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Fastigheten Brf Optimus 
 
Adress:   Björkvallavägen 2A, Upplands Väsby 
 
TE 06, VS-Entreprenad 
 
 

SB1 Bergvärmeinstallation 
UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING 
 
Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till ABT06 7:14. 
 

Typ av besiktning (01) 
 
Slutbesiktning 
 

Besiktningens omfattning (02) 
 
Besiktning enligt denna bilaga omfattar bergvärmeinstallation inklusive elkraft, styr- och regler- 
Installationer i befintlig värmeundercentral.  
 

Tid för besiktningen (03) 
 
23/8 2016 
 

Entreprenaden samt parterna (04) 
 
Entreprenaden: 
 
Objektet: Brf Optimus    
 
Entreprenadform:  Totalentreprenad enl. ABT 06   
 
Ersättningsform:  Fast pris   
 
Parterna 
 
Beställare:   Brf Optimus 

FE 394 
833 83 Strömsund 
 

Entreprenör:   Enex AB 
    Runstensvägen 8 
    175 61 Järfälla
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Besiktningsman (05) 
 
Besiktningsman för besiktning av installationerna enligt detta utlåtande  
är Kenneth Weber, utsedd av beställaren.  
 
 

Närvarande (06) 
 
För beställaren:  Stefan Niklasson    utsedd föra parts talan 
      Ulla Bruckner     utsedd föra parts talan 
 
 
        
För entreprenören: Erik Nigell (TE)               utsedd föra parts talan 
   Kristian Eriksson (styr,UE)   utsedd föra parts talan 
   Olle Sundling (el,UE)                 
 
 
 
      
 
 
 

Sättet för kallelse till besiktningen (07) 
 
Beställaren har kallat till slutbesiktningen per e-post  2/8 2016 
 

Fråga om jäv (08) 
 
Föreligger ej 

 
Tidigare besiktningar (09) 
 
-------------- 
 

Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser (10) 
 
Anbud daterat 5/10 2015 samt  
Kontrakt daterat 6/10 2015 
Byggmötesprotokoll   -  st 

 
Delar som inte är åtkomliga för besiktning (11) 
Vinterdriftfallet. 
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Fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden (12–17) 
 
Under denna rubrik har antecknats samtliga vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter, 
anmärkningar och förhållanden. 
 
Förklaringar: 

Markering i vänsterkolumn med 
E anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet (10). 
ES anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet, men att parterna enats om att avvakta 

med beslut om avhjälpande till senare tillfälle eller besiktning (10). 
B anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen (11). 

Avhjälpande sker efter särskild beställning av beställaren. 
S anger att slutlig bedömning av förhållandet bör anstå till senare besiktning (12).  
U anger att särskild utredning skall göras av förhållandet (13).  
N anger att nedsättning av entreprenadsumman skall ske avseende förhållandet (14). 
A anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (20). 
 
E1 nummer efter bokstavsbeteckning anger ordningsnummer på förbesiktningen. 
 
E1.1 nummer efter punkten anger ordningsnummer för anmärkningen. 
 
Fel kompletterad med texten "Avhjälps ej" innebär att parterna enats om att avhjälpande ej skall ske, men att bestäl-
laren förbehåller sig rätt till kostnadsreglering. 

 
  Allmänt  

Drift- och underhålls instruktioner (D&U) i 1 komplett omgång ink. intyg i pärm + 
1 omg på USB-minne ej levererade, kompletteras enligt  punkter nedan. 

 Tryckprovningsintyg OK 
 Injusteringsprotokoll, ej utfört för borrhålssystem, utförs i november när värmelast 
finns. Protokollförs och sätts in i drift- och underhållinstruktionerna.  
 Igångkörningsprotokoll ej utfört för VP3 och 4. Skall utföras enligt tillverkarens 
anvisningar. 

 
E1.1 Elcentral, säkringsgrupperna är numrerade men angivelse om betjänad apparat 

saknas. Gruppförteckning uppsätts på vägg intill elcentralen.  
Dokumentfack för apparatskåpsritning, materialförteckning och elschema sak-
nas, överenskoms att denna sätts upp på vägg intill elcentralen.    

   
E1.2 Köldmedieanmälan till kommunens miljö- och hälsokontor är ej gjord. E upprättar 

anmälan, överlämnar denna till beställaren för påskrift och vidarebefordran till 
miljö- och hälsa.  

  
E1.3 Dörrar till undercentralen saknar märkning, att köldmedium finns i utrymmet. 

Skyltar angivande ”särskilt utrymme” med angivelse av köldmedietyp och mängd 
skall sättas upp på dörrarna.   

 
E1.4 Intyg på överensstämmelse enligt EMC- och maskindirektivet saknas för värme-

pumparna. Skall finnas i D&U. 
 
E1.5 Säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan, Etanolen, saknas i D&U. 
 
E1.6 Spilledning saknas på säkerhetsventilen för köldbärarsystemet, spilledningen 

avslutas i tätt slutande kärl. 
 
E1.7 Spilledningar från säkerhetsventilerna för elpannan saknas, dessa avslutas ovan 

golv.  
 
E1.8 Rörmärkning på nydragna köld- och värmebärarrör saknas. Köldbärarsystemet 

märks med innehåll och procentsats etanol med rätt färgkodning.   
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E1.9 Displayen på cirkulationspumpen för elpannan är upp- och nervänd. 
 
E1.10 Värmeväxlaren, förvärmning kallvatten, på fjärrvärmeenheten demonteras, skall 

inte användas som förvärmning med elpanna. 
 
E1.11 Silarna (”filter”) på köld- och värmebärarsystemen måste rengöras innan vinter-

säsongen. E utför detta senast utgången av september.  
 
S1.12 Värmepumparna VP3 o 4 är parallellkopplade på köldbärarsidan och har både 

interna och en gemensam extern köldbärarpump i serie. Detta för att klara det 
högre tryckfallet som 270 meters borrhål innebär. Backventiler är inte installera-
de mellan VP3 och 4 vilket kan innebära intern cirkulation mellan värmepumpar-
na. Detta måste hållas under uppsikt inkommande vintersäsong. Om det visar 
sig att problem uppstår åtgärdar E problemet.  

 
E1.13 Ett antal elmätare är installerade för värmepumpar, elpanna och kringutrustning. 
 Redovisning av energianvändning saknas i styr- och övervakningssystemet. 
 Redovisning av energianvändningen på månadsbasis införs som ”driftbild” i PLC 

systemet. 
 
E1.14 Utvändigt; samlingsbrunnen görs åtkomlig, jord avlägsnas på och omkring locket.  
 
B1.15 Badrummen i fastigheten är försedda med vattenuppvärmda handdukstorkar, 

uppvärmning sker med varmvattnet där varmvattencirkulationsledningarna (VVC) 
blir returledning. Detta innebär att värmeuttaget blir så stort att det inte går att 
hålla föreskriven VVC temperatur på minst 50ºC (BBR krav – skydd mot legionel-
la bakterier). 

 
Not1: Värmepump 3 och 4 är försedda med en s.k. hetgasvärmeväxlare, som i nuläget 

inte är inkopplade mot uppvärmningssystemen. Hetgasvärmeväxlare kan levere-
ra en låg andel värme vid hög temperatur, typiskt 55-70ºC. Hetgasvärmeväxlarna 
bör i detta fall användas till att värma/hålla upp VVC temperaturen för att klara 
temperaturkravet på min 50ºC. 

 
Not2: Värmepumparna har en värmeeffekt på 80 kW och är försedda med avstäng-

ningsventiler på värmebärarkretsen. Skydd för termisk expansion av innestängd 
vattenvolym saknas (säkerhetsventil). E intygar att värmepumparna är installera-
de enligt tillverkarens anvisningar, CE märkta aggregat.  

 
Övrigt:  
Särskiljd varugaranti föreligger för värmepumparna, denna är ej inskickad till leverantören, E 
ombesörjer detta och överlämnar kopia till beställaren.  
Utbildning driftpersonal har genomförts. 
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Besked om godkännande och dag för beskedet samt, om godkännande  
inte lämnas, skälen därtill (18) 
 
Entreprenaden godkänns per dagens datum 23/8 2016.   
 

Föreskrift om fortsatt eller ny slutbesiktning enligt 7.12 (19) 
 
---------------- 

 
Tidpunkt för garantitidens slut (20) 
 
Garantitiden är, enligt kontraktet, 2 år på installerat material och 5 år på utförande och funktion.  
 
 

Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta (21) 
 
Brister och fel skall vara åtgärdade senast inom 3 veckor, senast 16/9 2016..   
 

Besiktningskostnadernas fördelning (22) 
 
Slutbesiktningskostnaden betalas av beställaren. . 
 

Sändlista (23) 
 
Denna bilaga är upprättad i ett undertecknat original vilket förvaras hos besiktningsmannen. 

 
Kopior av bilagan har 26/8 2016 sänts per e-post enligt nedan. 
 
Namn    Företag    Adress 
Stefan Niklasson   Brf Optimus   stefan.ycniklasson@gmail.com 
Ulla Bruckner   Brf Optimus   ulla.bruckner@bredband.net 
Erik Nigell   Enex AB    erik.nigell@enex.se 
Kristian Eriksson   AirCano AB   info@aircano.se 

 
 
ETM Kylteknik AB 

Kenneth Weber 
Kenneth Weber 
Tfn +46704102940  
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