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1

Allmänna anvisningar

Projektering
I varje projektering ska projekteringsgruppen gå igenom denna beskrivning och justera text och koder så att
beskrivningen stämmer överens med förfrågningsunderlaget i övrigt. I övriga beskrivningar ska varje Y-kapitel
hänvisa till denna beskrivning som utgör en del av förfrågningsunderlaget.

Där det finns en hänvisning till Svensk Standard (SS eller SS-EN) så ska den gällande utgåvan av
standarden användas.

Märkning – kontroll – dokumentation
Denna beskrivning är en anvisning för hur entreprenörer ska kontrollera, märka, skylta och dokumentera byggnader
och tekniska installationer som utförs på beställning av Skolfastigheter. Beskrivningen är uppdelad i en allmän del
som berör samtliga tekniska beskrivningar och en del med särskilda instruktioner för respektive teknisk disciplin.
Beskrivningen är i huvudsak upprättad efter AMA. Den allmänna anvisningen saknar dock AMA-koder eftersom
koderna är olika för respektive teknisk disciplin.
Material och arbetsutföranden baseras på AMA, inklusive anslutande Råd och anvisningar, samt AMA-nytt i senaste
utgåva.
Text under rubrik ska läsas som tillägg till AMA om inget annat anges.

Allmänt
Drift- och underhållsinstruktionen samt relationsritningar ska ge driftpersonalen relevant information om
anläggningen så att den kan skötas på ett tillfredställande och driftekonomiskt sätt. Instruktionen ska även utformas på
ett sådant sätt att vikarier och extrapersonal kan läsa, förstå och sköta anläggningen.
Märkning
De beteckningar som används i drift- och underhållsinstruktionen ska vara desamma som beteckningarna ute i
anläggningen (och på relationsritningarna). Anläggningen ska märkas enligt Skolfastigheters anvisningar.

DRIFTSINSTRUKTIONER OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER
Beställaren tillhandahåller elektroniskt register som innehåller uppgifter i enlighet med denna beskrivning. Det
elektroniska registret distribueras via projektportalen I.Binder. Entreprenören för in relevant information under
respektive flik i det elektroniska registret. Dokumenten ska vara i pdf-format. På projektportalen ska sedan en
komplett fil laddas upp. För att hantera detta krävs Adobe Acrobat Pro eller likvärdig programvara. Se bilaga Digitala
DoU-pärmar.
Entreprenör ska också leverera en fysisk pärm. Pärmar ska vara av gaffelpärmstyp. Gaffelpärmar ska ha pärmsidor
med kantförstärkning, raka hörn och tygklädd trärygg med etiketthållare.
Den fysiska pärmen ska vara klara för kontroll två veckor innan slutbesiktning. Detta för att eventuella
kompletteringar eller justeringar ska hinna rättas innan slutbesiktning.
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AB 04 UNDERLAG FÖR RELATIONSRITNINGAR
Underlag för relationsritningar överlämnas fyra veckor innan slutbesiktning. Ändringar ska vara ritade
med hjälp av linjal. Ritningar ska signeras av entreprenörens ombud. Underlag ska scannas till pdfformat och laddas upp till projektportalen för projektet.

ABT 06 RELATIONSRITNINGAR
Relationsritningar upprättas i enlighet med Skolfastigheters IT-plan/CAD kravspecifikation. Relationsritningar ska
finnas på projektportalen senast tre veckor innan slutbesiktning för att Skolfastigheters ritningsarkiv ska hinna
kontrollera att leverans är utförd i enlighet Skolfastigheters IT-plan/CAD kravspecifikation.

Utbildning och support
•

Entreprenören ska gå igenom drift- och underhållsinstruktioner med beställarens drift- och underhållspersonal.

•

Brukaren ska ges utbildning i lokalvård och dagligt handhavande av tekniska system i entreprenaden, t.ex.
inbrottslarm, låssystem, styrningar för bl.a. ventilation, belysning, m.m.

•

Kökspersonal ska få utbildning för utrustning i storkök.

•

Tidpunkt för instruktion till drift- och underhållspersonal och utbildning för brukare ska ske i samråd med
beställaren och i god tid innan slutbesiktning.
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TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER
I entreprenaden ingår service av samtliga nya installationer under garantitiden. Entreprenören ska göra minst två besök
per garantiår. Service ska omfatta funktionskontroll av samtliga system samt funktionsprov av enheter.
På samtliga system ska nödvändiga justeringar och reparationer ingå.
Tidpunkt för servicebesök bestäms vid slutbesiktningen och införs i slutbesiktningsprotokollet samt samordnas av
entreprenör för berörda installationer.
Beställaren och driftansvarig ska ges tillfälle att vara med vid servicebesöken.
Reservdelar ska tillhandahållas utan extra kostnad.
Vid varje servicebesök ska entreprenören föra protokoll över vad som provats. Protokollen redovisas vid
garantibesiktningen. Om protokollen saknas vid garantibesiktningen ska kompletterande besök göras utan kostnad för
beställaren.
Entreprenör samordnar/kallar skriftligen berörda parter till servicebesöken (beställare, driftansvarig och
underentreprenör).

Kontroll och injustering
Samordnad provning
Förutom kontroller enligt beskrivningar ska samordnad provning av anläggningens funktion utföras.
Installationerna provas så att samtliga system uppnår föreskrivna funktioner och prestanda. Provningen
ska omfatta samtliga funktioner som ingår i entreprenaden. Samordnaren ska leda den samordnade
provningen.
Berörda entreprenörer ska närvara vid provningen.
Provningen får inte utföras förrän varje berörd delentreprenad är egenprovad, driftsatt och
injusterad.
Vid provning av funktion där en eller flera underentreprenörer har del i funktionskedjan ska samtliga
berörda underentreprenörer medverka och bestyrka provningsprotokollen för fullt färdig totalfunktion.
Entreprenörens samordnare ska upprätta program och leda samordnad provning av anläggningen.
Samordnaren ska leda genomförandet av funktionsprovningarna.
Beställare och dennes driftpersonal ska i god tid aviseras samt ges tillfälle att delta vid provningar.
Belastningsberoende provning ska utföras vid tidpunkt efter slutbesiktning om förutsättningar saknas
för provens genomförande före slutbesiktning (på grund av olämpliga temperaturförhållanden eller
liknande).
Senast tre veckor före slutbesiktning ska driftsättning, egenprovning och installationer m.m. utföras så
att anläggningen som helhet är färdigställd som driftsatt anläggning två veckor innan slutbesiktning.
Kontroller och provningar ska dokumenteras och redovisas vid slutbesiktning.

CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar
Krav på CE-märkning föreligger enligt maskin- och lågspänningsdirektivet från EU. Hela
anläggningen ska CE-märkas. Entreprenör ska sammanställa en försäkran över samtliga ingående
komponenter samt se till att CE-intyg gällande sammansatt maskin levereras senast vid slutbesiktning.
Se även AFS 2008:3.
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Den tekniska dokumentationen ska överensstämma med verkligt utförandet av anläggningen och inordnas i en
övergripande struktur.
För varje system ska den tekniska dokumentationen vara uppbyggd i en homogen struktur med entydiga begrepp.
Relationer mellan objekt och system ska beskrivas på ett övergripande sätt.
Alla system dokumenteras digitalt enligt ett gemensamt system.
Handlingar ska gälla för den utrustning som installerats på platsen och får inte vara av typ produkthandbok eller
typschema.
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MÄRKNING AV BRANDTÄTNING
Samtliga brandtätningar ska förses med märkskylt.
Följande uppgifter ska finnas på märkskylt:
•

Produktnamn

•

Identifieringsnummer

•

Brandteknisk klass

•

Typgodkännandenummer

•

Installatör

•

Datum

Brandtätningars identifieringsnummer ska dokumenteras i en särskild förteckning.
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ANLÄGGNING
YB

MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M.M. AV ANLÄGGNING
Ledningar i mark, brunnar och ventiler distanseras. Förkortningar enligt AMA ska användas.
•
•
•
•
•

DB
DRB
NB
RB
TB

Dagvattenbrunn
Dränvattenbrunn
Nedstigningsbrunn
Rensbrunn
Tillsyningsbrunn

Distansmarkering:

Brickor ska vara av metall med graverad text och max 12m ifrån objektet.
• Vatten
Blå bricka
Röd bricka
• Spillvatten
• Dagvatten
Grön bricka
Röd brandpostflagga
• Brandpost
• Spolpost
Gul spolpostflagga
• Övrigt
Vit bricka
Avstånd ska anges i meter med 0,1m noggrannhet.
Skyltning ska utföras för parkering, handikapplatser och infart. Samordnas vid skolor, så att skolgården
inte kan upplåtas för trafik.
P-platser och handikapp-symboler ska målas med trafikfärg. P-platser typ ”t” med bredd 10 cm.

YBC

KONTROLL AV ANLÄGGNING
Entreprenören ska upprätta provningsprogram som verifieras med intyg och protokoll.
Egenkontroll: Entreprenören ska ta fram en egenkontrollplan innan arbetet påbörjas
•
•
•

YBC.3

Kontroll/täthetsprovning ska ske av utvändigt VA-ledningssystem enligt VAV:s senaste utgåva
av anvisningar.
Inre kontroll, deformationskontroll och filmning ska ske av spillvatten-, dagvatten- och
dräneringsledningssystem.
Entreprenören/utföraren ska se till att en certifierad besiktningsman utfärdar sakkunnighetsintyg
för att lekutrustning och lekytor uppfyller standarder enligt SS-EN 1176–1 och SS-EN 1177.

Kontroll av rörledning m.m.
Beställaren ska beredas tillfälle att närvara vid provning. Entreprenören meddelar beställaren minst fem
arbetsdagar före utförande av kontroller.
Godkända och av ansvarig arbetsledare signerade protokoll överlämnas till beställaren före
slutbesiktning.

YBC.3113 Tryck- och täthetskontroll av vattenledning av rör av PE, PP och PB
Provtryckning ska utföras enligt VAV P78.
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YBC.3412 Täthetskontroll av självfallsledning
Utförs för spillvattenledningar.

YBC.342

Deformationskontroll av avloppsledning
Deformationskontroll ska ske genom lasermätning i samband med tv-inspektion enligt PCE.12.

YBC.343

Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning
Provning av riktningsavvikelse ska ske genom mätning i samband med TV-inspektion.
Bakfall får inte förekomma.
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YBC.351

Täthetskontroll av brunn på avloppsledning
Kontroll utförs okulärt.
Om det visar sig att brunnen har tecken på att vara otät ska täthetsprovning utföras.

YBC.352

Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning
Toleransklass A enligt Svenskt Vatten P91 krävs för godkännande.

YCD

RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING
Se ”Allmänt” i början av detta dokument.
Relationsritningar ska redovisa brunnar, va- och fjärrvärmeledningar med brytpunkter, el- och
teleledningar med eventuella tomrör i mark, markplanering, växt- och utrusningar samt av
sidoleverantörer anslutna ledningar i mark till objektet. Inmätningar av ledningar ska ske innan schakt
fylls ut.
Inmätning av alla ledningar i mark enligt ovan ska redovisas på en gemensam relationsritning med
koordinater som korresponderar SWEREF 99 1800 i plan och RH2000 i höjd.

YCD.1

Relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m.m.

YCD.12

Relationshandlingar för rörledningssystem

YCE

Underlag för relationshandlingar för anläggning
Se ”Allmänt” i början av detta dokument.
Underlag ska redovisa brunnar, va- och fjärrvärmeledningar med brytpunkter, el- och teleledningar med
eventuella tomrör i mark, markplanering, växt- och utrusningar samt av sidoleverantörer anslutna
ledningar i mark till objektet. Inmätningar av ledningar ska ske innan schakt fylls ut.
Inmätning av alla ledningar i mark enligt ovan ska redovisas på en gemensam relationsritning med
koordinater som korresponderar SWEREF 99 1800 i plan och RH2000 i höjd.

YCE.1

Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m.m.

YCE.12

Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem

YCH

Driftsinstruktioner för anläggning
Enligt pärmregister.

YCK

Underhållsinstruktioner för anläggning
Enligt pärmregister.
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Drift och underhållspärm Anläggning
1.

Adressförteckning
2.

Allmän orientering
3.

Protokoll
4.

Intyg
5.

Yttre VA.

6.

Utrustning

Adress- och telefonförteckning med uppgift på alla berörda i
entreprenaden.
Kortfattad beskrivning om fastigheten och entreprenadens omfattning.
Provtryckningsprotokoll.
Dokumentation filmning av spill-, dag- och dräneringssystem.
T.ex. garantibevis
Fabrikat, produktinformation och skötselanvisningar.
•
•
•
•

Fettavskiljare inklusive dimensionering.
Brunnar.
Beteckningar.
Övriga komponenter.

Fabrikat, produktinformation och skötselanvisningar av utrustning
ingående i entreprenaden.
T.ex. lekutrustning, stängsel.

7.

Skötselplan
8.

Relationsritningar

Anpassad skötselplan för entreprenaden.
VA
Markplanering
Växt- och utrustningsplan

9.

Övrigt
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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HUS
YSB

MÄRKNING, SKYLTNING M.M. I HUS

YSB.1

Märkning i hus
På dörrkarmens övre vänstra hörn placeras rumsskyltar och i förekommande fall skylt för
brandcellsgräns.
Rum:
Märkning avser skyltning med rumsnummer enligt A-ritning. Princip för rumsnumrering är:
BYGGNADSNUMMER (5 siffror)-, VÅNINGSPLAN (1 siffror), RUMSNUMMER (2 siffror).
Ex.

12301-0101

Märkning ska utföras av samtliga utrymmen. Till utrymmen som inte avgränsas av vägg eller dörr ska
skyltens placering avgöras i samråd med beställaren.
Skylt ska vara utförd av vitt plastlaminat med ingraverade svarta siffror. Text ska vara 5 mm hög.
Brandcellsgräns:
Dörr i brandcellsgräns märks med skylt.
Skylt ska vara utförd av rött plastlaminat med ingraverade vit text.
Storlek H=15 mm B=anpassas till text längd. Text ska vara 5 mm hög.

YSB.2

Skyltning i hus
Skyltar ska vara av plastlaminat med graverad text och skruvfastsatta. Om inget annat anges ska
texthöjd vara 5 mm.
Skyltar för brandutrymning enligt brandskyddsbeskrivning.
Taktila skyltar med piktogram, vit symbol på svart botten för WC/RWC, monteras på vägg vid sidan
om dörr.
WC i anslutning till kök ska ha skylt där det framgår att utrymmet endast tillhör kökspersonal.
Driftutrymmen, t.ex. undercentral, fläktrum, elrum och elnischer, skyltas med klartext på dörrbladet.
Texthöjd 10 mm.
Avdelningar i förskolor, klassrum, grupprum och samlingssalar skyltas med uppgift om
persondimensionering.
Taksäkerhet
Skylt med text "VARNING: Taket kan vara halt att beträda" ska monteras vid vägg/taklucka och vid
uppstigning för taktillträde. Skylt med svart text på gul botten. Texthöjd 10 mm.
Märkning för takplåt och takmålning
Märkbricka ska monteras vid uppstigningslucka på tak.
Brickan ska ange plåtmaterial, ytbeläggning, kulör samt entreprenör.
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Märkbricka ska placeras vid utstigningslucka.

YSC

KONTROLL OCH INJUSTERING M.M. I HUS

YSC.1

Kontroll i hus
Entreprenören ska upprätta provningsprogram som verifieras med intyg och protokoll.
Funktionsprovning ska vara utförd före samordnad provning. Protokoll ska föreligga senast vid
slutbesiktning.
Egenkontroll: Entreprenören ska göra en egenkontrollplan innan arbetet påbörjas.
Entreprenören ska delta i samordnad provning som installationssamordnaren leder och ansvarar för. Se
även avsnittet Provning av installationssystem under Allmänna anvisningar i början av detta dokument.
Entreprenör ska med etablerad metod kontrollera att uppställda krav uppfylls avseende:
•
•

Provning och kontroll av samtliga dörrfunktioner inklusive öppningskraft. Se
Brandskyddsbeskrivning och sakkunnighetsutlåtande avseende tillgänglighet. Provning ska ske
efter montage.
Provning av radonhalt.

YSC.11

Kontroll av täthet

YSC.111

Kontroll av lufttäthet
Täthetsprovningen ska utföras enligt SS-EN ISO 9972 samt kompletteras med en läcksökning.
Omslutande area beräknas enligt BBR.
Eventuellt läckage meddelas beställaren skriftligen.
Täthetsprovning ska utföras i ett tidigt skede så att eventuella justerade åtgärder kan utföras utan
förstörande ingrepp.

YSC.113

Kontroll av vattentäthet

YSC.1131

Kontroll av vattentäthet i våtrum
Rum med duschar ska kontrolleras.
Storkök och diskrum ska kontrolleras.
Kontroll av keramiska beklädnader ska redovisas enligt BBVs kvalitetsdokument.
Kontroll av tätskikt av plastmatta ska utföras enligt GVKs anvisningar.

YSC.1132

Kontroll av vattentäthet på ytterbjälklag och yttertak

YSC.12

Kontroll av fukt

YSC.121

Kontroll av relativ fuktighet (RF)
Personal som genomför kontroll ska vara auktoriserad enligt RBK, Rådet för byggkompetens.
Undergolv av betong
Innan golvbeläggningar utförs ska den relativa fuktigheten i undergolvet kontrolleras. Den relativa
fuktigheten får ej överstiga den av fabrikanten avgivna RFKRIT för respektive golvbeläggning.
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Mätmetod
Mätning ska utföras genom mätning i borrhål.
Mätrapport
Utöver krav i AMA Hus 14 ska mätrapport innehålla uppgifter om medelvärde och standardavvikelse
för mätvärdena.
Mätpunkter
I anbud räknas med fyra mätpunkter.
Golvavjämning
Innan golvbeläggningar utförs ska den relativa fuktigheten i avjämningsmassan kontrolleras. Den
relativa fuktigheten får inte överstiga den av fabrikanten avgivna RFKRIT för respektive
golvbeläggning.
Mätmetod
Mätning ska utföras enligt branschstandard från Golvbranschens Riksorganisation, GBR.
Mätrapport
Mall för mätprotokoll från GBR ska användas.
Mätpunkter
I anbud räknas med fyra mätpunkter.

YSC.122

Kontroll av fuktkvot och ytfuktkvot
Innan målningsbehandling av fasadvirke utförs ska fuktkvoten kontrolleras med en elektrisk
fuktkvotmätare.
Mätrapport
Utöver krav i AMA Hus 14 ska mätrapporent innehålla uppgifter om val av mätplatser.
Antal mätpunkter i samråd med beställaren. I anbud medräknas tio mätpunkter.

YSC.13

Kontroll av isolering

YSC.131

Kontroll av termisk isolering
Termografering ska utföras som "Provning med värmekamera" enligt SS-EN 13187. Den som utför
termograferingen ska vara ackrediterad av SWEDAC eller av motsvarande utländskt organ. Protokoll
från termografering ska göras enligt kontrollplan. Om provningsresultat inte uppfyller ställda krav ska
felkälla identifieras och sedan åtgärdas i samråd med byggledaren.

YSC.132

Kontroll av ljudisolering
Kontroll ska ske i enlighet med SS 25268, kap 6 Verifiering.
Luftljud
Mätning av luftljud ska utföras på varje förekommande väggkonstruktion. För de mer frekvent
förekommande konstruktionerna ska mätning utföras i minst tre utrymmen.
Stegljud
Stegljudsmätning ska utföras vid punkter som är representativa för konstruktionen. Mätning ska utföras
vid minst tre mätpunkter/bjälklag.
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YSC.2

Injustering i hus
Injustering ska vara utförd före samordnad provning.
Injustering av ventilerade fuktskydd av bjälklag
Injustering av flöden och tryck ska utföras. Provningsprotokoll ska innehålla både projekterade och
uppmätta mätvärden.

YSC.3

Kontrollmätning i hus
Samtliga skruvgrupper för montering av t. ex. pelare ska måttkontrolleras.
Mättoleranser vid kontrollmätning av byggplatstolerans: Hänvisning i AMA till teknisk specifikation
SIS-TS 21143:2013 ersätts med SIS-TS 21143:2016.

YSD

IDRIFTSÄTTNING AV HUS

YSD.1

Information till drift- och underhållspersonal för hus
Drift- och underhållspersonal ska, i god tid före slutbesiktningen, få information om projektet ur
byggnadsteknisk aspekt, brandcellsindelning och hur vård av golv/ytskikt ska ske.

YSK

TEKNISK DOKUMENTATION FÖR HUS

YSK.31

Underlag för relationshandlingar för hus
Se ”Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.

YSK.32

Upprättande av relationshandlingar för hus
Se ”Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.

YSK.6

Driftinstruktioner för hus
Enligt pärmregister.

YSK.7

Underhållsinstruktioner för hus
Enligt pärmregister.

YSL

MILJÖDOKUMENTATION FÖR HUS

YSL.1

Dokumentation av miljöpåverkan av varor och material i hus
Varor ska dokumenteras i byggvarubedömningen.
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Drift och underhållspärm Hus
1.

Adressförteckning

Adress- och telefonförteckning med uppgift på alla berörda i
entreprenaden.

2.

Allmän orientering

Kortfattad beskrivning av fastigheten och entreprenadens omfattning.

3.

Protokoll
4.

Intyg

Protokoll från provningar i hus.
Garantiintyg för taktäckning.
Garantiintyg för isolerrutor.
Intyg om personsäkerhetsglas.
Ev. övriga intyg.

5.

Leverantörsförteckning.
6.

Fönster och dörrar

Förteckning över leverantörer och tillverkare av inbyggda material.
Fönster: Aktuell produktinformation,
skötselanvisningar.
Dörrar: Aktuell produktinformation, skötselanvisningar.

7.

Fast inredning

Fabrikat: Aktuell teknisk produktinformation och skötselanvisningar
på fast inredning.

Vitvaror

Fabrikat: Aktuell teknisk produktinformation och skötselanvisningar
på vitvaror.

8.
9.

Golv, ytskikt och tätskikt

Redovisning av var resp. ytskikt är lagt.
Fabrikat: Teknisk produktinformation med skötselanvisningar.
Tätskikt, keramiska golv, fabrikat, teknisk produktinformation och
skötselanvisning.

10.

Väggar, ytskikt och tätskikt

Redovisning var resp. väggytskikt är anordnat.
Fabrikat: Teknisk produktinformation med skötselanvisningar.
Tätskikt, fabrikat, teknisk produktinformation och skötselanvisning.

11.

Undertak
12.

Yttertak

Fabrikats- och produktinformation. Skötselanvisningar.
Fabrikat, produktinformation och skötselanvisningar.
Produktinformation taksäkerhetsutrustningar.

13.

Brandskyddsdokumentation
(BSD)

Relationshandlingen

14.

Övrigt
15.
16.
17.
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YV

MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M.M. AV
VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH
UTRUSTNINGAR

YVB

MÄRKNING OCH SKYLTNING AV VERKSAMHETSANKNUTNA
INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

YVB.1

Märkning och skyltning av inredningar, utrustningar och maskiner för
stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel
Enligt Beskrivning-Storkök.

YVB.12

Skyltning av inredningar, utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning
eller servering av livsmedel

YVB.4

Märkning och skyltning av kylenheter och frysenheter.

YVC

KONTROLL OCH INJUSTERING AV VERKSAMHETSANKNUTNA
INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR

YVC.1

Kontroll och injustering av inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering
av livsmedel
Enligt Beskrivning-Storkök.

YVC.3

Kontroll och injustering av utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning
eller servering av livsmedel
Enligt Beskrivning-Storkök.

YX

TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR
VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH
UTRUSTNINGAR
Instruktioner för storköksutrustning levereras på ett USB-minne samt i en fysik pärm.

YXP

INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR
VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH
UTRUSTNINGAR
Se ” Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.

YXP.3

Information till drift- och underhållspersonal för utrustningar och maskiner för
stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel.
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RÖR
Y

MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M.M.
All märkning och skyltning ska vara utförd innan anläggningen tas i drift.
Märkning och skyltning samordnas mellan de olika systemen så att en enhetlighet av skyltar och
beteckningar uppnås.
SI-enheter ska användas i samtliga handlingar, skyltar och märkningar.

YT

MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M.M. AV
INSTALLATIONER

YTB

MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER
Alla installationer som ingår i entreprenaden ska märkas.

YTB.1

Märkning av installationer
Installationen ska märkas vid objekt. Samtliga komponenter ska märkas. Dold komponent, t.ex.
undertaksprofiler, ska dessutom märkas från synligt ställe med skruvfastsatt skylt.

YTB.15

Märkning av VVS- kyl- och processmedieinstallationer
Märkskyltar och märkbrickor
Skyltar och märkbrickor ska vara utförda av halogenfri plast eller, vid behov, metall.
Märkning av rörledning
Rörledning ovan undertak ska märkas var 15:e meter och där rör kommer genom vägg.
Märkning av ventil
Ventil med speciell funktion, t.ex. påfyllningsventil eller kriskopplingsventil, ska märkas med
funktionen i klartext.
Dolda ventiler av alla slag ska märkas på synligt ställe och vid ventil med hänvisningsskylt i första
hand på undertaksprofil.
Säkerhetsventil ska ha väl synlig skylt med uppgift om öppningstryck.
Märkbricka för ventil får vara märkt med enbart ventilnummer.
Montering av märkskyltar och märkbrickor
Skyltar ska fästas med skruv.
Märkbricka ska hängas upp med S-krok.
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YTB.154

Märkning av brandsläckningsinstallationer

YTB.2

Skyltning för installationer

YTB.25

Skyltning för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

YTC

KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM
-

Entreprenören ska upprätta provningsprogram som verifieras med intyg och protokoll.
Entreprenören ska iordningställa egenkontrollplan innan arbetet påbörjas.

Entreprenör ska - med etablerad metod - kontrollera och dokumentera att uppställda krav uppfylls
avseende kontrollmätning, installationer enligt Säkert vatten:
•
•
•
•

Tappvattensystem
Avloppsvattensystem
Dagvattensystem
Värmesystem

Filmning/deformationskontroll samt kontroll riktningsavvikelse under platta ska ske av:
•
•

Avloppsvattensystem
Dagvattensystem

Injustering med tillhörande protokoll ska ske för
•
•
•

YTC.1

Värmesystem
VVC-system (min 50 ºC)
VV-temperatur blandare. Max 60 ºC. Vid särskild risk för olycksfall max 38ºC.

Kontroll av installationssystem
Funktionsprovning:

Funktionsprovning ska vara utförd före samordnad provning

YTC.15

Kontroll av VVS-, kyl- och processmediesystem
Intyg

-

Att projekteringen uppfyller gällande lagar och förordningar, myndigheters föreskrifter och
allmänna råd.
Att installationen är utförd enligt branschregler Säkert Vatteninstallation utgiven av Säkert
Vatten AB.
Tryck- och täthetskontroll av rörsystem.

YTC.1521 Kontroll av tappvattensystem
YTC.156

Kontroll av värmesystem

YTC.2

Injustering av installationssystem
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Injustering ska vara utförd före samordnad provning.
Protokoll enligt AMA VVS & Kyl 16 Bilaga YTC/2.

YTC.2521 Injustering av tappvattensystem
Blandare justeras för max 38°C vid särskild risk för olycksfall som t.ex. i barnområden på förskolor.
VVC lägsta tillåtna temperatur mätt vid VVS-pump är 50 ºC.

YTC.255

Injustering av kylsystem

YTC.256

Injustering av värmesystem
Vinterdriftfall, mätning utförs av tillopps/returtemperaturer.

YU

TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR INSTALLATIONER
CE Märkning
Se ”Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.

YUD.5

Relationshandlingar för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer
Se ”Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.

YUE

UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER
Se ” Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.

YUH

DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER
Enligt pärmregister.

YUK

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER
Enligt pärmregister.
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Drift och underhållspärm Rör
1.

Adressförteckning

Adress- och telefonförteckning med uppgifter på alla berörda i
entreprenaden.

2.

Allmän orientering

Kortfattad beskrivning om fastigheten och entreprenadens
omfattning.

3.

Protokoll

4.

Intyg

5.

Driftinstruktion

Injusteringsprotokoll.
Provtryckningsprotokoll.
Intyg om CE- märkning.
Övriga intyg.
Innehållsförteckning
Förteckning över alla ingående dokument i driftinstruktionen inkl.
befintliga dokument vid om-/tillbyggnader.
Symbolförteckning:
Symboler som används i driftinstruktionen.
Funktionsbeskrivning
Kortfattad funktionstext och placering av alla ingående system och
installationer som finns i fastigheten.
Orienteringsplaner
Byggnaderna ska märkas med byggnadsnummer; ev. äldre
beteckning sätts inom parentes. Huvudavstängningsventiler
placerade utanför UC, fläktar, radiatorer och luftvärmare ska ritas in.
Läge på UC ska tydligt framgå. Orienteringsplanen kan delas upp på
flera dokument.
Totalflödesscheman
Totalflödesschema ska redovisa samtliga komponenter.

6.

Ventil- och rumsförteckning

7.

Fabrikantanvisningar

Apparater med elektronisk utrustning, pumpar, WC apparater som
kräver återkommande skötsel.
Aktuell enhet stryks under i dokumentet.
En materialförteckning/innehållsförteckning ska upprättas i fliken.

8.

Ritningar

9.

Övrigt

Ritningsförteckning.
En omgång ritningar (bruna) nedvikta till A3-format.

10.
11.
12.
13.
14.
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YUP

INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL
Se ”Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.
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LUFT
Y

MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M.M.

YTB

MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER

YTB.1

Märkning av installationer
Installationen ska märkas vid objekt. Samtliga komponenter ska märkas. Dold komponent, t.ex.
undertaksprofiler, ska dessutom märkas från synligt ställe med skruvfastsatt skylt.

YTB.15

Märkning av VVS-, kyl- och processmedieinstallationer
Märkskyltar och märkbrickor
Skyltar och märkbrickor ska vara utförda av halogenfri plast.
Montering av märkskyltar och märkbrickor
Märkbricka ska limmas.
Märkning av motorer
Motorer ska märkas enligt senaste ELSÄK-FS. Motordata ska placeras så att de kan avläsas under
spänning, utan ingrepp i anläggningen.
Märkning av elutrustningar, elförbindningar, ledningar och ledare
Tillverkares märkning i apparatskåp på sammansatta apparater godtas.
Märkning av apparater i ställverk, centraler, apparatskåp m.m.
Skyltar i apparatskåp får ersättas med monteringsritning med utsatta beteckningar, placerad på skåpets
insida.

YTB.157

Märkning av luftbehandlingsinstallationer
Hela installationen ska märkas.
Skylt som monteras till följd av säkerhetsföreskrifter från Arbetsmiljöverket ska utföras i enlighet med
gällande föreskrifter.
Märkning placeras väl synlig från inspektionslucka eller accesspunkt i undertak.
Färgkoder enligt Svensk standard SS 31411 ska användas.
Kanalmärkning som är dold av undertak eller inklädnad kompletteras med synlig skylt med
informationstext, ”Kanalmärkning”.
Betjäningsområde ska normalt anges utan uppgift om verksamhet, hyresgäst etc.
Komponenter i sammanbyggt aggregat, samt övriga huvudkomponenter som tillhör systemet, t.ex.
fläktar, luftkylare, luftvärmare, värmeväxlare, filter osv ska märkas med system- och
komponentbeteckning.
Filter förses med skylt som anger filterklass.
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Märkskylt ska utformas med plats för beteckning och betjänat objekt. Plats ska finnas för
handskrivet värde och datum (åå-mm-dd) enligt följande exempel:
Mätpunkt Filtertryckfall………….Pa, Datum:………...
För mätpunkt för tillgängligt kanaltryck i till- och frånluftkanal ska texten utformas:
Mätpunkt Kanaltryck……………Pa, Datum:………...
Spjäll, don och uttag avsedda för mätning och injustering märks med individuell identitet, t.ex.
löpnummer i aktuellt system. Övriga uppgifter om mätställe, k-faktor etc redovisas i protokoll.
Injusteringsprotokoll med spjällförteckning tillhör dokumentation enligt YUH.
På spjäll markeras injusterat läge.
Komponent som är dold ovan undertak eller inklädnad kompletteras med synlig skylt med
informationstext, t.ex. ”Injusteringsspjäll”.
Renslucka och inspektionslucka märks med synlig skylt med klartext, t.ex. ”Renslucka”.
Protokoll enligt AMA 16 bilaga YTC/6 monteras i vägghängt tarifoldställ eller likvärdigt vid aggregat
Berörda injusteringsspjäll märks, utöver beteckningen, även med flöde och tryck. Även på
relationsritningar ska flöde och tryck framgå.
En inplastad skylt (storlek A4) ska monteras i fläktrum med text:
•
•

Vem som utfört anläggningen (inkl telefonnummer)
Garantitid

YTB.2

Skyltning för installationer

YTB.25

Skyltning för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

YTB.257

Skyltning för luftbehandlingsinstallationer

YTC

KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM
Entreprenören ska delta i samordnad provning. Se även Provning av installationssystem under
Allmänna anvisningar.
Entreprenör ska med etablerad metod kontrollera och dokumentera att uppställda krav uppfylls vad
gäller kontrollmätning av installationer.
Injusteringar och inledande funktionsprovning
Utförs som dokumenterad egenkontroll.
Injusteringar utförs först när samtliga delar i ett system är färdigställda och tagna i drift. Injusteringar
avser exempelvis injustering av flöden, instrypningsvärden, inställning av preliminära börvärden,
larmgränser/tider m.m. All injustering redovisas med protokoll tillhörande den tekniska
dokumentationen.
Provning av säkerhetsutrustningar ingår i inledande funktionsprovning.
Eventuell erforderlig besiktning av ackrediterat kontrollorgan bekostas av respektive entreprenör.
Driftpersonal ska ges tillfälle att närvara vid all funktionskontroll.
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Funktionskontroll inför samordnad kontroll
Inför den samordnade funktionskontrollen ska följande arbeten vara avslutade och handlingar
upprättade:
•
•
•
•
•
•
•

injustering,
inledande funktionskontroll/egenkontroll,
apparatskåpsdokumentation,
driftkort, funktionsbeskrivningar,
märkning av komponenter,
städning av apparatrum och lokaler (dammsugning),
säkerhetsbesiktningar (tryckkärl, medicinska gaser inkl. uttagscentraler).

OVK, obligatorisk ventilationskontroll
Entreprenören ska i entreprenaden ombesörja att besiktning och utlåtande över OVK utförs av behörig
besiktningsman. Utlåtande redovisas vid slutbesiktning.
Sotarintyg
Imkanaler ska besiktigas av sotare. Entreprenör ska i entreprenaden se till att detta utförs. Sotarintyg
redovisas vid slutbesiktning.

YTC.1

Kontroll av installationssystem
Funktionsprovning:

Funktionsprovning ska vara utförd före samordnad provning

YTC.15

Kontroll av VVS-, kyl- och processmediesystem
Kontroll av isolering
Ljudkontroll i byggnad

YTC.157

Kontroll av luftbehandlingssystem
Provningen protokollförs enligt VVS AMA 16 bilaga YTC/5.
Dörrar och fönster ska vara stängda under injustering och kontroll av luftbehandlingssystem.
Täthetskontroll av kanalsystem
Provtryckning av befintligt system görs efter kanalrensning om sådan är föreskriven.
Kontroll av prestanda
Följande ska mätas och redovisas i protokoll:
•
•
•

Verkningsgrad för värmeväxlare.
Specifik fläkteffekt, SFP.
Verkningsgrad för fläktdrift.

Kontroll av luftbehandlingssystem
Injustering av luftbehandlingsinstallationer ska utföras. Tryck, flöde och ljudalstring ska protokollföras.
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Ljudkontroll i byggnad
Ljudkontroll ska utföras i samtliga rum. I rum som har forcering görs kontroll i forcerat läge. SS 25268
i senaste revidering ska användas.

YTC.2

Injustering av installationssystem
Injustering:

Injustering ska vara utförd före samordnad provning.

YTC.257

Injustering av luftbehandlingssystem
Mätmetod med lågt metodfel ska användas i första hand.
Vid injusteringen ska hänsyn tas till rådande utomhusförhållanden vad gäller temperatur, tryck och
luftfuktighet.
Vistelsezon – Mätning av dragkriterier
Injustering utförs för hela anläggningen samtidigt. Anläggningen injusteras så att värdena hamnar inom
de gränsvärden som anges i handlingarna.
Vid injustering ska fönster och dörrar vara stängda och samtliga delar i systemet vara driftsatta.
Injusterat läge på spjäll låses fast och läget markeras.
I system som saknar flödesreglerade fläktar tillåts flödesvariationer vid lokala forceringar.
Injustering ska dokumenteras.
Projekterat och uppmätt flöde, k-värde, uppmätt tryck, använd mätmetod, samt referens- och indexdon
ska framgå av dokumentationen.
Injusteringsarbetet ska, på varje stam, avslutas med anteckning av aktuell kvot, α enligt ekv.4-1,
T9:2007, och aktuellt systemtryck. Dessa anteckningar ska finnas tillgängliga under hela
injusteringsarbetet. Vid driftsättning av delar av system bifogas dessa anteckningar till
injusteringsrapporten.
Injustering av flöde ska utföras enligt proportionalitetsmetoden.
Protokoll
I slutredovisning ska orsaken till avvikelse från nominellt värde alltid anges.

YU

TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR INSTALLATIONER
CE-Märkning
Se under ”Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.
OVK, obligatorisk ventilationskontroll
Besiktning och utlåtande över OVK utförs av behörig besiktningsman och bekostas av entreprenören.
Utlåtande redovisas vid slutbesiktning.

YUD.57

Relationshandlingar för luftbehandlingsinstallationer
Se under ”Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.
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YUE

Underlag för relationshandlingar för installationer
Se under ”Allmänt” i början av detta dokument.

YUH

Driftinstruktioner för installationer
Enligt pärmregister

YUK

Underhållsinstruktioner för installationer
Enligt pärmregister.
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Drift och underhållspärm Luftbehandling
1.

Adressförteckning

Adress- och telefonförteckning med uppgift på alla berörda i
entreprenaden.

2.

Allmän orientering

Kortfattad beskrivning om fastigheten och entreprenadens omfattning.

3.

Protokoll

Luftflödesprotokoll.
Injusteringsprotokoll.
Provtryckningsprotokoll.
Brandspjällsprotokoll.
Ljudmätningsprotokoll.

4.

Intyg

5.

Besiktningar

6.

Driftinstruktion

Intyg om CE-märkning.
OVK.
Sotarintyg.
Innehållsförteckning
Förteckning över alla ingående dokument i driftinstruktionen inkl.
befintliga dokument vid om-/tillbyggnader.
Symbolförteckning
Symboler som används i driftinstruktionen.
Funktionsbeskrivning
Kortfattad funktions text och placering av alla ingående system och
installationer som finns i fastigheten. Det ska klart framgå vilket
driftkort som kopplas till vilket system.
Orienteringsplaner
Byggnaderna ska märkas med byggnadsnummer; ev. äldre beteckning
sätts inom parentes. Ventilationsaggregat, fläktar, injusteringsspjäll,
brand/rökgasspjäll och rökdetektorer i luftbehandlingssystemet ska ritas
in. Läge på fläktrum ska tydligt framgå. Orienteringsplanen kan delas
upp på flera dokument.
Totalflödesscheman
Totalflödesschema ska redovisa samtliga komponenter.

7.

Fabrikantanvisningar Aggregat

Fabrikantanvisningar ska finnas på samtliga ingående komponenter i
anläggningen. Aktuell enhet stryks under i dokumentet. En
materialförteckning/innehållsförteckning ska upprättas i fliken.

8.

Fabrikantanvisningar Don

Fabrikantanvisningar ska finnas på samtliga ingående komponenter i
anläggningen. Aktuell enhet stryks under i dokumentet. En
materialförteckning/innehållsförteckning ska upprättas i fliken.

9.

Ritningar

Ritningsförteckning.
En omgång ritningar (bruna) nedvikta till A3-format.

10. Övrigt
11.
12.

Märkning Kontroll Dokumentation
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YUP

INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL
Se under ”Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.
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KYLA
Y

MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M.M.

YTB

MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER

YTB.1

Märkning av installationer

YTB.15

Märkning av VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

YTB.2

Skyltning för installationer

YTB.255

Skyltning för kylinstallationer

YTC

KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM
Funktionsprovning ska vara utförd före samordnad provning.
Entreprenören ska delta i samordnad provning. Se under ”Allmänna anvisningar” i början av detta
dokument.
Entreprenören ska upprätta provningsprogram som verifieras med intyg och protokoll.
Entreprenören ska göra en egenkontrollplan innan arbetet påbörjas.

YTC.155

Kontroll av kylsystem

YTC.255

Injustering av kylsystem
Injustering ska vara utförd före samordnad provning.

YU

TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR INSTALLATIONER
CE-märkning
Se CE-märkning under ”Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.

YUD

Relationshandlingar för installationer
Se under ” Allmänna anvisningar” i början detta dokument.

YUD.5

Relationshandlingar för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

YUE

Underlag för relationshandlingar för installationer
Se under ” Allmänna anvisningar” i början detta dokument.

YUH

Driftsinstruktioner för installationer
Enligt pärmregister.
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YUH.5

Driftinstruktioner för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer

YUK

Underhållsinstruktioner för installationer
Enligt pärmregister.

YUK.5

Underhållsinstruktioner för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer
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Drift och underhållspärm Kyla
1.

Adressförteckning

Adress- och telefonförteckning med uppgift på alla berörda i
entreprenaden.

2.

Allmän orientering

Kortfattad beskrivning om fastigheten och entreprenadens omfattning.

3.

Protokoll

Injusteringsprotokoll.
Igångkörningsprotokoll, lp.
Kontrollrapport.

4.

Intyg

Intyg om CE- märkning.
Intyg om installationskontroll.
Intyg om tryck- och täthetsprovning.

5.

Driftinstruktion

Innehållsförteckning
Förteckning över alla ingående dokument i driftinstruktionen inkl.
befintliga dokument vid om-/tillbyggnader.
Symbolförteckning
Symboler som används i driftinstruktionen.
Funktionsbeskrivning:
Kortfattad funktions text och placering av alla ingående system och
installationer som finns i fastigheten. Det ska klart framgå vilket
driftkort som kopplas till vilket system.
Orienteringsplaner
Byggnaderna ska märkas med byggnadsnummer; ev. äldre beteckning
sätts inom parentes. Läge på kylaggregat, rörledningar och kylobjekt ska
tydligt framgå. Orienteringsplanen kan delas upp på flera dokument.
Totalflödesscheman
Totalflödesschema ska redovisa samtliga komponenter.

6.

Fabrikantanvisningar

7.

Apparatskåpsdokumentation

Fabrikantanvisningar ska finnas på samtliga ingående komponenter i
anläggningen. Aktuell enhet stryks under i dokumentet. En
materialförteckning/innehållsförteckning ska upprättas i fliken.
Ritningsförteckning.
Montageritning.
Apparatlista.
Kretsschema.
Yttre förbindningsschema.

8.

Ritningar

Märkning Kontroll Dokumentation
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9.

Övrigt

Anvisningar om köldmedier.
Övriga arbetsmedier.
Första hjälpen.
Åtgärder vid brand.
Varuinformation.
Myndighetskrav.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

YUP

INFORMATION TILLDRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL
Se under ” Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.
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EL
Y

MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M.M.

YTB

MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER

YTB.1

Märkning av installationer
Vid eller på samtliga ingående utrustningar såsom centraler, säkerhetsbrytare, motorer, start- och
manöverutrustningar etc. ska skyltar sättas upp.
Vid om- och tillbyggnad ska märkning samordnas med befintliga installationer.
En skylt som anger enligt vilka starkströmsföreskrifter installationen är utförd, sätts upp vid lämplig
central.

YTB.16

Märkning av el- och teleinstallationer
Där komponent är dold, t.ex. ovan undertak, ska märkningen även sättas upp med synlig skylt,
alternativt kompletteras med hänvisningsskylt så att komponenten lätt kan hittas.
Märkning av ledningar som läggs av EE tillhörande SÖE ska samordnas med SÖE.

YTB.161

Märkning av kanalisation
Märkning av elrörskanalisation
Rör tillhörande brandlarminstallation rödmarkeras varje meter.
Outnyttjad elrörskanalisation ska adressmärkas med uppgift på var andra änden mynnar ut.

YTB.163

Märkning av elkraftsinstallationer
Märkning av elkraftsinstallationer ska utföras enligt senaste utgåva av SEK Handbok 419.

YTB.1631

Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer
Effektbrytare ska märkas med matande objekt, kabeltyp och inställningsvärde.

YTB.16313 Märkning av kapslade centraler
Märkskyltar ska finnas som i klartext anger lådornas innehåll.
Komponenter ska märkas med klartext och funktion, t.ex. ”Jordfelsbrytare grupp 11-17”, ”Relä
korridorbelysning”, ”Huvudbrytare”.
Grupper för huvudledningar ska märkas med centralbeteckning, kabeltyp och säkring.
Märkning med gruppförteckning
Vid gruppförteckning ska också finnas:

-

orienteringsritning i A3-format med rumsnummer,
handhavandeinstruktion för jordfelsbrytare.
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Jordfelsbrytare märks med klartext samt vilka säkringsgrupper som jordfelsbrytaren omfattar.

YTB.16315 Märkning av apparatskåp
Apparatskåp märks med skylt som anger centralbeteckning, area och typ på huvudledning samt matande
säkringsstorlek.

YTB.1632

Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer
Kabelmärkning kan utföras med märkskylt, partex, fleximark eller liknande.

YTB.16321 Märkning av huvudledningar
Huvudledningar ska märkas med littera (t.ex. A1b) i båda ändar vid central.
Tvinnad koncentrisk ledare ska i ledningens anslutningspunkter förses med påträdd grön/gul plastslang
där ledaren utgör skyddsledare.

YTB.1637

Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer
Vägguttag och strömställare ska märkas med matande central och gruppnummer. Skylt placeras över
vägguttag och strömställare.

YTB.164

Märkning teleinstallationer
Teleinstallationer märks enligt SS 455 12 01.

YTB.1641

Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer
Strömförsörjningsaggregat (UPS) ska märkas i klartext.
Uttag ska märkas med utrustningsnummer som överensstämmer med utförd registrering.

YTB.1642

Märkning av ledningsnät i teleinstallationer
Märkning av ställ, fält, plintar och korskopplingspaneler.
Märkning enligt SS 455 12 01.
Monteringsritning i plastficka ska sättas upp vid stativ.

YTB.1643

Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer
Alla apparater ska märkas med utrustningsnummer.

YTB.166

Märkning av installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation
Märkning av potentialutjämningsledare
Ledare för potentialutjämning ska vara grön/gul.
Ledare för funktionsjordning ska vara svart.
Ledare märks med skylt som anger area och användningsområde.

YTB.1663

Märkning av installationer för spänningsutjämning i elkraftsystem
Märkning av jordelektrodsledare
Ledare märks med skylt som anger area och användningsområde t.ex. ”Jordplåt”.
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YTB.26

Skyltning för el- och teleinstallationer
Skyltar ska vara av plastlaminat, vara graverade och skruvfastsatta.
Skyltar ska ha svart text på vit botten.
Texthöjd 4 mm.
Skylt placeras över respektive apparat.
Centralbeteckningar ska ha texthöjd 10 mm.

YTB.263

Skyltning för elkraftsinstallationer
Skyltning vid jordfelsbrytare
Skylt uppsätts med instruktioner om behovet av regelbunden funktionsprovning.
Skylt med handhavandeinstruktion ska finnas.
Skyltning vid krets som innehåller elektroniska apparater
Varningsskylt med text ”Elektronikkomponent som kan skadas vid isolationsmätning ska bortkopplas
före mätning och prov” ska sättas upp vid gruppcentraler.
Översiktsschema vid kopplingsutrustningar
Huvudledningsschema uppsätts vid serviscentral.

YTB.264

Skyltning för teleinstallationer
Skylt får inte fästas på täcklock, kåpa eller liknande.
Plintkort ska monteras vid samtliga plintar.
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YTC

KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM
Entreprenören ska delta i samordnad provning. Se under ”Allmänna anvisningar” i början av detta
dokument.

YTC.1

Kontroll av installationssystem
Entreprenören ska upprätta provningsprogram som verifieras med intyg och protokoll.
Egenkontroll
Entreprenör ska göra en egenkontrollplan innan arbete påbörjas.

YTC.16

Kontroll av el- och telesystem
Funktionsprovning
Funktionsprovning ska vara utförd före samordnad provning.

YTC.163

Kontroll av elkraftsystem
Följande provningar och mätningar ska göras och dokumenteras i mätprotokoll.
•
•
•
•
•
•
•
•

Provning av ledares kontinuitet.
Isolationsmätning av samtliga huvud- och gruppledningar. Ett numeriskt värde ska anges.
Oändlighetssymbolen godtas inte.
Provning av jordfelsbrytare.
Mätning av jordelektrodresistans.
Provning av fasföljd.
Funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband.
Reläprovning.
Driftprov på elmotorer.

YTC.16372 Kontroll av system för avbrottsfri kraft
Provning av UPS-system
Batteriurladdningsprov ska göras på UPS och redovisas i protokoll.

YTC.1642 Kontroll av teletekniska säkerhetssystem
Provning av branddetekterings och brandlarmsystem
Anläggarintyg redovisas.
Provningsprotokoll redovisas.
Provning av inbrotts- och överfallslarmsystem
Anläggarintyg redovisas.
Provning av larmöverföring till larmoperatör redovisas.

YTC.1643 Kontroll av teletekniska signalsystem
Protokoll från provning av RWC-larm och vilrumslarm redovisas.
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YTC.1644 Kontroll av telekommunikationssystem
Kontroll av kabel TV system
Protokoll med uppmätta signalstyrkor från varje uttag redovisas.
Kontroll av system med teleslinga
Protokoll för att uppfylla kraven i IEC 60118-4 redovisas.
Kontroll av datanät
Protokoll enligt EN 50173 klass E redovisas.
Kontroll av fiberkabel
Protokoll över OTDR-mätning redovisas.

YTC.1666 Kontroll av system för potentialutjämnad närmiljö
Protokoll med uppmätta värden från jordtagsmätning redovisas.

YU

TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER
Handlingar som upprättas av entreprenören ska ha grafiska symboler för elinstallationsritningar och
scheman enligt gällande normer.

YUB

Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för installationer
Entreprenör upprättar eventuell föranmälan, serviceanmälan etc.

YUD.6

Relationshandlingar för el- och teleinstallationer
Se ”Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.

YUE.6

Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer
Se ” Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.

YUH.6

Driftsinstruktioner för el- och teleinstallationer
Enligt pärmregister.

YUK

Underhållsinstruktioner för installationer

YUK.6

Underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer
Enligt pärmregister.

Märkning Kontroll Dokumentation

Sida 40 av 59

Drift och underhållspärm EL
1.

Allmän orientering, Adressförteckning

Kortfattad allmän orientering om objektet med uppgifter på objektets
läge, art och omfattning.
Adress- och telefonförteckning med uppgift på beställare, byggledare,
biträdande byggledare, elkonsult, general/totalentreprenör och
elentreprenör.

2.

Intyg, Protokoll, Kvalitets- och miljöplan

Sakkunnighetsintyg, Intyg om egenkontroll, Provningsprotokoll.
Kvalitets- och miljöplan.
Intyg om att EMC-direktivet följs.
Intyg om driftinformation till brukare och driftpersonal. Tid och plats
samt vilka som är närvarande.

3.

Kanalisation

4.

Kraftförsörjning, ledningssystem

Kort beskrivning hur kanalisation är utförd.

Gruppförteckningar.
Huvudledningsschema.
Uppgifter på huvudledningar.

5.

Centraler och apparater

6.

Apparater

Dokumentation på centraler (frontlayout, apparatlista, kretsscheman).
Fabrikat på apparatserier anges samt information om skötsel av
jordfelsbrytare, dvärgbrytare m.m.
Sammanfattning av system och funktioner.
Armaturförteckning med typ av ljuskällor och fabrikat/typ av HF-don.

7.

Belysning

Där Dali/KNX eller annat programmerbart belysningssystem använd
ska programmeringsfil överlämnas på CD- skiva.
Produktblad över styrutrustning (ljusrelä, dimmer m.m.).

8.

Elvärme anläggning

Elradiatorer med eventuell styrutrustning.
Värmekabel med tillhörande styrutrustning.
Eluppvärmda ridåfläktar med styrutrustning.
Motorvärmaruttag.
Bastuaggregat med reglerutrustning.
Reglerutrustning för keramikugnar.

9.

01-nät

Enkel systembeskrivning av ingående delar (belysningsstyrning,
sekundärur, nödsignalsystem från personlarm i frysrum m.m.)
Nätschema, Montageritningar över ställ. Plintkort.
Överspänningsskydd.

10.

Brandlarm

Enkel funktionsbeskrivning. Anläggarintyg. Nätschema med
rumsnummer som visar var apparater är placerade.

Branddörrstängning

Beskrivning och broschyrer över brandlarmsystem (centralapparat,
detektorer, larmdon, larmknappar m.m.).
Utrustning och funktion för branddörrstängning.
Funktion för anslutning av rökdetektorer i ventilationssystem.
Funktion för anslutning av rökgasluckor (hisschakt) och
rökgasevakueringsfönster.
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11.

Inbrottslarm Entré- och passagesystem

Enkel funktionsbeskrivning. (Uppkoppling till SOSAB,
till/frånkoppling, tidsstyrning, förvarningssignal, m.m.)
Nätschema med rumsnummer som visar var apparater är placerade.
Förbindningsschema.
Beskrivning och broschyrer över systemen (centralapparat,
manöverenheter, detektorer, larmdon, magnetkontakter m.m.).

12.

Nödsignal- och entrésignalanläggning

Enkel funktionsbeskrivning (RWC- vilrum- och frysrumslarm,
entrésignal, upptagen- och vänta-signalsystem).
Nätschema. Förbindningsschema.
Beskrivning och broschyrer över anläggningen.

13.

Tidgivningssystem

Enkel funktionsbeskrivning.
Nätschema med rumsnummer som visar var apparaterna är placerade.
Beskrivning och broschyrer över huvudur och sekundärur.

14.

Riks- och snabbtelefonsystem

Enkel funktionsbeskrivning.
Nätschema med rumsnummer som visar var apparater är placerade.
Montageritning över ställ.
Beskrivning och broschyrer över ingående utrustning (växel, UPS,
AV-paneler, telefoner m.m.).

15.

Ljud- och bildöverföringssystem

Enkel funktionsbeskrivning där bl.a. all- och gruppanrop framgår.
Nätschema med rumsnummer som visar var apparater är placerade.
Montageritning över ställ.
Provningsprotokoll.
Beskrivning och broschyrer över ingående utrustning (högtalare,
antenn, förstärkare, digitalbox m.m. ).

16.

Datakommunikationssystem

Enkel funktionsbeskrivning.
Nätschema med rumsnummer som visar var apparater är placerade.
Montageritning över ställ.
Panelkort.
Mätprotokoll.

17.

System för spänningsutjämning och
elektrisk separation

Enkel funktionsbeskrivning för potentialutjämningssystem och
åskledarsystem.
Nätschema med rumsnummer som visar anslutningspunkterna.
Mätprotokoll.

18.

Ritningar
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YUP

INFORMATION TILLDRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

YUP.6

Information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer
Se under ” Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.
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HISS
Y

MÄRKNING, KONTROLL OCH DOKUMENTATION M.M.

YTB

MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER

YTB.16315 Märkning av apparatskåp
YTB.16321 Märkning av huvudledningar
YTB.16322 Märkning av gruppledningar
YTB.171

Märkning av hissinstallationer

YTC

KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

YTC.171

Kontroll av hissystem
Det åligger hissentreprenören att se till att nödvändiga besiktningar enligt Boverkets gällande regler för
hissinstallationer blivit utförda med godkänt resultat före drifttagning av hissinstallationen.
Samtliga kostnader vad avser myndighets- och säkerhetsbesiktningar ska ingå i entreprenaden.

YU

TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR INSTALLATIONER
Dokumentationen ska vara utförd på svenska.

YUB

Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för installationer

YUC

Bygghandlingar för installationer

YUC.71

Bygghandlingar för hissinstallationer
Bygghandlingar (arbetshandlingar) levereras i två omgångar 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 materialspecifikation för hisskorginredningen, för hissdörrar samt för manöveroch indikeringsdon.

Beställarens tid för granskning är 15 arbetsdagar.
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YUD.71

Relationshandlingar för hissinstallationer
Se under ” Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.
Utöver detta ska hissentreprenören leverera ett exemplar av relationshandlingarna till hissinstallationen
i lämpligt placerat utrymme såsom maskinrum el. dyl.
Dokumentationen ska vara objektsanpassad och utöver det angivna i AMA bland annat innehålla:
•
•
•
•
•
•
•
•

situationsplan med hissinstallationens placering,
elschema samt eventuell programmeringslista över samtliga relevanta inställningar,
komplett dokumentation över hisstelefon med programmering,
reservdelsförteckningar och sprängskisser för maskinerier, elkomponenter och manöverdon,
instruktioner avseende skötsel, justering, felsökning, statusindikering m.m. (gäller samtliga
ingående komponenter),
skötsel- och tillsynsintervall relaterade till driftsintensitet och användningssätt,
alla kemiskt sammansatta produkter ska listas samt mängder redovisas,
besiktningsintyg över myndighetsbesiktning utförd av beställaren för tillfället kontrakterade
tredjeparts besiktningsorgan,

Handlingarna ska vara riktad till kompetent hisskötselpersonal, och innehålla all information de kan
behöva.
Alla handlingar ska vara skrivna på svenska.

YUH.7

Driftsinstruktioner för transportinstallationer m.m.
Omfattning
Hissentreprenören ska tillhandahålla följande handlingar:
•
•
•
•

Drift- och skötselinstruktioner på svenska.
Instruktion för tillvägagångssätt att undsätta innestängda personer.
Datablad och broschyrer.
Handlingarna ska levereras ihop med relationshandlingarna.

YUK

Underhållsinstruktioner för installationer

YUK.71

Underhållsinstruktioner för hissinstallationer

YUP

INFORMATION TILL DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL

YUP.71

Information till drift- och underhållspersonal för hissinstallationer
Se under ”Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.
Informationen ska ges som utbildning Informationen ska minst innehålla följande:
•
•
•

Genomgång av relationshandlingar.
Orientering i styr- och drivsystemets uppbyggnad och funktion.
Övning i felsökning med utnyttjande av systemets indikeringar och mätpunkter.
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•
•

Praktisk övning med säker utrymning av innestängda passagerare.
Presentation av vad ett förebyggande skötselbesök innehåller för aktuell hissinstallation,
jämföra kontrollpunkter, skötselpunkter m.m. från relationshandlingen.

YY

ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

YYV

TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER

YYV.71

Tillsyn, skötsel och underhåll av hissinstallationer
Skötsel och tillsyn samt kostnad för detta under garantitiden ska ingå i hissentreprenaden.
Denna skötsel och tillsyn ska motsvara SH88G inklusive det av hissentreprenören föreskrivna antalet
servicebesök. Eventuella arbeten utanför ordinarie arbetstid ska ingå. Det innebär att inga andra
kostnader än för vandalisering drabba beställaren.
Skötsel, tillsyn och övriga besök under garantitiden ska dokumenteras i hissinstallationens journal och
redovisas vid garantibesiktningen.
Hissentreprenören ska i god tid före garantitidens slut förvarna beställaren om detta så att denne kan
ordna med fortsatt skötsel och tillsyn av hissinstallationen genom sin för närvarande kontrakterade
leverantör för hisskötsel.
I de fall hissen används under byggtiden ska hisskorgen skyddas invändigt i nödvändig omfattning.
Efter byggtidens slut och inför överlämnandet från byggaren ska hissen rengöras och nollställas.
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STYR
Y

MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M.M.

YT

MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M.M. AV
INSTALLATIONER

YTB

MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER

YTB.1

Märkning av installationer
Kanalmärkning som är dold av undertak eller inklädnad kompletteras med synlig skylt med
informationstext eller med hänvisningsskylt så att komponenten lätt kan hittas.
Märkning av ledningar som förläggs av EE tillhörande SÖE ska samordnas med EE.
Märkning av mätare som levererats av EE eller RE samordnas med EE eller RE och namnges enligt
följande
(Exempel: 20601-ELM01)
Sifferdel pos 1,2,3,4,5 enligt följande
Resultatenhet-byggnadsnummer som mätaren betjänar
Bokstavsdel pos 6,7 o 8 enligt följande:
ELM = Elmätare
FVM = Fjärrvärmemätare
UVM = Undervärmemätare
KVM = Kallvattenmätare
VVM = Varmvattenmätare
PEM = Pelletsmätare
OLM = Oljemätare
Sifferdel pos 9 o 10 enligt följande:
-01 till 10 för abonnemangsmätare
-11 till 99 för undermätare
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YTB.18

Märkning av styr- och övervakningsinstallationer
Samtliga komponenter som ingår i entreprenaden ska märkas.
Utrustning som överlämnas till sidoentreprenör för installation ska vara märkt vid överlämnandet. Om
utrustning inte levereras med permanent märkning ska provisorisk märkning vara anordnad. Provisorisk
skyltning ska senast vid slutbesiktning vara utbytt mot permanent.
Märkningsförteckning ska överlämnas till beställaren för godkännande innan märkning påbörjas.
Märkning av elutrustningar och elförbindningar m.m.
Ledningar ska märkas med ledningsnummer enligt nummerserie baserad på principen ”ASXXX-YYY”
där XXX anger aktuellt apparatskåp och YYY anger löpnummer mellan 001 och 999 för respektive
apparatskåp. Ledningar ska märkas med löpande ledningsnummer. Ledning ska märkas i båda ändar.
Dataledningar ska märkas med ledningsnummer enligt separat nummerserie. Underlag erhålls från
beställare.
Ledningsnummer ska föras in på relationsunderlag gällande entreprenaden.
Högsta ledningsnummer anges i den tekniska dokumentationen.

YTB.28

Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer
Skylt ska placeras så att det tydligt framgår vilken komponent den tillhör.
Skylt ska kunna läsas från golvplan under drift.
Skyltar ska vara av plastlaminat, vara graverade och skruvfastsatta.
Skyltar ska ha svart text på vit botten.
Texthöjd 4 mm.
Skylt ska ha 3 rader se exempel nedan.
Rad 1

TEMPERATURGIVARE

Rad 2

LB11-GT81

Rad 3

AS11

Skyltar för utrustning som betjänar brandfunktioner ska ha vit text på röd botten

YTC

KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

YTC.1

Kontroll av installationssystem
Entreprenören ska upprätta provningsprogram som verifieras med intyg och protokoll.
Egenkontroll
Entreprenören ska göra en egenkontrollplan innan arbetet påbörjas
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YTC.16

Kontroll av el- och telesystem
Följande provningar och mätningar ska göras och dokumenteras i protokoll:
•
•
•

Isolationsmätning av ledningar. Ett numeriskt värde ska anges. Oändlighetssymbolen godtas ej.
Provning av ledares kontinuitet.
Provning av fasföljd.

YTC.1634 Kontroll av motordriftsystem
•
•
•
•

Kontroll av termiskt och momentant skydd av motor.
Rotationsriktning före drifttagning.
Funktionsprovning av skyddsutrustning.
Utlösningskontroll av motorskyddsbrytare.

Kontroller ska dokumenteras.
Parameterlista över inställda värden i motordriftsystem ska upprättas och levereras i dokumentationen.
T.ex. inställningar i frekvensomvandlare.

YTC.18

Kontroll av styr- och övervakningssystem
Kontroll ska genomföras så att styr- och övervakningsfunktionen blir kontrollerad i på samma gång.
Samtliga funktioner ska kontrolleras.
Med samtliga funktioner menas en fullständig funktionskontroll avseende funktioner och
funktionssamband, samt kontroll av inställda värden för givare, tidkanaler, styrfunktionsenheter, reläer
m.m.
Kontroller dokumenteras på protokoll.
Protokoll överlämnas till beställare i god tid före samordnad funktionsprovning.

YTC.28

Injustering av styr- och övervakningssystem
Entreprenören (SÖE) ska utföra injustering av utrustning och komponenter i samråd med övriga berörda
sidoentreprenörer och beställaren. Detta för att beställaren ska erhålla en helt färdig anläggning.
Injustering ska utföras vid minst 30 % belastning av den beräknade. Som exempel provas värmegrupper
vid kall väderlek. Om ett relevant belastningsfall inte är aktuellt ska detta anges i protokoll.
Då övriga entreprenörer utfört de injusteringar (instrypning av luft- och vattenflöden etc.) som krävs ska
entreprenören utföra en sista injustering varvid protokoll ska upprättas. Beställarens representant ska
ges tillfälle att närvara vid denna sista injustering i entreprenaden.
Entreprenören ska med namnunderskrift intyga riktigheten av utförda prov, injusteringar och mätningar.

YU

TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR INSTALLATIONER

YUD.8

Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer
Se också under ”Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.
Entreprenör ska upprätta följande handlingar:
•
•
•

Dokumentförteckning.
Apparatspecifikation.
Montageritning.
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•
•
•
•
•
•
•

Kretsscheman. Upprättas enligt SS-EN 61 082-1. Kretsscheman ska redovisa outnyttjade
kontaktfunktioner samt bladhänvisningar för utnyttjade kontaktfunktioner samt övriga
signalkretsar.
Yttre förbindningsscheman. Upprättas enligt SS-EN 61 082-1. Kabeltyp, ledningsnummer och
anslutningspunkter ska framgå av yttre förbindningsschema.
Nätverksschema. Schema över samtliga komponenter på installationsbussystemet fram till
överlämningspunkt som ingår i leveransen.
Driftkort inklusive funktionsbeskrivning.
Orienteringsritning som förklarar var yttre komponenter är placerade.
Förteckning över använda programvaror med versionsbeteckning.
Backup på samtliga applikationsprogram.

Högsta lednings- och nollnummer ska anges i den tekniska dokumentationen.
En omgång driftkort ska sättas upp i tarifoldställ (A4-format) i direkt anslutning till respektive
apparatskåp.

YUE

Underlag för relationshandlingar för installationer
Se under ”Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.

YUH

Driftsinstruktioner för installationer

YUH.8

Driftinstruktioner för styr och övervakningsinstallationer
Enligt pärmregister.

YUK

Underhållsinstruktioner för installationer

YUK.8

Underhållsinstruktioner styr och övervakningsinstallationer
Enligt pärmregister.
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1.

Adressförteckning

2.

Allmän orientering

3.

Protokoll

4.

Intyg

5.

Besiktningar

6.

Driftinstruktion

Adress- och telefonförteckning med uppgift på beställare, byggledare,
biträdande byggledare, styrkonsult, general entreprenör och
styrentreprenör.
Kortfattad allmän orientering om objektet med uppgifter på objektets
läge, art och omfattning.
Isolationsmätning apparatskåp.
Checkschema apparatskåp.
Försäkran om överensstämmelse med EU- direktiv och CE- märkning.
Intyg om driftinformation till brukare och driftpersonal med tid och plats
samt vilka som varit närvarande.

Innehållsförteckning: Förteckning över alla ingående dokument i
driftinstruktionen inkl. befintliga dokument vid om- / tillbyggnader.
Symbolförteckning: Symboler som används i driftinstruktionen.
Funktionsbeskrivning: Kortfattad funktionstext och placering av alla
ingående system och installationer som finns i fastigheten. Det ska klart
framgå vilket driftkort som kopplas till vilket system.

7.

Driftkort och Funktionstexter

8.

Fabrikantanvisningar

9.

Förteckning, yttre
komponenter

10. Totalflödesschema
11. Översiktsritningar

12. Apparatskåpsdokumentation

Fabrikantanvisningar ska finnas på alla ingående komponenter i
anläggningen. Aktuell enhet stryks under i dokumentet. En
materialförteckning/innehållsförteckning ska upprättas under fliken.
Position, beteckning, benämning, fabrikat och typ ska anges.
Totalflödesscheman: En ritning på hur de olika systemen hänger ihop.
Ska upprättas på VS, Värme, Kyla och Luftbehandling.
Orienteringsplaner: Byggnaderna ska märkas med RE- nummer; ev.
äldre beteckning sätts inom parentes. Fläktar, luftvärmare, rökgasspjäll,
brandspjäll och rökdetektorer ska ritas in. Läge på UC ska tydligt
framgå. Orienteringsplanen kan delas upp på flera dokument.
Ritningsförteckning.
Montageritning.
Apparatlista.
Kretsschema.
Yttre förbindn. Schema.

13. Övrigt
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YUP

INFORMATION TILLDRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL
Se under ”Allmänna anvisningar” i början av detta dokument.

Märkning Kontroll Dokumentation

Sida 52 av 59

SKYLTAR
Se även respektive diciplins anvisningar
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Bilaga - Digitala DoU register
Denna guide beskriver kortfattat hur en drift- och underhålls pärm skapas utifrån Skolfastigheters
digitala register. Registren innehåller i förväg skapade bokmärken.
Guiden använder Adobe Acrobat Pro DC.

1.

Öppna mallen i Acrobat.

För att se bokmärkena öppnar man dem genom att klicka på ”flaggan” till vänster.
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2.

Välj ”redigera pdf” i högra kolumnen.

3.

Under redigera dokument välj ”ordna sidor”
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4.

Markera positionen i dokumentet du vill arbeta med. Klicka ”infoga” och välj var ifrån du vill
hämta filen som ska infogas.
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5.

Välj ”infoga sidor efter”. Klicka på OK. Sidan eller sidorna man valt infogas nu efter bokmärket.

6.

Sidor ska roteras ”rättvända” för att kunna läsa drift och underhållspärmen utan ingrepp i
efterhand.
Ställ muspekaren över sidor som ska roteras eller tas bort. Man får valet att rotera med- eller
moturs samt att ta bort dokumentet.
Fortsätt på samma sätt tills hela drift- och underhållspärmen är skapad. Spara när du är klar.
Registret håller automatiskt reda på de förinställda bokmärkena och ingen uppdatering av
bokmärken behöver göras.
Lycka till!
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