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Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA EL 22 

  

  

6 EL- OCH TELESYSTEM 

Allmänt 

Orientering  

Ombyggnation av befintlig lokal och tillbyggnad avseende teknikrum på 
Jenningsskolan till ett nytt ändamålsenligt centralkök med tillhörande 
skolmatsal. 

Den befintliga lokalen utförs av en huskropp som är sammanlänkad med 
skolan och angränsar mot förskolan genom en korridor. 

Efter ombyggnation kommer lokalen omfatta nytt storkök, ny matsal och 
utrymmen för personal såsom omklädningsrum och ett nytt teknikrum.. 

Total yta om 731 m² 

Ett nytt elrum kommer uppföras i teknikrum med plats för ställverk. 

Nya elnischer med plats för gruppcentraler och media kommer uppföras inne i 
byggnaden. 

  

Allmänna krav 

Anläggningen ska vara servicevänlig och ge möjlighet till god skötsel, underhåll 
och utbyten av material. 

Rör och kanaler monteras så att framkomligheten blir god. 

Material av i Sverige vanligt förekommande fabrikat av normal standard skall 
användas där ej annat anges. 

Fabrikat och variantbegränsning eftersträvas. 

Reservdelar ska lätt kunna anskaffas i Sverige. 

  

Miljöaspekter 

Apparater ska vara anpassade för på användningsplatsen rådande 
förhållanden. 

Materialet ska vara halogenfritt. 

Elektriska och magnetiska fält ska beaktas och minimeras vid val av material 
för en god elmiljö skall erhållas. 

Befintliga installationer rivs och sorteras för återvinning. 
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61 KANALISATIONSSYSTEM 

System och funktioner 

Kanalisationssystemet utformas för att på ett flexibelt sätt klara av fastighetens 
elektriska och teletekniska installationer. 

Kanalisationssystem för utvändig förläggning av ledningar utgörs av 
kabelstegar, kabelrännor, elkanalsystem och rostfria kanaler. 

Hygienkrav beaktas inom köksdel. 

Installation skall utföras dold/infälld där byggnadskonstruktionen tillåter. 

För ny inkommande elservis förläggs kabelskyddsrör  i mark från 
markmätarskåp in i nytt elrum. Kanalisation planeras i samråd med 
leverantören. 

Inom teknikutrymmen monteras kabelstegar för huvudledningar till centraler 
och apparatskåp. 

Kanalisationen ska samordnas med övriga installationer. 

Befintlig kanalisation som kan återanvändas återmonteras eller bibehålls i sin 
ursprungliga placering. 

Kabelskyddsrör förläggs till parkering för elbilsladdning och förbereds för 
samtliga parkeringar. 

 

 

 

 

63 ELKRAFTSYSTEM 

System och funktioner 

Allt material ska vara halogenfritt. 

Platsansluten utrustning i kök enligt underlag från storkök utgörs av uttag och 
säkerhetsbrytare. 

Utförande i övrigt i enlighet med SS4364000 och SS4370102 samt handlingar 
från övriga discipliner. 

Nytt markmätarskåp matar ställverk i  nytt elrum som fördelar till gruppcentraler 
i elnisch placerad i storkök samt elbilsladdare vid parkering och platsansluten 
utrustning i teknikrum. 

Ställverk utförs med reservkraftintag som monteras på utsida av elrum. 
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Elservis 

Skellefteå kraft är elleverantör till Jenningsskolan idag enligt nedan: 

* Spänning 400/230V 

* Frekvens 50 Hz 

* Storlek befintlig servis: 250 A 

Efter effektsammanställning på storköksutrustning, allmänkraft och belysning 
bedöms effektbehovet stiga med 600A. 

Detta medför att huvudledningar ej är dimensionerade för dessa effekter och 
en ny elservis behövs för att betjäna storköket. 

Ny elservis utformas i samråd med Skellefteå kraft och utgörs av nytt 
markmätarskåp med strömmätartrafo som matas in i det nya elrummet. 

  

Centralutrustningar 

Gruppcentraler monteras i huvudsak i elrum, elnisch och fläktrum. 

Strömbelastade ledningar såsom huvud- och gruppledningar ska skiljas från 
ledningar för styrning. övervakning, tele och data där flera ledningar förläggs 
parallellt. 

Ledningsnätet utförs som TN-S system. 

Ledningsnätet dimensioneras för min 20% reservkapacitet. 

Jordfelsbrytare eller personskyddsautomater monteras för all installation där 
det erfodras med god selektivitet för att undvika onödiga driftstopp. 

Gruppcentraler utgörs i huvudsak av normcentraler rmed dvärgbrytare och 
dimensioneras för min 20% reservkapacitet. 

  

Belysningssystem 

Belysning utgörs av LED armaturer och utförs i enlighet med SS-EN 12464-
1:2021 samt ljus och rums senaste utgåva. 

Armaturen ska beakta krav enligt för platsen och för ändamålet såsom hygien, 
kapslingsklass och slagtålighet. 

Matsalen ska styras så att tändning/släckning samt ljusreglering sker via 
tryckknappar. Släckning sker även via frånvarodetektering enligt angiven tid. 

I mindre utrymmen såsom förråd utgörs belysningsstyrning av 
närvarodetektering. 

Vid arbetsplatser ska pendlad armatur monteras samt möjlighet för 
ljusreglering. 

Nödbelysning och vägledande skyltning enligt brandskyddsbeskrivning 

Belysning i teknikutrymmen styrs lokalt och manuellt. 
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Befintliga installationer 

Befintliga installationer rivs i hela sin omfattning där funktion ej används efter 
entreprenaden.  

Material som kan återanvändas skall bibehållas. 

Funktioner i andra delar av verksamheten ska bibehållas och anpassas. 

  

64 TELESYSTEM 

System och funktioner 

Nytt datastativ placeras i elnisch och länkas samman via fiber mot befintligt 
datanät i skolan. 

Ansulex larm kopplas samman mot berörd platsansluten kraft utrustning för 
bortkoppling. 

Befintligt system för inbrottslarm, passersystem och brandlarm utökas och 
anpassas för ombyggnation. 

Kallelese signal monteras i RWC utrymmen. 

  

Platsutrustningar 

Arbetsplatser utförs med 1st 2x8pol RJ45. 

Uttag för platsutrustning kan utföras med 1st 8pol RJ45. 

  

Ledningsnät 

Datakommunikation utgörs av Cat6 eller högre och förberedas för PoE. 

För brandlarm och utrymningslarm används röda ledningar. 

  

  

Befintliga installationer 

Befintliga installationer rivs i hela sin omfattning där funktion ej används efter 
entreprenaden.  

Material som kan återanvändas skall bibehållas. 

Funktioner i andra delar av verksamheten ska bibehållas och anpassas. 
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B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 

ALLMÄNT 

Befintliga installationer som ej berör annan funktion i byggnaden och ej 
kommer användas efter entreprenaden rivs i sin helhet. 

Befintliga installationer som påverkar funktioner i andra delar av verksamheten 
bibehålls och anpassas. 

Rivet material återvinns. Material som kan återanvändas i nya installationen 
demonteras. 

  

Det åligger entreprenören att bortforsla, sortera och deponera rivet material. 


