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50 SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 

Demontering av befintliga installationer som värme, tappvatten, sanitet. 
Hygienkrav beaktas inom kökdel. 
Säker vatten 2022:1 följs 
 

52.B TAPPVATTENSYSTEM 

Ny undercentral för värme och tappvarmvattenproduktion uppförs i teknikrum. 
Komplett med styrutrustning inkl givarem ventilerm ställdon etc. 
 
Möjlighet för inkoppling av återvinningskrets från kylmaskiner. 
 
Ny dragning av kallvatten, varmvatten, varmvattencirkulations till ombyggnad från nytt 
teknikrum. 
 
Blandare i storkök/biutrymmen av svenskt fabrikat. 
Storkökskomponenter ansluts till kallvatten/varmvatten. 
 
Komponenter medräknade enligt planritning. 

 

53 AVLOPPSVATTENSYSTEM 

Två spillvattensystem med självfall uppförs. 
S1  Spillvatten 
S2 Spillvatten (Fettavskiljare) 
 
WC, RWC och brunn för teknikrum ansluter med självfall till befintliga ledningar under 
betongplatta (S1). 
 
Storkökets komponenter ansluts till nytt avloppssystem för fetthaltigt avlopp (S2). 
Avloppsrör 5m närmas tippkärl utför i rostfritt stål för att klara höga temperaturer. 
 
Avloppsluftningar för fettavskiljare samt dess spillvattensystem ansluts ovan yttertak. 
Avluftningar på tak får ej monteras närmare än 10m från intagshuv för 
ventilationsaggregat. 
Fettavskiljare kostnad med i mark-kalkyl. 
 
Golvbrunnar och rännor i storköket utförs i rostfritt stål 
 
Porslin (dvs toaletter, handfat, utslagsvaskar, tvättrännor) av svenskt fabrikat. 
 
Storkökskomponenter ansluts till spillvatten. 
 
Komponenter medräknade enligt planritning. 
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55 KYLSYSTEM 

Ny livsmedelskyla för tillagningsköket placeras i teknikrum. 
 
Köldmedium koldioxid. 
Kylkrets/återvinning: Glykolblandning 
 
Vätskekyld kondensor med utomhusplacerad kylmedelskylare. 
Förslagsvis placeras kylmedelskylare på vägg eller tak i närheten av teknikrum. 
 
Återvinning av spillvärme till förvärmning av tappvarmvatten, skall prioriteras. 
 
Kyl och frysskåp förses med inbyggda kylmaskiner, med vätskekylda kondensorer som 
ansluts till kylmedelskretsen (glykol). 
 
Kyls direkt via koldioxidkretsen 
Grönsakskyl 
Kylrum 
Prepkyl 
Frysrum 
Utlasningskyl 
Lagerkyl 
Blastchiller 
 
Komponenter medräknade enligt planritning. 

 

  

  



 

Dokumentnamn/Kapitelrubrik 
5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 
52, 53, 55, 56, 57 VVS-system 

KapiteL /  SiDr 

4 (7) 
Handläggare 
Jonas Johansson 

Projektnamn 
JENNINGSKOLAN OMBYGGNAD STORKÖK 
ROBERTSFORS 
 
KALKYL RÖR, KYLA OCH VENTILATION 

Projektnr 
108 39 69 
Datum 
2022-10-28 

Status  
SYSTEMHANDLING 

Rev. datum 
 2022-11-01 

Kod Text Rev 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

56 VÄRMESYSTEM 

Ny undercentral för värme och tappvarmvattenproduktion uppförs i teknikrum. 
Komplett med styrutrustning inkl givare, ventiler, ställdon etc. 
Ny fjärrvärmeanslutning med separat energimätare. 
 
Ny dragning av värmestråk till ombyggnad från nytt teknikrum. 

 
Radiatorer alternativt takvärmare i köket och biutrymmen (Hygienutförande) 
Matsalen förses med golvvärme. 
 
Värmeåtervinning från kylmaskiner till tappvarmvatten. 
 
I undercentralen ingår 
 
Ny prefabricerad fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten. 
Expansionskärl för Värme.  
Avgaser för värmesystem 
Komplett med rörsystem och erforderliga ventiler och injusteringsventiler 
 
Shuntgrupper för värme och kyla uppdelat på två shuntar. 
Shuntgrupp golvvärme. 
Shuntgrupp ventilationsaggregat. 
 
Komponenter medräknade enligt planritning. 
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57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 

Ventilationssystemet utförs enligt Branchstandard imkanal 2022 som utgångspunkt. 
Nytt Luftbehandlingsaggregat för verksamheten uppförs och installeras i Teknikrum. 
Luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning av typ vätskekopplad värmeväxlare 
eQ-072 Econet Premium av Fläktwoods eller likv. 
Aggregatet levereras komplett med styrutrustning inkl. givare, ventiler, ställdon samt 
pumpenhet för Econet som är integrerat på stativ fristående utanför aggregat. 
Econet installeras med växlare för eftervärme till luftbehandlingsaggregatet. Ingen kyla 
till aggregatet installeras. 
Takhuv ovan yttertak installeras för avluft från Luftbehandlingsaggregat 
Ytterväggsgaller monteras i fasad, storlek ca 2,5 m x 2,0 m. Friskluftsintaget utförs 
som ett förrum(intagskammare) innan aggregatet. Utrymmet utförs avskilt från 
uppvärmt utrymme samt med vattentätt golv och dränering. 
I teknikrum installeras aggregatljuddämpare på till- och frånluftskanal innan första 
avgrening. 

 
Kanalsystem installeras av normalt förekommande standardprodukter inom svenskt 
leverantörssortiment av ventilationskanaler. Cirkulära och rektangulära kanalsystem 
utförs av galvaniserad stålplåt. Kanaler förutsättas förläggas ovan hygienklassat 
undertak i köksutrymmen, eventuellt förlagda synliga kanaler i kök utförs i lackat 
utförande för att underlätta rengöring.  
 
Som täthetskrav för lufttäthet ska kanalsystemet som minimum ska täthetsklass C 
uppfyllas enligt SS-EN 12237 för cirkulära kanaler respektive SS-EN 1507 för 
rektangulära kanaler. 

  
För imkanaler (frånluft från kökskåpor och diskkåpor) ska kanaler utföras med hög 
vätsketäthet. För cirkulära kanaler väljs galvaniserade spirorör av galvaniserad stålplåt 
där i spiralfalsen på kanalerna finns en speciell gummipackning inmonterad i falsen 
från fabrikat Lindab eller likv. 
 
För cirkulära kanaler till kåpor utförs kanalerna enligt nedan: 
1. Kanalerna vara falstätade  
2. detaljerna vara invändigt lackerade  
3. skarvarna mellan kanal och detalj tätas av med vulktejp 
 
Cirkulära kanaler sammanfogas med stålskruv/rostfri blindnit enligt fabrikantens 
anvisningar från tex Lindab eller likv. 
Cirkulära kanaler utförs med fall mot lågpunkt för uppsamling av vatten. 
Cirkulära kanaler förbereds för rengöring via torr och för eventuell våt 
rengöringsmetod. 
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För imkanaler som utförs av rektangulära frånluftskanaler utförs kanaler av 
galvaniserad stålplåt och galvaniserad gejdskarv, sammanfogning av skarvar monteras 
med gummitätning enligt fabrikantens anvisning av Lindab eller likv. Skarvar tätas i sin 
helhet även vid hörn och kompletteras med silkontätning. 
Rektangulära kanaler utförs med fall mot lågpunkt för uppsamling av vatten. 
Rengöringsmetoden förbereds för rengöring med torr rengöringsmetod och för 
eventuell rengöring med våt rengöringsmetod. 
 
Ingen del av sammanfogningen bör gå in i kanalen och påverka den fria öppna arean 
eller riskera att skapa områden som inte blir möjliga att rensa och tömma på 
vatten/fett.  

 
Cirkulära och rektangulära kanaler monteras med fall mot lågpunkt där 
dräneringspunkter utförs med avstängningsbara kulventiler. Dränering av vätska vid 
eventuell våt rengöring för cirkulära kanaler ska ske via ledning i förbindelse med 
matlagningsutrymmets fettavskiljare. 
Imkanalen ska vara utförd så att rengöring av samtliga inre kanalytor är möjligt. 
Rensluckor och andra tillträdes- och underhållskomponenter ska vara lätt åtkomliga 
och lätt öppnings- och stängningsbara. Rensluckor, dräneringspunkter och andra 
rengörings-, tillträdes- och underhållskomponenter ska bestå av material som svarar 
mot imkanalens klassbeteckning och imkanalens skydd mot brandspridning. 

 
Luftbehandlingsaggregatet dimensioneras med ett luftflöde som hanterar installerad 
eleffekt enligt köksspecifikationslista inom kök, dietrum, diskrum etc samt ett minsta 
luftflöde på 9 l/s, person och 0,35 l/s, m2 för matsalen.  
 
Totalt Sammanlagrat Luftflöde för Luftbehandlingsaggregat uppskattas till ca 90% av 
summan av samtliga delluftflöden i anläggningen. 
Specifikt eleffektbehov SFPv max 1,5 kW/m3,s. 
Temperaturverkningsgrad EN308, minst 74 % 
Luftflöde ca +/- 5500 l/s.  
Eftervärme till Luftbehandlingsaggregat dimensioneras för ca 95 kW 
 
I Matsal installeras halvrunda textildon mot innertak av fabrikat Svante Lundbäck eller 
likv. Överluftsöppningar utförs/installeras i vägg mellan matsal och 
kök/diskrum/bufférum. 
Matsal balanseras med till och frånluft för att kunna nyttjas fristående från köket. 
Men då köket nyttjas och kåpor forceras krävs överluft från matsal via större 
öppningar i väggar via bland annat dörröppningar. 

 
Köket dimensioneras för köksventilation och ventilationssystemet anpassas efter 
branchstandard imkanal 2022. Kåpor i kök förses med system för hög filtreringsgrad 
med roterande filterdon samt med uv-ljus ovan stekbord etc  typ JSI-R UV turboswing 
av Jeven eller likv. ( Krav på UV enligt klass 2B i imkanal 2022).  
Ovan kokgrytor installeras kondensavskiljare typ JPT av Jeven eller likv. 
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Ovan stekbord installeras släckningssystem typ ansulex eller likv.  
Kåpor för Tunneldisk samt grovdisk typ JDI-R JPT av Jeven eller likV. 

 
Kåpor ovan köksutrustning:  
I kök installeras kåpor med frånluft och tilluft ovan köksutrustning. 
I Diskrum installeras kåpor med frånluft för tunneldisk och grovdiskmaskin. 
I Dietrum installeras kåpa med frånluft och tilluft  
I kök, diskrum, bufférum etc kompletteras erf. antal vägg och/eller takdon för tilluft vid 
forcering av kåpor. 

 
 
 

I köket installeras styrutrustning för UV-system i kåpa typ Jeven UV-Control, samt 
apparatskåp till ansulex. 
I köket installeras styrutrustning med DUC för variabelflödessystem för reglering av till 
och frånluftsflöden i kåpor och kök typ Jeven-VAV av Jeven eller likv. 
I kåpor installeras givare för detektering av temperatur som styr spjäll att 
behovsanpassa luftflödet till kåporna. 
Timer installeras för styrning spjäll till matsal och driftläge aggregat då endast matsal 
nyttjas. 
Erf. Motorspjäll med 0-10 volt styrsignal installeras för behovstyrning och balansering 
av luftflöden. 
 
Ingen brandisolering inom brandcellen eller i fläktrummet behövs, Skyddsavstånd 100 
mm mellan imkanal och brännbart material nyttjas (enligt Boverkets byggregler). 
Till- och frånluftskanaler utförs utan värme och kondensisolering. 
Ute- och avluftskanal i teknikrum utförs med kondensisolering i varmt utrymme. 
 
Teknikrum samt elrum förses med separat fläkt och intagskanal för grund och forcering 
mot temperaturgivare. 
 
Befintlig passage med tillhörande toalettgrupp ansluts till nytt luftbehandlingsaggregat 
med 2 st brand/brandgasspjäll inkl. brandkontrollenhet och rökdetekotorer. 
 
Kylt miljörum förutsätts ventileras via självdrag. 
 
UV-system förreglas med ventilationsaggregatet att stänga då aggregatet stannar 

 

 


