samt att denna information registreras på ett 

likartat sätt vad gäller omfattning, struktur och datalagring. 

 

Följande instruktioner redovisar arbets- och ansvarsfördelning samt utformning vid digitalt 

upprättande av relationshandlingar med ovanstående målsättning. 

 

 

 

Instruktion för projektledare, byggledare: 
 

Projektledare ansvarar för att denna information med tillhörande instruktioner delges alla 

berörda inom projektet, vid projektering, upphandling och genomförande. 

 

Projektledare ansvarar även för att underlag för relationshandling enligt denna krav-

specifikation utförs och kommer Akademiska Hus förvaltning tillhanda, dels vid avtalad 

tidpunkt samt dels med avtalat innehåll. 

 

Projektledare ansvarar även för att samråd sker med förvaltningen beträffande fastställande av 

önskemål om delleverans av relationsunderlag vid längre produktionstider än 9 månader. 
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Instruktion för projektör: 
 

Vid upprättande av förfrågningsunderlag skall projektör för respektive område, tillse att 

nedanstående texter i tillämpliga delar skrivs in i projektets tekniska beskrivning eller annan 

likvärdig handling. 

 

Om Teknisk beskrivning eller likvärdig handling ej upprättas i ett projekt skall tillses, att på 

annat lämpligt sätt, motsvarande instruktioner i tillämpliga delar innefattas i annan enklare 

handling till entreprenör. 

 

Föreslagna koder nedan avser användande av MARK AMA 83 alternativt  

ANLÄGGNINGS AMA 98 (kod inom parentes). 

 

I förekommande fall skall även tillämpbara texter redovisas i EL AMA 98 samt VVS AMA 

98. 

 

 

A8  TEKNISK DOKUMENTATION 

(YC) 

 

A8.3  Underlag för relationhandlingar samt relationshandlingar 

(YCE)   

  Entreprenören skall tillhandahålla underlag till relationshandling. 

Underlag för relationshandling skall vara fullt godkända och signerade av 

ansvarig arbetsledare överlämnas till beställaren senast vid anmälan om 

slutbesiktning. 

 

Underlag för relationshandling skall dels utgöras av entreprenörens relations- 

uppgifter och dels av entreprenören godkända inmätningsritningar från 

respektive underentreprenör. 

 

Delleveranser av underlaget under projektets gång kan förekomma efter  

överenskommelse mellan beställare och entreprenör vid produktionstid längre 

än 9 månader. 

 

 

A8.311  Underlag för relationshandlingar – mark 

(YCE.1) 

Innehåll Underlag till relationshandling skall innefatta uppgifter på förekommande 

avvikelser antecknade på arbetsritningar samt utförda relationsinmätningar 

digitalt lagrade med vid behov förtydligande skisser od enligt föreskrifter 

nedan. 

 

Utförande Det är av största vikt att vid all inmätning och redovisning av relationsdata   

Akademiska Hus kodlista följs för definition av resp. mätobjekt. 

Redovisad lagerstruktur bygger på objektsnamn i klartext med tillägg av en  

ändbokstav, typ (- i ) för inmätta objekt och typ (- a ) för ungefärligt läge. 

 

Omfattning av inmätning redovisas inom resp. område nedan. 
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Påträffade befintliga ledningar, anordningar mm, som kommer i kontakt med 

projektet skall även mätas in och redovisas. 

 

Mätning Inmätning skall ske före återfyllnad. 

 

  Varje inmätt objekt skall redovisas i tabellformat enligt:  

Unikt objektsnummer, x-, y- och z-koordinat, definition/lagernamn enligt 

kodlista. 

   

Inmätning skall utföras med totalstation för direkt lagring x- y- och z-koordinat 

mm 

 

  Mätning skall utföras enligt enligt reglerna i HMK-Ge:D. 

  Mätdon skall vara kontrollerade/ kalibrerade enligt SS641112-14 

  Mätning skall utföras från angivet koordinatsystem. Plan: ST 74  Höjd: RH 00. 

  Måttenhet skall vara  i meter och anges med två decimaler. 

Mätnogrannhet  i plan +- 5 cm och i höjd +- 2 cm eller bättre. 

 

 

Leverans Leverans av relationunderlag skall ske i digital form på cd-skiva el likv och kan  

ske i olika utföranden. 

  Som digital karta  –  CAD-fil i DWG-format, AutoCad version 14 eller högre 

  eller som CAD-fil i DXF-format. 

Mätdata levereras som datafil  -  PXY-format eller som textfil, oformaterad fil. 

 

  För samtliga leveranssätt godtages enbart redovisning med objektdefinition/ 

lagernamn enligt AH:s lagerstrukturlista, bilaga 1. 

   

 

A8.3111 Underlag för relationhandlingar – rörsystem i mark 

(YCE.12) 

  Avser VA- och medialedningar i mark såsom vatten, spillvatten, dagvatten 

  fjärrvärme, fjärrkyla, gas, ånga och kondensat samt skyddsrör för elkabel. 

 

  Följande anordningar skall inmätas och/eller avvägas: 

-  rörledning med brunnar, anslutningspunkter, avstängninganordningar, 

     -  brandposter od 

-  brytpunkter och ändpunkter på ledning 

-  rörledning i förbindelsepunkt 

-  överkant på gravitationfundament, strömningsavskärande anordning, 

      -  isolering od. 

-  överkant på kvarlämnad spont 

-  vattengång för rörledningars ändpunkter och brytpunkter samt för avlopps- 

          ledningars inlopp och utlopp i brunnar 

-  kabelrör inmätes i plan samt med markering av dimensionsändring och typ 
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A8.3112 Underlag för relationhandlingar – markytor 

(YCE.11)  

Följande markanläggningar skall mätas in: 

  Byggnad, konstruktion under mark, vägkant, kantsten, murar, staket, stängsel, 

träd, vegetationyta och belysningsstolpe.   

 

 

A8.3114 Underlag för relationhandlingar – el 

(YCE.13)  

Inmätning skall ske av el-, tele-  och datakabel som ej ligger i skyddsrör innan 

skyddsfyllning får ske. 

 

Kablar skall registreras till typ, area etc och inbördes läge i kabelgraven. 

 

  Vidare skall inmätning ske av kabelskåp, motorvärmare och ev skarvpunkt till  

ny- eller befintlig ledning. 

 

Instruktion för entreprenör: 
 

Entreprenör skall upprätta och redovisa underlag till relationshandling i enlighet med text 

under ”Instruktion för projektör” ovan, i tillämpliga delar. 

 

Motsvarande instruktioner skall även gälla för entreprenad avsaknad av förfrågningsunderlag 

od ex vid mindre ny- och ombyggnadsarbeten: 

 

Normalt levereras underlag till relationhandling i samband med slutbesiktning och i enlighet 

med aktuell text i projektets bygghandling. 

I förekommande fall och efter överrenskommelse mellan beställare och entreprenör kan del- 

leveranser av relationsmaterial bli aktuellt ex efter genomförda ledningsarbeten od. 

 

Detta syftar till att möjlighet skall finnas till förtydliganden mm av avlämnat relationsmaterial, 

innan berörd personal lämnat projektet, samt att nyanläggning kan införas i databaser inom  

rimlig tid. 

 

Övrigt 
 

Kodlistan, Akademiska Hus ”Lagerstruktur” enligt bilaga 1, skall bifogas alla projekt. 
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Bilaga 1  
 

tillhör Kravspecifikation för upprättande av digitala relationsritningar - Mark 
 
 

Lagerstruktur 
 

Daterad  2001-06-30 
 

Tillägg till lagernamn skall göras med ändelsebokstav (-a) för ej inmätta objekt 

och med (-i) för inmätta objekt 
 

BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR OVAN MARK 
 
Lagernamn CADPOINT Förklaringar 
   

HUS VÄG HUSVAG.dwg Filnamn modellfil 

Byggnader   

HUS MA111020 Byggnad 

HBET MA111027 Beteckning för byggnad 

HADRNR MA104020 Adressnummer 

HLASTKAJ  Lastkaj 

HMUR MA117042 Mur 

HOV MA111060 Byggnad ovan mark 

HPIL MA111055 Entrépil 

HPPLATS  P-plats 

HRAMP  Entréramp, Ramp 

HRASTAH  Husraster Akademiska Hus 

HRASTOVR  Husraster övriga 

HRASTSFV  Husraster Statens Fastighetsverk 

HSTAK MA111650 Stolpe skärmtak 

HSTP   - Stuprör 

HSTMUR MA117050 Stödmur 

HTAK MA111030 Skärmtak / Väderskydd 

HTRAPP  Entretrappa 

HUND MA111065 Byggnad under mark 

HTEXT MA111999 Text 

   

Vägar   

HVAG MA130015 Beläggningskant körväg 

HVGC MA130016 Beläggningskant gc-väg 

HVJVG  Järnväg 

HVNAMN MA104010 Gatunamn 

HVTRAPP MA117270 Trappa (m pil, utan steg, se mark.dwg) 

HVTEXT MA130005 Text 
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Lagernamn CADPOINT Förklaringar 

   

MARKANLÄGGN. MARK.dwg Filnamn modellfil 

   

MASFALTYT  Asfaltyta 

MASKKOPP  Askkopp 

MARBOMRGR  Arbetsområdesgräns 

MBEGRLINJE  Begränsningslinje mellan ytor 

MBELK  UTGÅR!          Beläggningskant 

MBERG MA115040 Berg i dagen 

MBHPL  Busshållplats, väntkur 

MBILJ  Biljettautomat 

MBORD  Bord 

MBRO  Bro för väg 

MCYKEL  Cykelställ, cykelhus 

MFLAGGST MA111240 Flaggstång 

MFONT MA111330 Fontän, damm 

MGRUSYT MA115546 Grus, singelyta 

MJORDSTEN  Jordsten 

MKANTST  Kantstöd, odefinierat material 

MKANTSTB MA130041 Kantstöd btg 

MKANTSTS MA130042 Kantstöd sten 

MKULLST  Kullerstensyta 

MLEKYT MA115520 Lekredskap 

MMTEGEL  Marktegel 

MPKORG MA115528 Papperskorg 

MPLATTYT MA115518 Plattor, btg 

MPAKORNSK  Påkörningsskydd 

MPLFRIS  Plattfris 

MPOLL  Pollare 

MRACK  P-räcke, räcke 

MRASTER  Beläggningsraster/plattmönster 

MSANDYT MA115545 Sandyta 

MSKULPT  Skulptur 

MSKYLT MA117240 Skylt 

MSOFF MA115527 Parksoffa, bänk 

MSTAKET MA117010 Staket, stängsel 

MSTENYT  Naturstensyta 

MSTOLP MA117230 Stolpe 

MTEXT1 MA115005 Text ytskikt 

MTEXT2 MA115005 Text utrustning 

MTEXT3 MA115005 Text naturområde 

MTRAPPSTEG  Trappsteg (konturen är på husvag.dwg) 

MTRSKYDD  Stamskydd träd 

   

   

NIVÅER NIV.dwg Filnamn modellfil 

   

NBRANT  Brant, berskärning 

NGOLV MA110052 Golvhöjd 

NKURV MA110130 Nivåkurva 

NMARK MA110070 Markhöjd 

NSLANT MA110450 Släntmarkering 

NTEXT   - Text, höjdsiffror 
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Lagernamn CADPOINT Förklaringar 

   

VEGETATION VEG.dwg Filnamn modellfil 

   

VBARR  Barrträd 

VBARRVXT  Barrväxter (mindre än träd) 

VBEGRLINJE  Begränsningslinje mellan växtslag 

VBUSK MA115511 Buskar 

VGRAS  Gräsyta 

VKLATTR  Klätterväxter 

VLOV  Lövträd 

VLOK MA115515 Lökar 

VPERENN MA115514 Perenner 

VRAB  Rabatt 

VROS MA115513 Rosor 

VSKOG  Skogsbestånd 

VTRAD MA116020 Träd, allmänna 

VTEXT MA116005 Text 

   

   

EL-BELYSNING BEL.dwg Filnamn modellfil 

   

ELBEFF  Effektbelysning 

ELBILJ  Biljettautomat 

ELBMV  Motorvärmare 

ELBPOLL  Belysningspollare 

ELBSKYLT  Skyltbelysning 

ELBST4A MA147170 Belysningsstolpe 4 m, KI 

ELBST5A MA147170 Belysningsstolpe 5 m, KI 

ELBVAGG  Väggbelysning 

ELBSTKN  Belysningsstolpe Solna kommun 

ELBSTKI  Belysningsstolpe KI 

ELBTEXT  Text 
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INSTALLATIONSSYSTEM I MARK 

 
Lagernamn CADPOINT Förklaringar 

   

EL-KRAFT KRAFT.dwg Filnamn modellfil 

   

ELKBK MA147001 Belysningskabel 

ELKBKP MA147010 Punkt på belysningskabel 

ELKLSP MA145001 Elkabel lågspänning 

ELKMSP MA143001 Elkabel mellanspänning 

ELKHSK  Elkabel högspänning 

ELKK MA140001 Jordkabel, allmän 

ELKEND MA140013 Kabelände, allmän 

ELKSTRAK MA140210 Kabelstråk 

ELKJORD MA150190 Jordlina, jordtag 

ELKMVARM  Markvärmeledning 

ELKHSPP MA140010 Punkt på högspänningskabel 

ELKLSPP MA145010 Punkt på lågspänningskabel 

ELKMSPP MA143010 Punkt på mellanspänningskabel 

ELKKB MA144150 Kabelbrunn  

ELBKB  Kabelbrunn belysning    SLÅS IHOP? 

ELKSK MA140160 Kabelskarv 

ELKSL MA140019 Slopad kabel  

ELKTEXT MA140005 Text 

   

SVAGSTRÖM/AH SVAG/AH.dwg Filnamn modellfil Akademiska Hus  

Data   

ELDATAK MA164033 Fiberkabel 

ELDATAP MA164001 Pkt på fiberkabel 

ELDATAKB MA164029 Kabelbrunn fiberledning 

ELDATASL  Slopad kabel 

ELDATATEXT  Text 

   

Signal   

ELSIGL MA144001 Signalledning 

ELSIGLP MA144010 Punkt på signalledning 

ELSIGKB MA144150 Kabelbrunn signalledning 

ELSIGLSL MA144019 Slopad kabel  

ELSIGTEXT  Text 

   

Larm   

ELLARMOMR1 MA144001 Larmledning 

ELLARMOMR2 MA144001 Larmledning 

ELLARMOMR3 MA144001 Larmledning 

ELLARMOMR4 MA144001 Larmledning 

ELLARMPUNKT MA144010 Punkt på larmledning 

ELARMKB MA144150 Kabelbrunn larmledning 

ELLARMSL MA144019 Slopad larmledning 

ELLARMTEXT    Text 

   

SVAGSTRÖM/KI SVAG/KI.dwg Filnamn modellfil Karolinska Inst. 

Data   

KIDATAK MA164033 Fiberkabel 

KIDATAP MA164001 Pkt på fiberkabel 

KIDATAKB MA164029 Kabelbrunn fiberledning 

KIDATASL  Slopad kabel 

KIDATATEXT  Text 
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Lagernamn CADPOINT Förklaringar 

   

Signal   

KISIGL MA144001 Signalledning 

KISIGLP MA144010 Punkt på signalledning 

KISIGKB MA144150 Kabelbrunn signalledning 

KISIGLSL MA144019 Slopad kabel  

KISIGTEXT  Text 

   

Telefoni   

KITELEK MA164002 Telekabel 

KITELEP MA164001 Punkt på kabel 

KITELEKB  Kabelbrunn teleledning 

KITELESL  Slopad kabel 

KITELESK MA164019 Skarv 

KITELEST  Telestolpe 

KIGTELETEXT  Text 

   

KANALISATION KANAL.dwg Filnamn modellfil 

   
KANROR  Kabelskyddsrör 

KANTUNNL  Mediatunnel 

KANTEXT  Text 

   

FJÄRRKYLA FK.dwg Filnamn modellfil 

   

FKL MA176510 FK-ledning 

FKLP MA176511 Pkt på FK-ledning 

FKLSL MA176519 FK-ledning slopad 

FKkYL  Kylmedelskylare 

FKVA MA176790 FK-ventil 

FKEXT  Extern leverantörsledning 

FKPRO  Proppad ledning 

FKBRUNN MA176000 Brunn på ledning 

FKAV  Avstängningsventil 

FKTEXT1 MA176005 Ledningstyp/dim 

FKTEXT2 MA176005 Nivåer 

FKTEXT3 MA176005 Div 

   

FJÄRRVÄRME FV.dwg Filnamn modellfil 

   

FVL MA173510 FV-ledning 

FVLP MA173511 Pkt på FV-ledning 

FVLSL MA173519 FV-ledning slopad 

FVMVL  Markvärmeledning 

FVAV MA173790 Avstängningsventil 

FVVR MA173004 Ventilationsrör 

FVKAM  Platsgjuten kammare 

FVBRUNN MA173000 Prefabricerad brunn 

FVLOCK  Brunnsbetäckning 

FVPRO  Proppad ledning 

FVLPRIM  Primär FV-ledning 

FVLSEK  Sekundäe FV-ledning 

FVUC  Undercentral 

FVTEXT1 MA173005 Ledningstyp/dim 

FVTEXT2 MA173005 Nivåer 

FVTEXT3 MA173005 Div 
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Lagernamn CADPOINT Förklaringar 

   

GAS GAS.dwg Filnamn modellfil 

   

GASAV MA170030 Avstängningsventil 

GASL MA170000 Gasledning 

GASMAT  Gasmätare 

GASLP MA170005 Punkt på ledning 

GASPRO MA170040 Proppning 

GASSL MA170019 Slopad gasledning 

GASSERL MA170050 Servisledning 

GASSV MA170053 Servisventil 

GASSIFON MA170062 Sifon 

GASTEXT1 MA173005 Ledningstyp/dim 

GASTEXT2 MA173005 Nivåer 

GASTEXT3 MA173005 Div 

   

   

ÅNGA/  

KONDENSAT 

SK.dwg Filnamn modellfil 

   

STEAML MA177510 Ångledning 

STEAMSL MA177519 Ångledning slopad 

STEAMAV MA177790 Avstängnibgsventil ånga 

KONDL MA177510 Kondensatledning 

KONDSL MA177519 Kondensatledning slopad 

KONDAV MA177790 Avstängningsventil kondensat 

STEAMKONDTEXT1 MA177005 Ledningstyp/dim 

STEAMKONDTEXT2 MA177005 Nivåer 

STEAMKONDTEXT3 MA177005 Div 

   

   

VATTEN OCH 

AVLOPP 

VA.dwg Filnamn modellfil 

Dagvatten   
VADL MA172201 Dagvattenledning 

VADDB MA172230 Dagvattenbrunn 

VADDBK  Dagvattenbrunn med kupolsil 

VADLR MA172231 Dagvattenränna 

VADINM MA172290 Infiltrationsmagasin 

VADNB MA172210 Nedstigningsbrunn 

VADPERKB  Perkolationsbrunn 

VADPSTN  Pumpstation 

VADLP MA172205 Punkt på dagvattenledning 

VADPRO MA172240 Proppad dagvattenledning 

VADRB MA172220 Rensbrunn 

VADLSL  Slopad ledning 

VADSPY  Spygatt 

VADLPIL MA114130 Strömningspil 

VADSTPM  Stuprör till markledning 

VADSTPU  Stuprör med utkastare 

VADLTRY MA172008 Tryckdagvattenledning 

VADTB  Tillsynsbrunn 

VADTRU MA172275 Trumma 

VADTEXT1  Ledningstyp/dim 

VADTEXT2  Nivåer 

VADTEXT3  Div 
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Lagernamn CADPOINT Förklaringar 

   
Dränering   
VADRDRB  Dräneringsbrunn 

VADRL MA172301 Dräneringsledning 

VADRLP MA172305 Punkt på dränledning 

VADRNB MA172310 Nedstigningsbrunn 

VADRRB MA172320 Rensbrunn 

VADRSL  Slopad ledning 

VADRSPB  Spolbrunn 

VADRTB  Tillsynsbrunn 

VADRTEXT1  Ledningstyp/dim 

VADRTEXT2  Nivåer 

VADRTEXT3  Div 

   

Kombinerat   

VAKL  Kombinerad ledning 

VAKNB  Nedstigningsbrunn 

   

Spillvatten   

VASL MA172101 Spillvattenledning 

VASSLAM MA172190 Slamavskiljare 

VASLFP MA172154 Förbindelspunkt 

VASLP MA172105 Punkt på spillvattenledning 

VASPRO MA172140 Proppad spillvattenledning 

VASLTRY MA172108 Tryckspillvattenledning 

VASLTRYP MA172104 Pkt på tryckspillvattenledning 

VASFETT  Fettavskiljare 

VASNB MA172011 Nedstigningsbrunn 

VASPSTN MA172191 Pumpstation 

VASRB MA172014 Rensbrunn 

VASTB MA172015 Tillsynsbrunn 

VASTEXT1 MA172002 Ledningstyp/dim 

VASTEXT2 MA172002 Nivåer 

VASTEXT3 MA172002 Div 

   
Vatten   

VAVAV MA171030 Avstängningsventil 

VAVL MA171001 Vattenledning 

VAVLP MA171005 Pkt på vattenledning 

VAVLPRO MA171040 Proppad ledning 

VAVLSL MA171019 Slopad vattenledning 

VAVLUFTV MA171031 Luftningsventil 

VAVNB MA171010 Nedstigningsbrunn 

VAVBP MA171060 Brandpost 

VAVBPV MA171061 Brandpostventil 

VAVSERV MA171053 Servisventil 

VAVVB MA171035 Ventilbrunn 

VAVTV MA171032 Tömningsventil 

VAVMAT  Vattenmätare 

VAVTEXT1 MA171003 Ledningstyp/dim 

VAVTEXT2 MA171003 Nivåer 

VAVTEXT3 MA171003 Div 
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RITNINGSADMINISTRATION MM 
 

 
Lagernamn CADPOINT Förklaring 
   

ALLMÄNT   

Ritningsadm.   
ADMSBLADIND  Bladindelning 400-delar 

ADMSDOKID  Dokumentidentifikation 1000-del 

ADMSHUVUD M-000A Ritningshuvud 1000-del 

ADMSPIL M-006 Norrpil 1000-del 

ADMSRAM M-000 Ritningsram 1000-del 

ADMSKALST M-007 Skalstock 1000-del 

ADPSPLANOS  Planöversikt 400-delar 

ADPSDOKID  Dokumentidentifikation 400-delar 

ADPSHUVUD M-000A Ritningshuvud 400-delar 

ADPSPIL M-006 Norrpil 400-delar 

ADPSRAM M-000 Ritningsram 400-delar 

ADPSSKALST M-007 Skalstock 400-delar 

ADPSVPNR1  Fönsterram (viewport) nr 1 

ADTECKENF  Teckenförklaring 

   

Fastigheter   

AFASTBET MA102055 Fastighetsbeteckning 

AFASTGR MA102050 Fastighetsgräns 

   

Stomnät   

AFIXP MA107060 Höjdfixpunkt 

AFIXPGONP MA107030 Polygonpunkt 

   

Koordinater   

AKOORD M-040B Koordinater 

AKOORDKR M-040A Koordinatkryss 
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Laboratorium Scheelekoncept 2 (15)   2009-12-01 

ANVISNING 
 
I KI Ramprogram från 2001 var laboratoriedelen i Rambeskrivning Bygg styrande vid 
laboratoriebyggnationer.  
 
I Akademiska Hus Ramprogram 2009 väljer vi att visa att Scheelekonceptet är en bra lösning 
som ligger till grund för tre byggnader på Campus Solna.  
 
Denna handling ska ses som ett diskussionsunderlag vid laboratorieprojekt. 
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LABORATORIUM ENLIGT SCHEELEKONCEPT 

ENHET  

Den enhet som här redovisas utgör den volym som omsluts av två motstående ytterväggar, 
golv och tak samt två närliggande väggdispositioner. Denna enhet benämns travé (travé står 
för valvfält eller valvok) och blir med andra ord multipel av hela den aktuella byggnaden. 
  
Exakta mått anges pga. de variationer som finns mellan områdets olika byggnader. 
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En väsentlig förutsättning för utformning av laboratorier är att kunna omdisponera rummen 
(rumsindelningen) och installationer i anläggningen i samma takt som förändringar i 
verksamheterna förekommer. 
 
Målsättningen är att efter ombyggnad kunna genomföra dessa förändringar i lokalerna utan 
att detta ska hindra pågående verksamheter i lokalerna utan att de antingen är belägna i 
samma våningsplan eller ligger över respektive under det utrymme som ska förändras. 

 

 
 

 

TRAVÉ 

En ambition är att det ska vara enkelt att utföra förändringar i lokaldispositioner (förändring 
inom systemet). Genom att installationer lätt kan kompletteras undviker man att belasta 
projektet och därmed hyran, med installationskostnader för aktiviteter som ännu inte är i 
bruk. 
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MELLANVÄGGAR, MODULLINJER 

Travéns bredd blir vid ombyggnader i högsta grad beroende av byggnadens befintliga 
mellanväggslägen som i många fall inte är modulindelade. Vid nya  mellanväggslägen ska 
man företrädesvis använda en flexibel systemvägg. 
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INREDNING 

Här berörs i huvudsak väggmonterad inredning. Den följer i huvuddrag KBS laboratorie-
standard (KBS-rapport nr 51). 
Allt montage på systemväggar ska ske på ankarskena Cervin (typ Jordahl nr. 5). Det får i inte 
förekomma någon annan montering på systemväggar.  Montagesystemet visas i typskiss på 
nästa sida. 
 
Inredningsmodulen är 1200 mm och i ombyggnadsfallet påbörjas den utifrån korridorväggs 
insida mot rum, för att bl. a. kunna ge plats för kyl- och frysenhet innanför korridordörr. Vid 
nybyggnation är det lämpligt att inredningsmodulen sammanfaller med byggnadens modul. 
Där mellanvägg ska anslutas mot fönsterkarm måste fönsterkarm placeras exakt i modullinje. 

 
 

Man utnyttjar inredningens undermått för att ta upp partiella avvikelser som snedplacerade 
fönster, radiatorer och rördragningar och ge plats för tillkommande mellanväggar utan att 
minska inredningens omfattning. 
 
Laboratorieinredningen som är väggmonterad har ett djup på 800 mm inklusive installations-
hylla. Fritt mått mellan bänkar ska vara min 1300 mm, önskvärt är dock 1500 mm. Överskåp 
ska ha plats för 2 stycken A4-pärmar ovan varandra. Hyllplan ovan överskåp ska monteras 
med ett mellanrum på 350 mm och ha ett fritt utrymme mot rummet på min. 400 mm.  
Fri inredningshöjd min. 2700 mm. Installationshylla ska vara med breddmått min 200 mm.  
Labtratt ska vara modell större (yttermått 255 x 138 mm).  
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ANKARSKENA - TYP JORDAHL 
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TILLUFT 

Tilluft sker via överströmning, genom galler korridor. Mot skrivrum utförs dessa med ljudfälla. 
Överluftskanal vid delat rum. 
Undertak 1200 mm innanför galler fungerar som ett bärplan för luften och minskar risken för 
kortslutning mellan inkommande luft över galler och dörröppning. 
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FRÅNLUFT 

Frånluftstyrt ventilationssystem med min. kapacitet på 20 m3/m2/h. Luften tas ut över 
antingen ventilerade arbetsplatser eller via grundventilation. 
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BELYSNING 

Monteras längs rummet, i linje med inredningens framkant. Observera att frimåttet till hyllplan 
på min 400 mm. Armaturerna ansluts separat till gruppcentral och strömbrytare. Armaturer 
ska alltid arbetsplatsanpassas. Se ”Rambeskrivning El” för belysningskrav. 
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LABORATORIEKRAFT, DATA 

All kraftförsörjning sker i installationskanaler, som monteras på Jordahlskenan så nära tak 
som möjligt alternativt infällt i undertak. 
Uttag förs ned till arbetsbänkarna med en labpanel mellan vägghängd inredning. Se 
inredningens undermått. 
Telefoni och data förläggs i installationskanalens mediadel.  
 
Effekter enligt ”Rambeskrivning El”. 
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MEDIA (alt. golvränna samt alt. väggmontage) 

Kallvatten, varmvatten, avjoniserat vatten, gas och tryckluft monteras på Jordahlskena under 
labbänk, alternativt förläggs i golvränna. 
Slanganslutning till installationshylla mellan armatur och avstängningsventil på försörjnings-
ledning längs laboratorium (OBS! gäller inte gas). 
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AVLOPP (alt. golvränna samt alt. väggmontage) 

Avloppsrör förläggs helst i golvränna. Om detta inte är möjligt, monteras de på Jordahlskena 
lika media, men kompletteras med ett avlopp i fasad c/c 6000 mm,  för att möjliggöra bl.a. 
tungbordsuppställningar och rumsdelning. 
 
Golvbrunn i laboratorium erfordras normalt inte.  
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RECIRKULERANDE AGGREGAT 

Används vid behov. 
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VÄRME 

Värme tillförs generellt genom radiatorer. 
Befintlig kritallvärme utgår generellt. 

 

 

 




