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52.HB System för medicinsk gasanläggning, projekteringsanvisning

Förändring

Första utgåvan. Datrerad: 2013-11-28

Bakgrund

För medicinska gasanläggningar har landstingsdirektören beslutat följande:

1. Rekommenderade riktlinjer enl. SIS Handbok 370, antas som norm för konstruktion, säker-

hetsbesiktning, installation, drift och underhåll av de medicinska gasanläggningar som finns 

och som i framtiden ska uppföras inom fastigheter som ägs och/eller brukas av Västerbottens 

läns landsting.

2. Gaskommitté i varje sjukvårdsdistrikt, alternativt en gaskommitté för hela länet bildas enligt 

SIS Handbok 370.

3. Kvalitetsmanual ska upprättas.

4. Gaskommittén/erna ska vara tillsynsorgan. Kommittén/erna har rätt att besluta om eventuella 

avsteg från normerna, om det inte strider mot bakomliggande eller annan offentlig tvingande 

bestämmelse.

Syfte

Syftet med detta dokument är att ge projektörer en guide och insikt i hur gasprojekt bör handläggas för 

att få en smidig arbetsgång med få fel och därmed hög patientsäkerhet.

Mål

Målet för dessa anvisningar är att få en gemensam teknisk standard för de medicinska gasanlägg-

ningarna oavsett vem som är projektör eller i vilket sjukhus som projektet genomförs. Anvisningarna är 

även styrmedel för att säkerställa att lagkrav och regler uppfylls och att arbetsmetod för projektering 

och installation av medicinska gasanläggningar i VLL:s fastigheter sker på ett likartat och säkert sätt.

Anvisning för om- till- och nybyggnad av medicinsk gasanläggning

Inledning 

Dessa anvisningar skall användas som projekterings- och entreprenadstöd för centralgasanläggningar 

för mediciniska gaser med kvalitetskrav enligt hänvisade regelverk i avsnitt 16, SIS HB 370 utgåva 2.

Centralanläggningar med medicinsk gas finns för: andningsoxygen, lustgas, andningsluft och instru-

mentluft. Det gäller också mindre anläggningar för: andningsluft, andningsoxygen och medicinsk kol-

dioxid. 

Centralgasanläggningar finns även för laboratoriegaserna gasol och koldioxid vid Nus, men styrs av 

andra regelverk och behandlas inte här. 
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Avgränsningar och inriktning

Riktlinjerna begränsar sig till hantering av medicinsk gas i fastigheter ägda av Västerbottens läns 

landsting dvs ej kommunala vårdinrättningar eller hantering av medicinsk gas i hemmet. Hantering av 

övriga gaser, dvs ej medicinska gaser, behandlas i andra dokument.

Projektörens kompetens

Minimikravet för behörighet att projektera medicinska gasanläggningar vid VLL är att projektör, föru-

tom en grundläggande VVS-ingenjörsutbildning, har genomgått och är godkänd i hantering och pro-

jektering av medicinska gaser i centralgasanläggningar jämförbar med Teknolgisk Institut:s följande 

kurser:

Fyradagars gaskurs "Centralgasanläggningar för medicinska gaser” - grundutbildning.

Tredagars gaskurs "Centralgasanläggningar för medicinska gaser” – fortsättningsutbildning för projek-

törer av medicinska centralgasanläggningar.

Projektörens tillgång till aktuella föreskrifter mm 

Tillgång ska finnas till de dokument som beskrivs i SIS HB 370 utgåva 2 ”Säkerhetsnorm för medi-

cinska gasanläggningar” under kapitel 16 Referenser.

”Medical gases Health Tecnical Memorandum 02-01”. Part A: Design, imnstallation, validation and 

verification. (ISBN 0-11-322742-6) Kan laddas ner på nätet. 

”Piping Calculation Manual” (ISBN 0-07-144090-9) 2005

Projektör skall även ha tillägnat sig VLL:s " 52.HB System för medicinsk gasanläggning, projekterings-

anvisning " (Denna anvisning). 

Entreprenörens kompetens

Projektören skriver in i handlingen vilka kompetenser som entreprenören ska besitta för att vara behö-

rig att arbeta i VLL:s centralgasanläggningar.

Rörentreprenörens arbetsledare för gasarbetet ska ha genomfört och vara godkänd i någon grundläg-

gande VVS-utbildning. Dessutom ska arbetsledaren ha genomgått och vara godkänd i någon grund-

kurs i installation av medicinska centralgasanläggningar jämförbar med Teknolgisk Institut:s kurs. 

"Centralgasanläggningar för medicinska gaser”.

Montörerna bör ha genomgått, förutom en grundläggande VVS-utbildning, en kurs i praktiskt arbete i 

centralgasanläggningar likvärdigt med Teknologiskt Instituts ”Medicinska gasanläggningar - praktisk 

kurs för montörer med provtryckning” Dessutom ska möntörer ha följande kompetens:

 Giltigt tillstånd av Arbetsmiljöverket för provtryckning med gas

 Giltigt tillstånd för ”Heta arbeten”

 Giltigt kursintyg på skyddsgaslödning för medicinska gasanläggningar

 Giltig lödarprövarlicens enl. SS-EN 13133
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Arbetsgång vid projektering av gasanläggning

Förutsättningar för projektering

1. Rumsfunktionsprogram  upprättas i den mån det behövs. Viktigt är att rummens funktion fast-

ställs inom området som ska byggas om och att det avgörs i vilka rum det ska finnas central-

gas. Även vilken typ av gas som ska finnas i resp. rum.

2. Förprojekteringsgrupp gas kallas samman och förutsättningar för gasprojektering tas fram.

a. Förprojekteringsgrupp kan bestå av följande personer: Lokalplanerare, gassakkunnig, 

förvaltare och ev. gasbesiktningsman. (Kan vara en annan sammansättning)

b. Gassakkunnig tar, ev. m h a lokalplanerare kontakt med verksamhetsansvarig för att 

ställa rätta gasfrågor för att komplettera underlaget för gasprojketeringen.

i. Avgör om det är en prioriterad eller oprioriterad avdelning

ii. Om det är en oprioriterad avdelning, gör en riskbedömning tillsammans med 

medicinsk ansvarig om avdelningen fortsättningsvis ska vara oprioriterad.  I

annat fall gör underlag för projektering enligt prioriterad avd. 

OBS! särskild rutin för dubbla rörsystem och säkerhetshandbok vid Nus för 

prioriterad avdelning.

iii. Fastställ detaljerat underlag för gasprojektering. Antal avstängningslådor, 

IVA-skenor, gaspendlar, larm, antal patientplatser, antal uttag av vardera 

gas/patientplats, drifttryck för gaser etc.

3. Förprojekteringsgruppen samlas och sammanställer underlaget för projektering enligt följande:

a. Fastställ med hjälp av kontrakt, arkitektritningar och rumsfunktionsprogram och övriga 

underlag arbetets omfattning.

b. Gällande myndighetsregler föreskrifter och standarder fastställs i en referenslista

c. Förslag till gasflödesberäkning, enligt kap. 4 i HTM 02-011, upprättas och presenteras 

för företrädare för den medicinska vårdverksamheten. 

Eventuell revidering görs i underlaget.

d. Produkter och material, godkända för avsedd funktion, fastställs i en materiallista.

e. Valda produkter och material kontrolleras och revideras utifrån projektspecifika sär-

skilda krav på t.ex. energianvändning eller miljökrav.

Projektering

4. Underlag för projektering överlämnas till av VLL godkänd projektör2 som utför projektering enl, 

följande:

a. Dimensionering och Tryckfallsberäkning, enligt ”general flow equation” i boken ”Piping 

Calculation Manual” (ISBN 0-07-144090-9) 2005, upprättas för rörsystemen för medi-

                                                
1 Medical gases Health Tecnical Memorandum 02-01. Part A: Design, imnstallation, validation and verification.
(ISBN 0-11-322742-6) Kan laddas ner på nätet. 
2 Se ”Projektörens kompetens”
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cinska gaser. OBS! Fastställ drifttrycken för gassystemen som kan vara olika för olika 

sjukhus.

b. Omständigheter som konstruktören särskilt vill belysa dokumenteras skriftligt.

c. Granskningshandlingar upprättas.

d. Granskningshandlingar granskas och godkänns av den gasbesiktningsman som ska 

göra säkerhetsbesiktningen och handlingarna stämplas som bygghandlingar. 

Under entreprenadtiden

 Riskbedömning görs för entreprenaden enligt AFS 1997:7 Gaser § 3.

 Avvikelse från av besiktningsmannen granskade och godkända bygghandlingar får endast ske 

i undantagsfall. Om ändringar måste utföras, skall samråd med kontrol-

lant/förprojekteringsgrupp och vid behov besiktningsman ske.

 Entreprenören upprättar underlag för relationsritningar. Underlaget skall överlämnas till bestäl-

laren senast vid slutbesiktningstillfället för vidarebefordran till projektör för upprättande av re-

lationshandling.

Entreprenad

Avstängning i gassystem får endast utföras efter skriftligt och undertecknat arbetstillstånd. 

Tryck- och täthetsprovning skall ledas av person som har för ändamålet utfärdat tillstånd av Arbetsmil-

jöverket.  

Samordning mellan rör- och el-entreprenörer måste ske så att el- och gasinstallationer följer "SIS HB 

370 utgåva 2 ”Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar". 

Ventilationsentreprenör ska i förekommande fall beakta de speciella krav som gäller vid exempelvis 

luftintag till kompressorer för andnings- och instrumentluft, evakuering av anestesigasöverskott, venti-

lation i gasförråd etc så att installationerna överensstämmer med SIS HB 370 utgåva 2 ”Säkerhets-

norm för medicinska gasanläggningar". 

Säkerhetsbesiktning

Efter installation eller annat ingrepp i centralgasanläggningen skall säkerhetssiktning utföras av certifi-

erad besiktningsman. Vid besiktning ska förutom besiktningsman följande personer närvara: Beställar-

representant, entreprenör, gassakkunnig, berörd verksamhetschef. I förekommande fall kallas till be-

siktning även leverantörsrepresentanter för installerad utrustning och medicinteknisk personal.

Efter godkänd säkerhetsbesiktning upprättas skriftligt och undertecknat användningssillstånd.
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Relationshandlingar

Relationsritningar inkl. ev. säkerhetshandbok (Nus) skall omgående upprättas, gäller alla projekt även 

små där t.ex. bara ett gasuttag tas bort, eller något enstaka rum kompletteras med gasuttag. Projektör 

ansvarar för att relationsritningar upprättas. Av säkerhetsskäl är det krav på att gasinstallationer skall 

vara relationsritade och i ”CAD utförande”. Gäller även i förekommande fall där installationer förändrar 

befintliga situations- och rörnätsplaner, samt ventillistor för gas.

Befintliga relationsritningar revideras och får ej ersättas av arbetsritningar. På ritningar för gas får inga 

andra VVS installationer finnas.

I övrigt se gällande avsnitt i SIS HB 370 utgåva 2 kapitel 11 ”Dokumentation” och Västerbottens läns 
landstings projekteringsanvisningar avsnitt ”Anvisningar för teknisk dokumentation”, samt 1.51 Be-
teckningssystem

LARM OCH SPECIELLA ANLÄGGNINGSDELAR GAS

Larmer enligt SIS HB 370

Enligt SIS HB 370 har övervaknings- och larmsystem fyra olika funktioner.

1. Driftlarm

Larm från gasanläggning som kräver åtgärd från driftpersonal.

2. Nödlarm för drift

Påvisar onormalt tryck i gasförsörjningssystemet vilket kräver omedelbar åtgärd från driftper-

sonal.

3. Nödlarm hos användaren

Påvisar onormalt tryck i gasförsörjningssystemet vilket kräver omedelbar åtgärd från både an-

vändar- och driftpersonal.

4. Information (momentanvärden, mätvärden)

Visar normala driftförhållanden.

Alla larm och det som här kallas för ”information” ska via DUC kopplas till överordnat styr- och över-

vakningssystem. Larm inom vårdavdelning installeras enligt nedan beskrivning ”larm från gastryckvak-

ter/tryckövervakare”. 

Larmutrustning ska vara separat avsäkrade via UPS-anläggning (avbrottsfri kraft) och larma vid sy-

stem- och/eller spänningsfel.

Larm kopplas inte direkt eller indirekt till patientkallelessystem, utan installeras helt separat från andra 

tekniska system.

Larmpaneler för gas ska också vara separerade från andra larm, dvs gemensamma larmcentraler 

med olika driftlarmer får inte blandas med larmer för gas.

Larm från gastryckvakter/tryckövervakare

Allmänt

Gaslarm från tryckvakt/tryckövervakare har högsta prioritet eftersom dessa larm berör gasanläggning-

en närmast patient.

Enligt norm skall larm överföras till ständigt bemannad plats genom indikering med akustiskt och op-
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tisk signal i rum för kritisk vård eller motsvarande samt i t ex sköterskeexpedition.

Ständigt bemannad plats är den plats inom avdelningen där det alltid finns personal som kan uppfatta 

att ett larm har utlöst och omgående vidta lämpliga motåtgärder, t.ex. koppla in reservgas. Alla larm 

ska också gå vidare till driftpersonal (beredskapspersonal), via styr- & övervakningssystem, för ome-

delbar åtgärd.

Man skall kunna tysta den akustiska delen av larmet i varje individuellt rum, men återställning av larm 

får bara göras på larmpanelen invid tryckvakten/tryckövervakaren eftersom det endast är där som 

man kan bilda sig en uppfattning om felorsaken och koppla in reservgas. Om man vid larmpanelen 

invid tryckvakten tystar den akustiska delen av gaslarmet, men larmorsaken kvarstår, får denna kvitte-

ring inte medföra att ljudet på de i rummen utplacerade slavlarmpanelerna också tystnar. Så länge 

larmorsaken kvarstår måste ljudet i rummen ligga kvar för att förhindra att någon hinner påbörja en 

behandling trots fel på gasanläggningen. Kvittering av ljudet skall göras individuellt i varje rum för att 

säkerställa att vårdpersonalen tagit del av informationen som larmet ger om att gasanläggningen inte 

har normal funktion. Larmets optiska signal skall kvarstå så länge som larmorsaken kvarstår.

Givare:

Analoga (4 – 20 mA) tryckgivare för samtliga installerade gaser

Analoga (4 – 20 mA) flödesgivare för oxygen och för lustgas i förekommande fall

Larmpunkter:

Larm högt tryck alla installerade gaser.

Larm lågt tryck alla installerade gaser.

Information:

Analoga momentanvärden för tryck och flöde för oxygen och lustgas i förekommande fall.

Larminstallation vårdavdelning

Vid tryckvakt/tryckövervakare installeras larmdisplay som optiskt och akustiskt larmar för onormalt 

tryck, dvs högt eller lågt tryck för respektive installerad gas. Vilken gas som larmar och om det är lågt 

eller högt tryck ska framgå i klartext. Larmgränser ska vara fritt inställbara för resp. larm. Larminställ-

ning ska vara åtkomstbar endast via behörighetskod. Akustiskt larm ska gå att tysta medan det op-

tiska ska ligga kvar så länge trycket är onormalt. 

Vid sköterskeexpedition motsvarande (bemannad plats), installeras larmpanel som optiskt och akus-

tiskt larmar för onormalt tryck, dvs högt eller lågt tryck för respektive installerad gas. Vilken gas som 

larmar och om det är lågt eller högt tryck ska framgå i klartext. Akustiskt larm ska gå att tysta medan 

det optiska ska ligga kvar så länge trycket är onormalt. Larmet bör utföras som en slavlarmpanel från 

tryckvakt/tryckövervakare.

Vårdrum (eller motsvarande) med installerad gas

I alla rum med installerad gasförsörjning ska installeras med larmtablå som optiskt och akustiskt lar-
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mar för onormalt tryck, dvs högt eller lågt tryck för respektive installerad gas. Akustiskt larm ska gå att 

tysta medan det optiska ska ligga kvar så länge trycket är onormalt. Larmindikering kan utformas som 

”fel drifttryck” dvs gemensamt larm för både högt och lågt tryck för respektive gas. Larmet bör utföras 

som en slavlarmpanel från tryckvakt/tryckövervakare.

Återställning/kvittering av larm

Så länge som trycket inte är normalt, indikeras larm optiskt och akustiskt vid alla larmplatser. Det 

akustiska larmet tystas på respektive larmplats. Återställning av larm görs enbart vid tryck-

vakt/tryckövervakare.

Sammanställning

Larm/-info-

punkt

Analog/-

digital

signal

Sköterske-

exp.

Vårdrum 

med gas

OP

Motsv.

Larm

prio

Larm-

diff 

bar

Drift-

avdel-

ning

Anm

Larm högt 

tryck

Digital X X A 1 X För resp. gas

Larm lågt 

tryck

Digital X X A 1 X För resp. gas

Summalarm 

högt- och 

lågt tryck

Digital X För resp. gas

Från larm vid 

TÖV/GTV

Spännings-

eller system-

fel

Digital A X Spännings-

bortfall eller 

systemfel 

larmpanel

Mätvärde 

tryck

Analog X För resp. gas

Mätvärde 

flöde

Analog X För O2 och 

ev. NO2

Larm från tömningscentral och distributionssystem

Allmänt:

Larmdisplay som visar fel i anläggningen ska vara installerad i rummet för tömningscentralen. Alla 

larm och det som här kallas för ”information” ska via DUC kopplas till överordnat styr- och övervak-

ningssystem. Larmutrustning ska vara separat avsäkrade via UPS-anläggning (avbrottsfri kraft) och 

larma vid system- och/eller spänningsfel



Dokumentet gäller inom
Plats: VL-alla

Utgåva nr  1
Upprättad:  2013-11-28 

Org: Fastighet Reviderad : 2014-10-07 Styrande dokument

Dokumentansvarig: Petter Karlsson Sidan 8 av 12

Kontaktinformation petter.karlsson@vll.se

Larmdisplay ska larma både optiskt och akustiskt för onormalt tryck i klartext. Larmgränser ska vara 

fritt inställbara för resp. larm. Larminställning ska vara åtkomstbar endast via behörighetskod. Akus-

tiskt larm ska gå att tysta medan det optiska ska ligga kvar så länge larmande enhet inte är normalt. 

Kondenserande gaser

Tömningscentral för kondenserande gaser kompletteras med vågar för flaskor på resp. tömningssida 

och inkopplas mot larmdisplay för larm vid växling. 

Givare:

Analogt tryck (4 – 20 mA) tryckgivare för drifttryck, mellantryck vänster sida, mellantryck höger sida, 

tryck LOX.

Analogt flöde (4 – 20 mA) flödesgivare utgående försörjning.

Analogt värde (4-20 mA) för flaskvikt

Sammanställning

Larm/info-punkt Analog/digital

signal

Larm

prio

Drift-

avdelning

Anm

Larm vänster sida 

tom (lågt tryck)

Digital X I stället för växlingslarm

Larm höger sida 

tom (lågt tryck)

Digital X I stället för växlingslarm

Larm LOX tom 

(lågt tryck)

Digital A X

Växling av drift-

sida

Digital B X För kondenserande gaser via våg

Larm vänster 

mellantryck högt

Digital A X

Larm höger mel-

lantryck högt

Digital A X

Drifttryck högt Digital A X

Drifttryck lågt Digital A X

Oavsiktligt tömd 

eller avstängd 

reservsida

Digital A X

Spännings- eller 

systemfel

Digital A X Spänningsbortfall eller systemfel 

larmpanel.

Mätvärde drift-

tryck 

Analog X

Mätvärde flöde Analog X

Mätvärde vikt Analogt X Värde för gasinnehåll i flaska
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Larm från drifttrycksregulatorer (stabilisatorer)

Alla larm ska via DUC kopplas till överordnat styr- och övervakningssystem. Avbrott eller fel i givare 

ska orsaka larm till DUC. Eventuell spänningsförsörjning till givarna ska vara ska vara separat avsäk-

rade via UPS-anläggning (avbrottsfri kraft) och larma vid spänningsbortfall.

Larmgränser ställs in i överordnat sytem och åtkomst ska vara behörighetsskyddad. 

Givare:

Analogt tryck (4 – 20 mA) tryckgivare för drifttryck primär- och sekundär sida.

Sammanställning

Larm/info-punkt Analog/digital

signal

Larm

prio

Drift-

avdelning

Larm-

diff bar

Anm

Larm högt tryck 

inkommande gas

Digital A X Larmgräns sätts i DUC

Larm lågt tryck 

inkommande gas

Digital A X Larmgräns sätts i DUC

Larm högt tryck 

utgående gas

Digital A X 0,5 Larmgräns från drifttryck sätts i DUC

Larm lågt tryck 

utgående gas

Digital A X 0,5 Larmgräns från drifttryck sätts i DUC

Larm från anläggningar för andningsluft och instrumentluft

Se SIS HB 370 avsnitt 8.3 ”Anläggningar för komprimerad luft”.

Överordnat styr- & övervakningssystem

Larmtexter överförda till styr- & övervakningssystemet ska ge tydlig information om vad som larmar 

och var larmpunkten finns (byggnad rumsnummer). Dessutom ska, i möjligaste mån, hänvisning ske 

till rätt flik i upprättad säkerhetsinstruktion (Pärm för säkerhetsinstruktion medicinsk gas).

Bild upprättas i styr- & övervakningssystemet över gasanläggningen som visar aktuella momentanvär-

den för larm, tryck och flöden vid de olika komponterna. (LOX, TÖV/GTV, STB)

ALLMÄNNA ANVISNING GASINSTALLATIONER

Allmänt

Grundregeln enligt SIS HB 370 är att alla vårdavdelningar med gasinstallation ska vara utförd med 

tryckövervakare med möjlighet till reservgasförsörjning och larm enligt tidigare beskrivning, dvs vara 

prioriterad. Mindre mottagningar/enheter kan undantas om riskanalys visar att risken är godtagbar. 

(Oprioriterad avdelning)

Tryckvakt (gruppregulator) kan i vissa fall ersätta tryckövervakaren som säkerställer ett lägre tryck för 

lustgas än för andningsoxygen och automatiskt stänger lustgasen vid oxygenbortfall.
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Med prioriterad gasförsörjning menas att vårdavdelning har tryckvakt/tryckövervakare och larm enligt 

tidigare beskrivning, samt möjlighet till reservgasförsörjning om den ordinarie försörjningen skulle ute-

bli. 

Prioriterad avdelning

Tryckvakt eller tryckövervakare installeras/byts på vårdavdelning när sådan utrustning finns sedan 

tidigare, dvs är en s k prioriterad avdelning, eller att verksamhet som har prioriterad gasförsörjning 

flyttar till andra lokaler. I detta fall måste även gasinstallationerna i de nya lokalerna utföras som priori-

terad.

På en prioriterad vårdavdelning, dvs med installerad tryckvakt/tryckövervakare, ska alla rum på avdel-

ningen med gasinstallation vara försörjda via dessa tryckvakter/tryckövervakare och larmade enligt 

beskrivning för larm. Beakta att vid Nus finns dubbla rörsystem för prioriterade avdelningar och vid 

ändring i anläggningen ska även förutom ordinarie dokumentation även säkerhetshandbok uppdate-

ras.

OBS! Det får inom betjäningsområdet för tryckvakterna/tryckövervakarna inte finnas gasinstallationer 

som kan betraktas som oprioriterade.

Oprioriterad avdelning

Om gasinstallation ska utföras i lokaler som inte tidigare har installation för gas eller att befintlig gasin-

stallation ska förändras i lokaler som inte har installerad tryckvakt eller tryckövervakare ska följande 

beaktas.

Riskbedömning ska utföras tillsammans med aktuell vårdverksamhet för att avgöra om installationen 

ska utföras som prioriterad eller om det räcker med att lokalerna installeras som oprioriterad avdel-

ning, dvs utan larm och/eller eller möjlighet till reservgasförsörjning. Detta är helt en medicinsk be-

dömning och avgörs av ansvarig verksamhetschef för vårdavdelningen.

OBS! Inom en avdelning får det inte finnas en blandning av prioriterad och oprioriterad gasförsörjning.

Installation av nödavstängningsventiler

Nödavstängningsventiler ska vara logiskt placerade så att betjäningsområdet klart framgår. Vidare så 

ska nödavstängningsventiler vara placerade i samma ordningsföljd som gasuttagen dvs, andnings-

oxygen, lustgas, andningsluft, instrumentluft, medicinsk koldioxid från vänster till höger.

Nödavstängningsventiler ska finnas till varje rum på avdelningar där det är svårt att stänga stora delar 

pga patientrisk för exempelvis service på uttag. För följande rum bör avstängningsventiler installeras i 

anslutning till rum:

Operationsrum, endoskopibehandlingsrum, UVA-rum, post-OP rum, neonatalrum, akut/traumarum, 

förlossningsrum, IVA-rum. 

Speciella installationsanvisningar för Nus

Dimensionerande förutsättningar för rörsystem

Andningsoxygen
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Nät för reservsystemet är dimensionerat för max 100 Nm3/h. Utgångspunkt till detta har en utredning 

gjord av Tommy Jonsson där man beräknat normalförbrukning till 58 Nm3/h, med högre toppbelast-

ningar. Med denna utgångspunkt har dimensionering gjorts så att tryckfallet i valfri punkt i huvud-

systemet inte överstiger 15 kPa. Detta medför en maximal rörhastighet av cirka 15 m/s. Förstärkning 

av ordinarie system utgår från samma utgångspunkt.

Beräkningstryck 10 bar.

Andningsluft

Nät för reservsystemet är dimensionerat för max 450 Nm3/h.

Utgångspunkt till detta har en utredning gjord av Tommy Jonsson där man beräknat normalförbruk-

ning till 350 Nm3/h, och med maxkapacitet för kompressorer till 480 Nm3/h .

Med 450 Nm3/h som utgångspunkt har dimensionering gjorts så att tryckfallet i valfri punkt i huvud-

systemet inte överstiger 15 kPa. Max rörhastighet utifrån denna förutsättning understiger 25 m/s.

Förstärkning av ordinarie system utgår från samma utgångspunkt.

Beräkningstryck 12 bar.

Systemuppbyggnad

Reservsystem har byggts upp så att ordinarie system och reservsystem samverkar i normaldrift. Det 

innebär att det bara är när ordinarie system eller reservsystem är ur drift som angivna maximala has-

tigheter kan uppnås.

Principer på systemuppbyggnad

Princip anslutning av prioriterad avdelning

Princip vid stabilisator

Princip vid kompressor

Princip på brandisolering där system 1 och 2 är i samma brandcell

Ansvar och befogenheter

Dessa instruktioner skall användas som projekterings- och entreprenadanvisningar för centralgasan-

läggningar för mediciniska gaser med kvalitetskrav enligt hänvisade regelverk i avsnitt 16, SIS HB 370 

utgåva 2.

Ansvar:

Förprojekteringsgrupp: allt underlag för projektering

Projektör: projektering och utförande av relationsdokument

Entreprenör: installation och underlag för relationsdokument

Besiktningsman: godkännande av arbetsritningar, kostruktionslösningar inkl. dimensionering. Säker-

hetsbesiktning.

Gassakkunnig: avstängning och idrifttagning efter undertecknat avstängnings och/eller användnings-

tillstånd.
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Byggprojektledare: i projektet se till att alla krav enligt checklistor enligt bilaga 1 är uppfyllda. Se till att 

gaskommitte är informerad om projektets omfattning och utförande.

Uppföljning

Entreprenader med utförande och omfattning och ev. problem rapporteras löpande till ansvarig gas-

kommitté och sammanställs årsvis i årsrapport ställd till centrala gaskommittén som gör uppföljning av 

eventuella avvikelser eller annat av vikt.

Historik

Ingen tidigare historik

Utarbetat av

Jan-Eric Eriksson, fastighet på uppdrag av centrala gaskommittén.












