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Upprop 
Chalmers behöver vårt stöd - de som kan tänka sig ställa upp kontakta Per Fahlén direkt . 

Ombyggnad av lektionssal i Installationstekniks försökshall 
Avdelningen för Installationsteknik på Chalmers planerar att bygga om en befintlig 
lektionssal i avdelningens försökshall. För att ekonomiskt klara detta behöver avdelningen 
stöd i olika former, i första hand i form av komponenter av olika slag.  
 
Bakgrund 
Tyvärr är det så att det finns mycket lite utrymme för experimentell verksamhet och 
utrustningsanskaffning i Chalmers forskningsanslag. Detta har medfört att de flesta 
högskoleinstitutioner nästan inte investerat någonting alls under många år. Vissa avdelningar 
har sålt av den enda kvalificerade utrustning man haft för att få ihop till driften och andra har 
helt gjort sig av med sina laboratorier.  
 
Installationsteknik har under några år levt under hotet att bli av med sin försökshall, vilken 
var uppsagd till årsskiftet 2004-2005. Vår uppfattning är att det vore en katastrof för både 
civilingenjörsutbildningen och forskarutbildningen att inte ha ett laboratorium i ett ämne som 
installationsteknik. Efter många om och men har man lyckats häva uppsägningen men det är 
viktigt att nu fylla lokalerna med meningsfulla aktiviteter.  
 
Planerad verksamhet 
Det första Chalmers planerar att göra är att ställa i ordning en befintlig lektionssal avsedd för 
max 10 personer. Tanken är att utnyttja rummet för ett antal olika syften, t.ex.:  
 

•  beteendevetenskapliga studier med flerfaktorförsök beträffande olika termiska klimat 
(temperatur, fukt, lufthastighet) i kombination med olika bakgrundsljud (nyligen 
påbörjat Formasprojekt), 

•  beteendevetenskapliga och installationstekniska studier av ny luftreningsteknik 
(ansökan till Formas inskickad), 

•  studier av ultrafina partiklar (fortsättning på doktorsarbete, ansökan till Formas 
inskickad), ozon m.m. 

•  beteendevetenskapliga och installationstekniska studier av alternativa sätt att 
behovsstyra belysning, klimatisering, luftmängd och luftrening, 

 



 

 
•  installationstekniska studier av donfunktion, givarfunktion, givarplacering, 

reglerstrategier etc. för integrerad behovsstyrning med framkoppling, dödband etc. 
•  fläkt- och pumpstyrningsteknik inklusive motorteknik och EMC-frågor  för ventilation 

och klimatisering (nyligen startat doktorandprojekt i samverkan med elteknik på 
Chalmers för två doktorander varav en är på Installationsteknik och en på Elteknik), 

•  försök med alternativ teknik för komfortkyla (flera pågående arbeten, bl.a. med 
inriktning mot olika former av frikyla) 

•  lektionssal, d.v.s. den ursprungliga funktionen 
•  sammanträdesrum för t.ex. projektmöten i forskningsprojekt. 

 
Dimensioneringskrav (första ansats) 
Rummet ska kunna klara upp till 10 personer. I det närmaste perspektivet är önskemålen 
följande (större variationsmöjligheter är naturligtvis ingen nackdel): 
 

•  Temperatur: 18 - 26 °C 
•  Relativt ångtryck: 20 - 70 % 
•  Luftflöde: 0 - 100 l/s 
•  Lufthastighet i vistelsezon:  < 0,15 m/s 
•  Ljud från rummets installationer:  < utreds (måste vara mycket lågt) 

 
För att åstadkomma detta behöver vi t.ex.: 
 

•  lämpliga reglerbara tilluftsdon (vi tänker fördela luftflödet via minst 6 don för att kunna 
välja rummets funktion fritt) samt frånluftsdon, 

•  kanaler och kanaldetaljer (spjäll, ljuddämpare etc.), 
•  luftbehandlingsaggregat med kapacitetsreglering av fläktarna (värme, kyla, fukt, filter),  
•  kylbafflar, 
•  byggnadsautomationssystem som kan programmeras ganska fritt, 
•  olika typer av givare för styrning (temperatur, fukt, koldioxid, VOC….) 

 
Chalmers kommer att göra i ordning ett ordentligt underlag för projektering under hösten. 
 
Per Fahlén  
Installationsteknik  
Institutionen för Energi och Miljö  
Chalmers tekniska högskola  
412 96 GÖTEBORG  
Tel. 031-772 11 42  
Fax 031-772 11 52  
e-mail: per.fahlen@chalmers.se  



 

 
Nya standarder på remiss 
Remissen omfattar följande standardförslag:  
prEN 15316-3.3 - Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy 
requirements and system efficiencies - Part 3.3: Domestic hot water systems, generation 

Den föreslagna svenska titeln är:  
Värmesystem i byggnader – Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet – 
Del: 3.3 Varmvattenberedning i bostadshus 

prEN 15316-3.2 - Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy 
requirements and system efficiencies - Part 3.2: Domestic hot water systems, distribution 

Den föreslagna svenska titeln är:  
Värmesystem i byggnader – Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet – 
Del: 3.2 Tappvarmvattendistribution i bostadshus 

prEN 15316-3.1 - Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy 
requirements and system efficiencies - Part 3.1 Domestic hot water systems, characterisation 
of needs (tapping requirements) 

Den föreslagna svenska titeln är:  
Värmesystem i byggnader – Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet – 
Del: 3.1 Krav på tappvarmvattensystem 

prEN 15316-1 - Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy 
requirements and system efficiencies - Part 1: General 

Den föreslagna svenska titeln är:  
Värmesystem i byggnader – Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet – 
Del: 1 Allmänt  
Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden vill Magnus Everitt ha dina förslag 
på förändringar senast 2005-11-10. 
 
 
D&U  
Äntligen är branschstandarden för Drift och Underhållsinstruktioner klar. Arbetet har 
genomförts tillsammans med VVS Installatörerna och Svensk Byggtjänst. Standarden 
omfattar ventilation och rörinstallationer och innehåller ett antal formulär och blanketter som 
även kan erhållas elektroniskt. Den kompletterar VVS AMA och i det omfattande arbetet med 
att ta fram branschstandarden har ett stort antal specialister, konsulter, tillverkare och 
installatörer deltagit. Boken ges ut av Svensk Byggtjänst ock kostar för medlemmar 316 kr + 
moms (ordinarie pris 395 kr + moms). För att få det lägre priset måste beställningen skickas 
till Svensk Ventilation antingen på vår mailadress info@svenskventilation.se eller fax nr  
08-668 11 80. 
 
 
 
 



 

 
Eurovent Certification 
Eurovent Certification har fått en ny hemsida www.eurovent-certification.com. 
Besök den och se vilka tillverkare som har testat sina produkter i oberoende laboratorier. 
 
 
Bra Ventilation  
Vid ett möte med sponsorerna diskuterades det fortsatta arbetet med kampanjen. För att den 
skall få ordentligt genomslag behöver vi på alla sätt upprepa vårt huvudbudskap i alla olika 
sammanhang, som kan vara kundmöten, kundseminarier, träffar tillsammans med VVS-
Tekniska föreningen eller med andra organisationer osv. Många av företagen inleder sina 
företags- och produktinformationer med några minuter om vårt behov av frisk luft med bilder 
från våra PPT-presentationer inlagda i företagens informationsserier. Sätten är många och vi 
förmedlar gärna goda tips och idéer!! Planeringen av kampanjens fortsättning har redan 
startats upp; vårt budskap behöver upprepas med stor envishet för att bli allmänt känt och 
accepterat. Camfil Svenska AB har under de senaste 11 åren kontinuerligt mätt förekomsten 
av pressartiklar om ventilation och inneklimat. De kan konstatera en kraftig ökning under det 
senaste året; en ökning som vi tillsammans till stor del åstadkommit.  
 
 
Aktuellt från Byggmaterialindustrierna 
Nr 4 bifogas Kanalen. I den kampanj som organisationen bedriver för att bättra på branschens 
anseende presenterar man en rad goda exempel från industrin som medför högre byggkvalitet 
och lägre kostnader. Ett av de nya exemplen är Swegons fabrikstillverkade fläktrum ”GOLD 
in BOX”.  
 
 
Arbete med ställningar 
Det har kommit ut nya anvisningar vid arbete med ställningar som innebär att alla som arbetar 
med ställningar skall genomgå en utbildning. Kurser anordnas av IUC och ett antal kurser är 
redan inplanerade. Vill du veta mer så gå in på deras hemsida www.iuc-utbildning.se  
 
 
BQR 
Läs senaste informationen från Rådet för Byggkvalitet i bifogade informationsblad. 


