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Abstract	
 

An increasing need of health care in today's society requires a well-developed transportation 
system for an effective health care. A good health needs developed transport system for 
materials within the hospital. The study object of this study is the transport system in Söder 
Hospital. Currently all transports takes place in the corridors through the driver-controlled 
trucks. The purpose of this report is to examine whether corridors in south hospital are 
adaptable to the AGV system and how reconstruction should be carried out in order to be 
adaptable to the new health care transport system. 

Corridors are the most visited rooms in hospitals. Thus, it is important to be sure to have a 
safe and enjoyable environment in the corridors. This requires the supervision of a lot of 
standards and regulations especially Boverket place on these buildings. 

In this work, the culverts of Södersjukhuset have been investigated. The purpose of this work 
is to study whether the current culverts are adapted to the AVG system (automated carts). 
Examination has been done in the culverts, and a description of the current layer and the 
gaps that exist from a fire and acoustic perspective. Proposed measures and 
recommendations for the renovation of culverts have also been raised in this study. 

Infrastructure, economy, security, technology and skills of personals are the factors that will 
be important for the adaptation of AGV systems in the Söder hospital. Currently, because of 
patient transport in the culvert and the limited capacity of elevators in Söder hospital, there is 
no chance to adjust the American AGV system, which is used at Huddinge Hospital 

Removal of patient transport in culvert and increasing the capacity of elevators in Söder 
hospital allows using of AVG system type JBTC Guided Vehicle [Type 2] in Söder hospital. 

The report also includes an inventory over the technical state of the corridors and propsals 
about how to renovate them for getting a more pleasant environment for visitors and the 
personel. 
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Sammanfattning	
 

Ökande behov av vård i dagens samhälle kräver ett väl utvecklat transportsystem för en 
effektiv vård. För att en god vård räcker det inte bara utveckla vår hälsovård, utan det måste 
också utveckla transportsystem och materialflöde inom sjukhuset. Undersökningsobjektet av 
denna studie är transportsystem i Södersjukhuset, där i nuläget all transport sker i  
korridorerna via förarstyrda truckar.  

Korridorer är de mest besökta rummen i sjukhusen. Det är således viktigt att se till att ha en 
trygg och trivsam miljö i korridorerna. Därför krävs det tillsyn till en hel del normer och 
bestämmelser som framförallt boverket ställer på dessa byggnader.  

I detta arbete har kulvertarna (korridorerna) på Södersjukhuset undersökts. Syftet med detta 
arbete är att i huvudsak undersöka om de nuvarande kulvertarna är anpassade till AVG -
systemet (automatiserade vagnar). En besiktning har genomförts på kulvertarna, samt en 
beskrivning av det nuvarande skiktet och de brister som råder utifrån ett brand- och akustiskt 
perspektiv. Åtgärdsförslag och rekommendationer vid renovering av kulvertarna har också 
tagits upp.   

Infrastruktur, ekonomi, säkerhet, teknik och kompetens är de faktorer som skall ha betydelse 
för anpassning av AGV system. På grund av patienttransport i kulverten och nuvarande 
hissarnas kapasitet samt transportrutiner finns det ingen chans att anpassa det amerikanska 
AGV systemet som används på Huddinge sjukhuset, i Södersjukhuset. 

Vid avlägsning av patienttransport i kulverten samt öking av hissarnas kapasitet kan AVG 
systemet, JBTC Guided Vehicle [ Type 2], anpassas på Södrasjukhuset.  

Rapporten innehåller även en inventering av korridorernas tekniska status och förslag på hur 
de skulle kunna renoveras för att bli en trevligare miljö för besökare och personal. 
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Förord	
Denna rapport är en del av examinationen på civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 
300 hp på Kungliga tekniska högskolan under hösten 2012. 

Handledare och ämnesgranskare har varit Professor Folke Björk. Vi vill ge ett stort tack till de 
som har varit delaktiga i arbetet samt alltid funnits till hand. 

Även ett stort tack till Jimmy Kjellgren säljare Epoxi och polyuretan på Modern Betong och 
Torsten Ljung produktchef industrigolv på TIKKURILA SVERIGE AB, sist men inte minst Rolf 
Andersson, teknisk support på Ecophon Sverige. 

Vi vill tacka Maria Östholm Fastighetschef på Södersjukhuset, Fredrik Hagel Projektchef på 
Locum samt Fabian Peters System manager på Karolinska Huddinge och hans medarbetare 
Vehbi Baran samt Catin Dalaba. Vi vill också tacka Marie Thörne  Sektionschef för 
Servicegruppen på Södersjukhuset och hennes medarbetare. 

 
 

Stockholm, December 2012 

Hilal Jamil & Namo Rashid  
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Inledning	

Bakgrund	
Behovet av sjukvård har ökat samt stora förändringar i samhället har skett under de senaste 
30 åren. Med dagens högre medellivslängd, ökning av befolkning samt välfärd, blir en 
betydande ökning av kvantitet och kvalitet inom vård. Dessa faktorer är avgörande för att den 
svenska sjukvården skall överleva på en ny konkurrensutsatt marknad vilket gör att 
utvecklingen av sjukhusen är nödvändigt i dagsläge. 

Enligt Sveriges läkarförbund, 2004, kommer sjukvårdskostnader att öka till 60 procent. 

”En ny långtidsutredning vid Brittiska finansdepartementet förutser att hälso- och sjukvårdens 
BNP-andel kommer öka från dagens 7,7 % till ca 12 % de närmaste tjugo åren6. Omsatt till 
svenska förhållanden skulle detta innebära att de reala sjukvårdskostnaderna kommer att 
öka med omkring 60 procent. Med hänsyn tagen till en förväntad BNP-tillväxt motsvarar detta 
en höjning av sjukvårdskatten med ca 30 procent.” (Sveriges läkarförbund 2004, s. 15) 

För att kunna ge en effektiv vård, behöver vi öka våra ansträngningar inom sjukhuslogistik. 
Det handlar mycket om att utnyttja vår resurs på ett effektivt sätt.  För en god vård räcker det 
inte bara utveckla vår hälsovård, utan det måste också utveckla materialflöde inom 
sjukhuset. 

Stora förändringar har skett i vårt samhälle under de senaste åren, befolkningen har bland 
annat ökat och medelivslängden har höjts, således påverkar dessa faktorer behovet av 
sjukvård och det gäller därför att sjukvården utvecklas och att det sker en förbättring och 
utveckling av sjukhusets tillgänglighet och funktionalitet.   

De mest besökta rummen i våra sjukvårdanläggningar är korridorer. Därför måste korridorer 
erbjuda många funktioner, allt ifrån akustik, brand och ljus. En välfungerande korridor är en 
väsentlig del i sjukhusmiljö, då det sker transport av både gods, mat, sängar och patienter. 
Att ha en trygg och säker sjukhusmiljö kan vara ekonomiskt effektivt och minska 
vårdkostnaderna genom att patienterna kan känna sig tryggare, vilket i sin tur kan påskynda 
tillfriskandet. 

Att ha ett automatstyrt transportsystem (AGV-system) för bland annat varor och mediciner i 
en sjukhus miljö ses som en utveckling och ett modernt inslag i sjukhusmiljön. Men detta 
skapar också en utmaning då det gäller att anpassa korridorerna så att AVG-systemet kan 
på ett flexibelt sätt ta sig genom de olika korridorerna.  

1.2	Problemformulering	
Undersökningsobjektet är Södersjukhuset beläget i Stockholm (Sjukhusbacken 10), där all 
transport i korridorerna sker genom att förarstyrda truckar transporterar mediciner, varor och 
annat. Södersjukhuset vill gärna ändra detta transportsätt till det moderna AGV-systemet 
vilket i sin tur kommer att leda till ombyggnation och ändring av golvbeläggning och taket.  

Finns det en rimlig chans att använda AGV i Södersjukhuset? För att kunna svara på frågan, 
måste vi veta 

Vad är definitionen på AGV? Hur fungerar den? Vilka dimensioner har byggnaderna för 
Södersjukhuset? Vilka typer samt hur stora mängder material som transportarteras i 
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Södersjukhuset? Vilket informationsflöde har materialen?  Hur många personer jobbar med 
transportsystem? Hur fungerar AGV system på Huddinge sjukhuset? Vad är det som krävs 
för användning av AGV i en byggnad? Vad har AGV för pay-off tid på Huddinge sjukhus?  

1.3	Syfte/frågeställning		
Transportsystemet är en förutsättning för en hållbar tillväxt och kan beskrivas som 
blodomloppet för sjukhuset. För att kunna uppnå patientnytta, krävs det ett modernt 
transportsystem. Det handlar om att göra rätt saker i rätt tid med rätt resurser. 

En annan del av arbetet är att undersöka om korridorerna i södersjukhuset är anpassade till 
AGV-systemet samt hur ombyggnationen vad gäller golvbeläggning och undertak ska utföras 
så att det blir anpassat för en modern vårdmiljö.  

Följande aspekter ska behandlas: 

Besiktning av det befintliga ytskiktet på golv och tak  
Åtgärder och förslag för val av golvbeläggning och undertakelement  

1.4	Material	och	metoder	
Södersjukhuset ska studeras genom att på plats utföra en besiktning av golv och undertak. 
Cad-fil studier från Advantum utgör grund för studier om sjukhusets olika flygel-delar vad 
gäller brandutrustning, typ av väggar, golv och tak.  

Litteraturstudier har gjorts för att få en tydlig förklaring av de normer och rekommendationer 
som BBR framförallt rekommenderar. Intervjuer med bland annat leverantörerna Ecophon 
och Modern betong har gjorts för att närmare analysera huruvida valet av golvbeläggning 
och undertak är lämpligt.  

En del av arbetet har genomförts genom, observationer och enkätundersökningar intervjuer 
med personal som jobbar inom transport på både Södersjukhuset & Huddinge sjukhus. 

Informationen samlas av artiklar i dagstidning, elektronska dokument & webbplatser, studie 
besök och studier av andra examensprojekt. 

1.5	Avgränsning		
Denna studie kommer att undersöka om det finns en rimlig chans att använda AGV i 
Södersjukhuset. Vi ska anta att AGV truckar ska använda nuvarande hissar och att 
transportrutiner (t.ex. ankomsttid av matleverans) till och från sjukhuset inte ska ändras. Vi 
antar också att patienter måste kunna röra sig i kulvertarna.  

Arbetet gäller Södersjukhuset men AGV-systemet i Huddinge Sjukhus har använts som ett 
referensobjekt 

Undersökningen av ytskikt på golv har begränsats genom att jämföra två typer av 
golvbeläggningar som är Epoxi och polyuretan då dessa två är de mest aktuella till 
sjukvårdsmiljön eftersom det är de mest hygieniska och flexibla beläggningarna för sådana 
miljöer.  

Valet av beläggningar har baserats på främst hygieniska aspekter och miljöaspekter, 
ekonomiska aspekter kommer inte att behandlas.  
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1.6	Disposition		
Arbetet är uppdelat till två huvuddelar. Den första delen handlar om rekommendationer för 
renovering där projektet börjar med en generell beskrivning av en korridor och dess 
funktioner. Arbetet fortsätter med en besiktning av byggnadens flygel-delar, tips och förslag 
från Ecophon, en beskrivning av fogfritt golv samt de olika fogfria produkterna. Därefter 
kommer allmänna läggningsanvisningar om fogfria golv 

Den andra delen handlar om undersökning av AGV-system på Södersjukhuset. Andra delen 
börjar med en beskrivning av AGV tekniksystem och dessa egenskaper. Den mesta 
informationen har hämtats från studier av andra examensprojekt. 

 Därefter kommer en undersökning av Södersjukhusets- byggnad och dess transportsystem 
samt behandlar materialflödet från ankomst till sjukhusets lastkaj och ända fram till 
avdelningar och mottagningar. Den visar informationsflöden på alla typer av materialgrupper 
som transporteras i Södersjukhuset samt med mängder och viktiga hålltider.  

Informationen samlas av artiklar i dagstidning, elektronska dokument & webbplatser, 
studiebesök samt intervjuer med personal som jobbar inom transport på Södersjukhuset. . 
Det följs sedan med en undersökning av både gamla transportsystem samt nya (AGV 
system) på Huddinge sjukhuset och visar jämförelse mellan två systemen. Den visar också 
alla delar av byggnaden där AGV truckar rör sig i. Arbetet avslutas med diskussion och 
slutats. 

1.7	Begreppslista	
Kulvertar 
En kulvert är en uppförd mindre underjordisk gång eller tunnel, den kan binda ihop två eller 
fler byggnader med varandra såsom exempelvis ett sjukhusområde. Denna typ av kulvertar 
används för transport ändamål 
  
Toppskikt 
Toppskikt är det yttersta skikt som syns på ytan av en beläggning. 
 
Fogfria golv 
Fogfria golv utgörs i huvudsak av härdplast som vid golvläggandet härdar.  
  
Härdplast 
Härdplast är en gemensam benämning på olika polymera material. Plaster tillverkas på så 
sätt att två eller flera kemiska komponenter blandas och regerar med varandra, 
slutprodukten blir en sammanhängande polymer 

Produktionscellen  

Produktionscellen är ett gult markerat område där AGV truckar rör sig i. Se sida 19 

Materialflöde 
Materialflöde betecknar ett fysiskt flöde av material som ankommer till sjukhusets lastkaj och 
ända fram till avdelningar och mottagningar.   
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Materialgrupper 
Materialgrupper innefattar ” mat & basvaror, textiller, media Carrier – gods, paket, apoteket 
varor, sopor(miljö- & riskavfall), gas & vätska, post samt sterila material. 

 
Servicepersonal  
Servicepersonal transporterar alla materialgruppar förutom sterila material. 

 

Godshissar  
Godshissar ska bara användas för AGV system. För att AGV system ska effektivt 
transportera material med kort leveranstid, behövs hissar som är avsedda bara för transport. 

 

SLL gallervagnar  
SLL gallervagnar är standard vagnar som används på alla distributionscentraler (Textiller 
företag,  Media Carrier - och mat leverantören 

 
Försörjningsstation    
Försörjningsstationen är ett rum som lokaliserat på våningar vid hisshallar och har minst area 
6 x 5 m. Den fungerar som buffertlager.  

 
Vagnhämtningtid 
Vagnhämtningtid räknas från när servicepersonal skickar signal via handdator tills AGV truck 
tills att den dyker upp och hämtar en vagn.  

 
Transporttid 
Transporttid är den tid som AGV truck tar från hämtningsplats och ända fram till 
avlastningsplats. 

 
Leveranstid 
Leveranstid är summan av Vagnhämtningtid och Transporttid  
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2	Korridorer	
Korridorer är byggnadens livsnerv, därför måste utseende och funktion ha högsta prioritet. 

I korridorer händer mycket, folk tar sig till olika lokaler och rum genom korridorer, samt 
transport av material och allt annat som behovs sker oftast genom dem. Kortare sagt, en 
korridor är husets mest besökta rum, därför måste en korridor dimensioneras på bästa 
möjliga sätt ur många olika perspektiv såsom brand, akustik och belysning, så att den ger 
oss många bra funktioner. 

En korridor saknar oftast fönster, därför måste den ha en väl genomtänkt belysning som 
även bör förstärka färdriktningen genom den. På ett sjukhus har korridorer mycket trafik 
dagligen. Det sker massor av aktiviteter där. Exempelvis ska patienterna transporteras eller 
gå via en korridor. Därför är det viktigt att en korridor är ett trivsamt och tryggt område, som i 
sin tur kan påverka patienternas hälsa genom att de kan känna sig trygga och säkra, vilket 
kan reducera vårdkostnaderna. 

 Korridorer fungerar ibland som en mötesplats. Därför måste det kännas ostört och obesvärat 
då det hålls ett samtal där. Samtidigt får ljudet från korridoren inte störa andra angränsande 
utrymmen, buller och ljud från prat, maskiner, rörelser och spring måste därför begränsas. 

De flesta angränsande utrymmen till korridorer har öppna dörrar, så att personalen kan höra 
patienterna och varningsljud från alla övervakningsutrustningarna. En dålig ljudmiljö kan 
skapa otrygghet och stress bland patienterna och personalen. 

Det är mycket viktigt att patienterna kan känna sig trygga i sjukhusmiljön. En bra akustikmiljö 
påskyndar och ökar patienternas tillfriskande och trygghet. Vi måste därför ha en bra och 
fungerande ljudmiljö i både korridorer och de angränsande utrymmen, en bra rumsakustik är 
avgörande. 

För att uppnå en fungerande rumsakustik i korridorer måste man utnyttja hela takytan för 
bäste tänkbara ljud absorption, för i en sjukhus korridor måste man oftast sänka ljudnivån 
och minimera ljudutbredningen och efterklangstiden för att få en bättre taluppfattbarhet. 

Låg takhöjd kan förekomma i en korridor, därför måste mötet mellan olika undertak och de 
angränsande lokaler och rummen löses väl ur både praktiskt som estetiskt perspektiv. 

Utrymmen ovan undertak innehåller oftast rör- och kabeldragningar till el, elektronik, luft, 
värme, vatten och kyla, därför krävs då speciella byggtekniska lösningar för korridorer, för att 
man måste lätt kunna komma åt utrymmet ovan undertaket, dessa installationer behöver 
bytas, förnyas och underhållas.   

2.1	En	sammanfattning	om	funktionskraven	

2.1.1	Akustik	–	efterklangstid?	
Högsta stegljudsnivå i en korridor får vara 68 dB. Korridor med dörrar skall anordnas på så 
sätt att efterklangstiden i oktavbanden 500, 1000 och 2000Hz inte överstiger 1.0 s. 
(PFS1983:2)( Svensk Byggnorm, Allmänna hygieniska krav på byggnader) 

Dörr mellan trapphus eller korridor och gästrum skall utföras i lägst ljudklass 30 dB. 
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För ljudnivån (dBA) är högsta tillåtna värden i vårdbyggnader vid normal möblering för 
varaktiga ljud är 40 dBA, och för kortvariga ljud från ett annat rum är 40 dBA .( Svensk Bygg 
Norm - SBN 80 1980 - Utdrag för OVK) 

2.1.2	Krav	på	höjd	till	tak	
En absolut minimihöjd till undertak är på 2,10 m(=överkant till dörrkarm). Däremot en 
upplevelsemässig minimihöjd skall vara 2,20 m. Dock kan ett korridorundertak i normala fall 
då kännas lite för trångt, därför rekommenderas 2,30-2,40m eller högre. (byggnadsstyrelsen) 

Total konstruktionshöjd för det rekommenderade takelement (Ecophon Access frieze) finns 
att välja mellan 200 och 400 mm. Höjden på rummet får inte vara lägre än 2,10 meter under 
horisontella delar av tak och 1,90 meter under snedtak. 

Korridorer i vårdanläggningar inom samma vårdavdelning ska avskiljas i lägst klass E 30 från 
angränsande vårdrum, dagrum, rökrum och liknande utrymmen.  

Korridorer bör vara minst 1,3 meter breda. Däremot i begränsade delar, t.ex. vid pelare, kan 
bredden minskas till 0,80 meter.( Boverkets byggregler/BFS 1993:57)  

Utrymningsvägar skall ha en fri höjd som motsvarar 2,00m.( Boverkets byggregler/BFS 
2011:26) 

Sammanfattningsvis bör en korridor i vårdmiljö ha en undertakhöjd på minst 2,40 m. 

2.1.3	Ljus	–	hur	mycket	ljus	behövs?	
Fönsterglasarean i ett utrymme bör vara minst 10 % av golvarean. Om byggnadsdelar eller 
andra byggnader skärmar av dagsljuset mer än 20° så bör en ökning av glasarean 
åstadkommas.( BBR 6:31) 

Belysningsstyrkan bör i genomsnitt inte understiga 100 lux i utrymningsvägen.( Boverkets 
byggregler/BFS 2011:xx )  

2.1.4	Brandskydd	med	sprinkler	–	hur	långt	ska	det	vara	mellan	dysorna?	
En sprinkler är ett munstycke som hålls stängt av en värmekänslig glasbulb eller metallänk. 
När lufttemperaturen höjs till runt 70 grader släpper munstycket fram vattnet och kan således 
släcka branden. Vanligtvis täcker varje sprinkler en yta på 9 eller 12 kvadratmeter – hur 
många som aktiveras varierar och beror på brandens utveckling. Vattnet transporteras via ett 
rörnät och passerar en larmventil som larmar när en sprinkler löst ut. Larmet går oftast till 
räddningstjänsten. Att släcka en brand i en byggnad utan sprinklers kräver sex till sju gånger 
mer vatten än i en sprinklad – det visar statistiken. Räddningstjänsten använder flera tusen 
liter vatten i minuten i släckningsarbetet, medan varje sprinklerhuvud genererar mellan 70-
150 liter vatten per minut. I 80 procent av bränderna aktiveras högst fyra sprinklerhuvud, 
men oftast aktiveras bara ett.  

Längden mellan dysorna bestäms genom att räkna ut kvoten mellan totala arean av 
korridoren med arean som en dysa kan täcka.(NVS) 

2.1.5	Golv	–	vilka	laster	ska	de	tåla?	
För nyttiga laster används för projekteringen av konstruktionerna preciserade karakteristiska 
laster. Som vistelse- och samlingslast får dock värdet 0,75 kN/ m2 används, för trängsel last 
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är värdet 2,0 kN/m2 samt som värde for snölast 50 % och som värde for vindlast 30% av den 
karakteristiska lasten. 

Värdet 25 kN/m3 används för volymvikten av den egenvikt som armerade 
betongkonstruktioner med sedvanlig ballast har. ( Miljöministeriets förordning om 
betongkonstruktioner ) 

I vanliga fall bestäms belastningen på golvet efter golvkonstruktionens uppbyggnad. 

Ytterligare en sammanfattning av normer och bestämmelser finns i bilaga 1 

3	Kulvertarna	
I detta avsnitt görs en genomgång av alla Södersjukhusets kulvertar. 

 

Figur 3 .1:  Orienteringstavla  över Södersjukhuset  med kulvertarnas  namn som bokstavskoder.  

 

 

Figur 3 .2:  Orienteringstavla  över Södersjukhuset  med kulvertarnas  namn i  s iffersystemet  

 

Det finns sprickor i golven i korridorerna i hela plan -1 och takelementen i de flesta 
korridorerna är nedfällda eller saknas helt. 
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Betongkvalitet: 
Btg IK40 T, VT vid förråds byggnad och övriga byggnader i mark. 
Btg IK40,T, VT luft 6% VID Max stenstorlek 16 mm vid fundament för ventilationsskorstenar. 
Btg IK 35,T, VID betongkonstruktioner inom byggnader. 

 

Här nedan beskrivs mera detaljerat i vilket skick de olika korridorerna befinner sig.  

Utgångspunkten är gamla och nya ritningar och inskannade bilderna som finns i Locum s 
advantum databas. Många av ritningarna var svåra att tyda. 

Det finns bärande pelare i väggarna över hela plan -1. 

Flygel	A	

 

Figur 3 .3:  Området  med f lygel  A är  skrafferat   

 

Väggarna i Flygel A är av gipsvägg på 150 mm, medan toalettväggen är av befintligt betong, 
samt hisschaktet. Korridoren har en area på 185kvm, och består av två brandceller. 
Korridorväggen har en brandtekniskklass av EI60. Det finns 5 blandlarmsknappar, 2 stycken 
brandsläckare, 4 synliga rökdetektorer, 1siren och blixtljus vitt/rött, 2 dörrhållarmagneter och 
en branddörrstängningsknapp. 

Flygel	C	(varumottagning)	

 

Figur 3 .4:  Området  med f lygel  C är skrafferat   

 

Flygel C har fri takhöjd på 4,0meter. Lastkajerna består av 2 respektive 3 luftslussar där 
varorna uppackas och ställs på vagnarna där det står två vagnuppställnings rum. Sedan körs 
varorna till centralförrådet. Dörren till flygel E har en bredd på 2,0 meter. Själva korridoren är 
en öppen korridor passage. Väggen till flygel E från norr och till flygel O från söder är av 
betong. 
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Flygel	D	

 

Figur 3 .5:  Området  med f lygel  D är  skrafferat  
 

På samma sätt i Flygeln D, består väggen av gips, något specifik information om golvet 
respektive undertaket finns inte tillgänglig. Det finns dock två inspektionsluckor i undertak 
som är av gips, strax utanför de två intilliggande städcentralerna. Denna korridor leder till 
sterilcentrum, där det finns speciella hissar för godsutlämning.  Korridoren i sig har bra ljus, 
det finns stora vita lysrör som är upphängda parallellt längst hela korridoren, det finns dock 
sprickor på golvet.  

Flygel	G	(Akutmottagningen)	

 

Figur 3 .6:  Området  med f lygel  G är  skrafferat  
 

Enligt ritningen på Flygel G, från 1968, består väggen i korridoren av gips, undertakets höjd 
är på 2.4 meter. Korridoren har en eldriven ingångsdörr. Som hörnskydd uppsätts 
väggplastmatta, Tarkett 411, från golvsockel till undertak. Vid runda hörn avslutas mattan 10 
cm efter rundningsslut, vid skarpa hörn 10 cm från hörnet. Vid plastklädda väggar finns 
hörnskydd.  

Flygel	H	
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Figur 3 .7:  Området  med f lygel  H är  skrafferat  
 

Väggen i korridoren i Flygel H (brandklass EI60) är av betong samt gips på vissa ställen. 
Korridorarean är på 160 kvm. 

Passagen till flygel L har en bredd på 1,560 meter. Eftersom de bärande betongpelarna är 
belägna på korridorväggen, finns inte möjlighet att utvidga korridoren på bredden. Det finns 
brand larm på vardera sidan på korridoren. Det finns tre dolda respektive synliga 
rökdetektorer, samt två blixtljus för varning, en larmknapp infälld, och en kopplingsdosa, två 
dörrstängningsknappar på vardera sidan i korridoren. 

Flygel	I	

 

Figur 3.8:  Området  med f lygel I  är  skrafferat  
 

Korridoren i Flygel I(korridor s 769) har en area på 121,5 kvm. Väggen är av gips och har en 
brandtekniskklass EI60 . I denna korridor finns 14 sprinkler, Denna anläggning utförs enligt 
regler för automatiskt vatten sprinkel anläggning, RUS 120:4, Riskklass: N1. 

 Längst korridoren finns det: 

2 brandsläckare, 1 dörrhållarmmagnet, 3 dolda och 3 synliga rökdetektorer, 

1 enhet bestående av rött och vitt blixtljus samt siren monteras på vägg. 

 2 branddörrstängning på vardera sidan av korridoren.  

Flygel	J	

 

Figur 3 .9:  Området  med f lygel  J  är skrafferat  
 

Korridoren i Flygel J har en area på 153.8kvm. Väggarna är av gips med en 
brandtekniskklass på EI60. 

Det finns båda uppåtriktade och nedåtriktade sprinkler längs korridoren, av riskklassen N1, 
som täcker en verkningsyta på 72kvm, med vattentäthet på 5mm, systemet är våtrör. 
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1 avtappningsventil strax utanför trappan. 

Längst korridoren finns det:  

1 brandsläckare, 2 brandlarmknappar och dörrhållarmmagnet 

 5 stycken rökdetektorer båda synliga och dolda, 5 indikeringslampa  

5 styck blixt ljus, 2 styck siren, 2 larmtryckknappar. 

Flygel	K	

 

Figur 3.10:  Området  med f lygel  K är  skrafferat  
 

Väggarna i korridoren i Flygel K består av betong av brandtekniskklass EI60. Korridoren 
(korridor S225) har en area på 94.4kvm, ansluter till korridor(S247) som har en area på 
62.5kvm, denna korridor har även en lutning. 

Det finns sprinkler längst hela korridoren, av riskklass N1, verknings yta 72kvm, vattentäthet 
5mm, systemet är våtrör. 

Det finns brandlarmknappar på vardera sidan av korridoren. 

Längst korridoren finns: 

1 brandslang, 6 indikeringslampa, 6 rökdetektorer, både synliga och dolda, 
3dörrtryckknappar, 2 larmtryckknappar, 1 blixtljus rött och vit. 

Flygel	L		

 

Figur 3.11:  Området  med f lygel  L är  skrafferat  
 

Korridoren i Flygel L(korridor S171) har en area på 98.3kvm. Korridorväggen har en 
brandtekniskklass på EI60. 
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Denna korridor ansluter till en annan korridor som har en area på 30.3kvm via en brandcell 
avskiljare från norr. Från söder ansluts till korridoren(S223) som har en area på  68.8kvm, 
som i sin tur ledar till en förråd på 54.5 kvm. 

Tilläggsisolering under mark finns här av 100mm cellplast typ dränisol 60. 

I korridoren finns det bland annat: 

2 brandlarmknappar, 1 brandsläckare, 4 dörrhållarmmagnet, 3 rökdetektorer båda synliga 
och dolda, 3 lampsignaldon, 1 siren, 1 blixtljus rött/vitt, 1 Relä branddörrkontroll. 

Flygel	M	

 

Figur 3.12:  Området  med f lygel  M är skrafferat  
 

Korridoren i Flygel M har en area på 101kvm, väggarna har en brandtekniskklass på EI60. 
Denna korridor är ansluten norrut till korridor S161 som har en area på 45kvm, och söderut 
är den ansluten till korridor S162 som har en area på 33kvm. 

Sprinkler finns längs korridoren. 

Längst korridoren finns det: 

3 brandlarmknappar, 2 brandslangar. 

Flygel	N	

 

Figur 3.13:  Området  med f lygel  N är  skrafferat  
 

Korridoren i Flygel N(korridor S001) har en area på 243kvm. Väggen har en 
brandtekniskklass på EI60. 
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Undertakhöjden är 2.580m. Bredden är 3.1 meter. Denna korridor leder till en hiss hall. Till 
höger har man passage till Flygel C, till vänster har man passage till en korridor(korridor 
S023) med bredden på 2.5m. 

Korridoren S001 är uppdelad i 2 olika brand celler fram till hisshalen. Det finns sprinkler 
längst hela korridoren. 

I korridoren finns det bland annat: 

2 brandsläckare, 3 dörrhållarmmagneter, 1 brandlarm knapp, 3 rökdetektorer, båda dolda 
och synliga, 3 lampsignals don, 1 siren, 1 blixtljus rött/vitt, 1dörrstängningsknapp, 1 
kopplingsdosa. 

Flygel	O	

 

Figur 3.14:  Området  med f lygel  O är  skrafferat  
 

Korridoren i Flygel O har en area på 127kvm. Väggen är av betong, och har en brandteknisk 
klass på EI60. 

I denna korridor finns det bland annat: 

4 Dörrhållarmmagnet, 2 Brandlarmknapp, 3 Rökdetektorer både dolda och synliga 

3 Lampsignals don, 1 Siren. 

Flygel	P	

 

Figur 3 .15:  Området  med f lygel  P är  skrafferat  
 

Korridoren i Flygel P(S002) har en area på 114.6kvm. Korridorväggen är av 
brandtekniskklass E30 i skillnad till resterande korridorväggen. Korridoren har en bredd på 
2.570m 
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Det finns: 

1 Brandsläckare och 1 Brandlarmknapp. 

2 Larmtrycks knappar, 3 Rökdetektorer, dolda och synliga, 1 Siren 

Flygel	Q	

 

Figur 3.16:  Området  med f lygel  Q är  skrafferat  
 

Korridoren i Flygel Q har arean 96.2kvm. Bredden på korridoren är 2.530m. Väggen har en 
brandtekniskklass på EI60. 

Det finns sprinkler längst hela korridoren, både nedåtriktade genom undertak och 
uppåtriktade ovan undertak 15mm. 

Det finns: 

2 Brandsläckare, 2 Brandlarmknapp, 1 Dörrhållarmmagnet, 2 Larmtryckknapp, 2 
Rökdetektorer, både dolda och synliga, 5 Indikeringslampa, 1 Siren, 1 Blixtljus rött/vitt. 

Flygel	S	

 

Figur 3 .17:  Området  med f lygel  S är  skrafferat  
 

Flygel S delas av tre olika avdelningar (Diabetes öppen vård mottagning, Diabetes dagvård 
och Dialys avdelningen) 
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Det finns en förbindelsekorridor mellan Flygel S och Flygel E, som kopplas genom en 
självstängande branddörr. 

Själva flygeln består av två parallella korridorer. Entréhallen har en area på 27 kvm och är 
kopplade till en korridor på 28kvm. 

Förbindelsekorridoren har en area på 16 kvm, vars väggar har en brandtekniskklass på EI60. 

Sprinkler finns över hela flygeln med två olika system(våtrör och torrör), anläggningen har en 
vattentäthet på 5mm, verknings yta 72kvm och 216kvm på lastkajen, Riskklass N1 och 
N3(Lastkaj), sprinkler typ 68C0 ansl 15mm. 

Det finns bland annat: 

7 Brandsläckare, 7 Brandlarmknappar, 2 Dörrhållarmmagneter, 23 Rökdetektorer, både 
synliga och dolda, 23 Lampsignals don, 8 Sirener med vitt och rött blixtljus. 

	

4		Förslag	på	akustiktak		
 

 

Figur 4 .1:  Underlagstak Ecophon access .  

 

Vid en genomgång av olika produkter för ljuddämpande innertak har ” Ecophon Access™ 
Frieze” visat sig vara ett bra alternativ. Detta takelement är anpassat till att ge en slät 
övergång mellan akustiktak och vägg utan synliga profiler. Det är även utvecklat så att det 
ansluts till väggen utan lister samtidigt som det har den en stor betydelse vid förhindring av 
oönskade ljudreflexer. 
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Ecophon Access™ Frieze kan enkelt anpassas till rummet eller korridorbredden för den 
effekt som eftersträvas, standard bredden är annars 600 mm. Plattorna i sig är inte 
demonterbara. 

Systemet består av Ecophon Access Frieze absorbenter samt Connect och Ecophon Access 
bärverk, i kombination med Ecophon Access element, med en ungefärligt vikt på 3 kg/ m². 
Absorbenterna har en kärna av glasull baserad på 3RD Technology med ytskiktet Akutex™ 
FT på den exponerade ytan. Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej 
brännbar enligt EN ISO 1182. De är Svanen märkta och är helt återvinningsbara. Baksidan 
är belagd med glasfilt. Kanterna är målade. 

Bärverket är tillverkat av galvaniserat stål. 

Produkten är Certifierad enligt Indeklimat- märkning och rekommenderas av Astma och 
Allergiförbundet. 

 

Figur 4 .2:  Detal jer i  Ecophon Access.  

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våtavtorkning en gång per vecka. 

Absorbenterna klarar en permanent relativ luftfuktighet på 95 % vid 30°C utan att 
formförändras (ISO 4611). De har en ljusreflektion på 85 % (varav mer än 99 % är diffus 
reflektion). 

Retroreflektionskoefficient 63 mcd/(m2lx). Glans < 1. Värdena på en undertaksyta kan variera 
mellan 0 till 120, där lågt avser värden <50 och högt >70 och där ett optimalt värde är kring 
60.(Ecophon) 
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Figur 4.3:Lucka i undertak. 

 

Figur 4 .4:  Upphängningsdetaljer 

 

 

Figur 4 .5:  Ti l lsatsmaterial  för  undertak 
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Figur 4 .6 .  anslutningsdetal jer i  Ecophon Access:  

 

En intervju gjordes med Rolf Andersson, där han diskuterar denna typ av undertak element, 
vilket framgår i Bilaga 2. 

 

 

5	Fogfritt	golv	
 

 

Figur 5.1:  Fogfri t t  golv i  e t t  r idhus. 

Varför	fogfritt	golv?	
Fogfria golv är kända för att vara hygieniska och lättstädade. De är dessutom extremt tåliga 
både när det gäller kemikalier och vid fysisk belastning. Vid beläggningen ger golvet ett 
jämnt och slätt resultat, är tack vare att golvmassan har självutjämnande egenskaper som 
gör att den flyter ut.  

Själva appliceringsarbetet av fogfritt golv går snabbt, och golvet kan användas redan efter 
någon eller några få dagar. Detta golv kan installeras med betong, trä, asfalt eller metall som 
underlag. Det finns olika variationer på produktgruppen i både egenskaper och funktion, 
vilket gör det lätt för oss att använda golvet i många skiftande miljöer med olika krav på 
funktion och estetik. 

Fogfria golv är mycket attraktivt framförallt inom industrin, då den är mycket 
motståndskraftigt mot extrema temperaturer, kemikalier och mekaniskt slitage. 
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För fogfria golv för utomhusmiljöer och parkeringsdäck finns det även speciella UV-resistenta 
alternativ. 

 

Figur 5.2:  Fogfri t t  golv i  garage. 

 

Fogfria golv består av en härdplast, som härdar vid golvläggandet. Härdplast kan bestå av 
några olika polymera material, plaster. De tillverkas genom att två eller flera kemiska 
komponenter blandas, de reagerar och bildar en sammanhängande polymer. En uthärdad 
härdplast reagerar inte med någonting och därför är den ganska stark, tålig och resistent mot 
kemikalier.( Sveriges Färgfabrikanters Förening )  

En polymer är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor uppbyggda av mindre 
repeterande enheter.(Wikipedia) 

Lämpliga användningsområden: 

Härdplaster finns i många olika produkter som vi dagligen kommer i kontakt med:  

Hushållsprodukter 
Sportartiklar 
Hemelektronik 
Datorer 
Medicinska tillämpningar 
Flygplan 
Målarfärg 
Spackel- och fogmaterial m.m. 

Epoxiprodukter används bland annat som invändig beläggning i konservburkar samt i 
kompositmaterial i samband med till exempel glasfiber.( Flowcretesystemen miljö och hälsa  

5.1	Sveff:s	allmänna	läggningsanvisningar	‐	förbehandling	för	
härdplastbeläggningar	
Sveriges Färgfabrikanters Förening (Sveff), har givit ut rekommendationer för arbete med 
härdplastbeläggningar vilket jag har sammanfattat enligt nedan.  

Förarbetet är viktigt innan ett fogfritt golv appliceras. 
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Ytorna måste förebesiktigas i förväg med avseende på typ av underlag, nytt, gammalt eller 
förorenat underlag, ytjämnhet, nivåskillnader, vidhäftning och inte minst fukt halt. 

Underlaget på golvet måste vara utformat på så sätt att det ska vara lämpat för belastningen 
med tanke på sprickor och rörelsefogar. Yt-hållfastheten på betongunderlaget måste också 
vara tillräckligt stor så att det ska kunna klara av de spänningarna som uppstår vid 
beläggnings härdning. Det samma gäller för ytdraghållfastheten hos underlaget. Den ska 
bestämmas utifrån den metoden som finns angiven i SS-EN 1542, och den ska överstiga 1,5 
MPa, efter avlägsning av det svaga skiktet. 

Sprickor och skador måste lagas före beläggningen, sprickorna sågas upp med exempelvis 
en vinkelslip, därefter de ska grunderas alternativ spacklas av härdplast. Undersökning 
måste göras vid anslutning mot brunnar, rännor, trösklar och övergång till andra material, hur 
de ska utföras. 

Det ställs mycket höga krav på anslutningar i allmänhet vid tung belastning samt stora 
temperaturväxlingar, se bilaga 2 för Detaljanslutningar – Principer. 

I allmänt ska betongen vara torr och minst 4 veckor gammal. Dess relativa fuktighet skall 
vara under 93 %. Temperaturen på luften, massans samt ytans skall vara över +15 0C, under 
arbetet och medan massan härdar, och den relativa fuktigheten skall då vara under 80 %. 

Den gamla betong ytan har normalt en gammal beläggning eller målning som skall 
avlägsnas och ersättas av det önskade beläggningen. Detta görs av maskinentreprenörer 
som har flertal maskiner för borttagning av gamla ytskikt.  Orenheter måste avlägsnas och 
ytan måste förbehandlas. 

Kontrollera fall och nivåer på golvet. 

Innan av läggning av fogfritt golv börjar göras måste en noggrann kontroll av vidhäftningen 
och fuktkontroll göras. Ytan måste rensas med lämpligt rengöringsmedel. Man bör ta hänsyn 
till fogar genom att åtgärda vid behov, det gör man med att återfylla de rörelseupptagande 
fogarna med elastisk massa, eller med den tänkta massan som är planerade att 
använda.(Sveriges Färgfabrikanters Förening) 

5.2	INFORMATION	FÖR	3:e	PERSON	VID	HÄRDPLASTINSTALLATION 
Vid användning av härdplaster måste man ta hänsyn till de frågor som rör risker och 
arbetsmiljö. För att kunna hantera denna typ av produkter krävs att ha både praktisk och 
teoretisk utbildning om risker och skyddsåtgärder vid arbetet. 

Regelverket som gäller framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:18 Härdplaster. 

Det finns ytterligare rekommendationer om hanterings- och skyddsinstruktion för arbete med 
härdplast på tillfällig arbetsplats, som gavs ut av Sveff som ger information och normerna för 
installatörerna i branschen. 

Kunskapen och risker med härdplastbeläggningen är kända i Sverige, det är bara för att det 
läggs varje år inte mindre än 800 000m2 härdplast golv i Sverige och denna metod har 
använts i ungefär 40 år nu.  
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Av erfarenhet vet vi att golvbeläggning av härdplast ger styrka, lång livslängd, god funktion 
och hygienisk golv yta. 

Efter härdningen när är golvet färdigt är det helt ofarligt. 

Man ska även ta hänsyn till det korta installationstiden för härdplastgolv i förhållande till en 
20-30 års funktion av den färdiga golvbeläggningen.   

Speciellt hänsyn måste tas vid beläggningsarbetet, för att de oreagerade 
härdplastprodukterna är reaktiva kemikalier.   

 Därför vid arbetet av härdplast, ska all annan aktivitet och verksamhet runt om-kring 
arbetsområdet avlägsnas. Det ska stängas av, med exempelvis markeringsband och skyltar. 

 Ventilationen måste vara normal och den ventilerade luften skall inte återförs till lokalen. 

Vid härdningen kan härdplasten ge en svag lukt som kan vara irriterande för känsliga 
personer, därför bör känsliga personer inte närvara vid appliceringen.( Sveriges 
Färgfabrikanters Förening ) 

5.3	Underhåll,	Skötsel	och	Städning	för	härdplastbeläggningar 
Härdplastbeläggningen har många funktioner, och kan även anpassas efter specifikt behov 
som beställaren kräver, exempelvis kan de göras halksäkra, brandsäkra och elektriskt 
avledande. De är även lättskötta, men genom att följa några få anvisningar och 
rekommendationer kan användaren lätt förlänga livslängden och få golvet att se snyggare ut 
längre. Härdplastbeläggningen i allmänt har lång livslängd och är mycket tåliga både mot 
mekaniska nötningar och kemikaliespill. Estetiskt kan man lätt anpassa den till kundens krav, 
tack vare de stora variationsmöjligheter i mönster och färg som finns. 

Underhållet bör beaktas redan under planeringsskedet av golvsystemet, genom att placera 
dörrmattor eller inbyggda smutsuppsamlingszoner kan smutsen hållas under kontroll, 
exempelvis främst vid entréer eller gångstråk.  Detta gör att smuts som sand och grus kan 
samlas redan vid ingången, vilket bidrar till en ökad livslängd och minskning av rengörings 
och underhållskostnaderna. 

De utrymmen som inte utsätts för väta dagligen utses som torra lokaler. Med skötsel för torra 
lokaler avses som rengöring och ytvård. Alkaliska rengöringsmedel ska användas vid 
kontinuerligt underhåll på torra lokaler.  

För släta golv kan man använda alla sorters rengöringsmedel till ytvård. Beläggningen kan 
rengöras med mopp, högtrycksaggregat och skurmaskiner, man ska vara noga med 
eftersköljning av golvet.  

Halkskyddande härdplastgolv kräver med regelbunden rengöring. De bör inte ytvårdas för att 
behålla den halkskyddande funktionen. Oljespån och liknande bör inte användas, för de 
försämrar halkskyddet. Vissa vaxer och polish kan försämra golvets elektrisk avledande 
funktion.(Sveriges Färgfabrikanters Förening) 

Avfallsklassificering av härdplaster bifogas i bilaga 3.  
Transport av härdplast bifogas i bilaga 4. 
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5.4	Fakta	om	härdplaster 

5.4.1	Epoxiprodukter	

 

Figur 5.3:  Epoxigolv i  en offentl ig  mil jö 

 

Med epoxibeläggningar erhåller man ett fogfritt golv med varierande egenskaper, vilket gör 
det anpassbar för olika användningsområden. Epoxiprodukter erbjuder ett brett sortiment av 
högklassiga färger och strukturer, vilket gör produkten till ett smart val för kunden som kan 
lätt anpassas efter kundens önskemål. Färgen kan kombineras och sorteras efter behov, det 
kan vara av färgad sand av olika storlekar, sten eller glas. En kombination av färg kan skapa 
effektiva effekter. 

I de lokaler och rum där det förekommer fall mot brunnar är halksäkerheten av stor vikt. 
Därför går det att lägga epoxigolv med olika strukturer allt från släta system till 
högstrukturerade profilgolv, vilket minimerar risken för halka, snubbel och fall. 

En enkel rörelse kan producera statisk elektricitet, vilket inte märks i våra vardagliga miljöer.  

Dock för andra extra känsliga miljöer exempelvis då det produceras micro chip eller där 
risken för explosion är stor, spelar denna statiska elektricitet stor roll. Med epoxigolv kan man 
åstadkomma en antistatisk egenskap. 

Eftersom epoxigolv har självutjämnade egenskaper, gör det lätt för arbetarna att applicera 
den och ger dessutom fogfria golvytor. Man får även jämna och släta resultat oberoende av 
underlag. 

Epoxibeläggningar kan installeras på betong, asfalt, trä och metall.(Modern Betong)   

Epoxiprodukters lösningsmedel har låg flyktighet, det vill säga har låg avdunstningsförmåga. 
De är dessutom luktfria. Förutom att de ger en svag lukt under läggningen vid härdnings 
process, som är helt ofarlig. De här lösningsmedlen som frigörs från epoxiprodukterna är inte 
brand farliga. 

Före härdningen är de oreagerade epoxiprodukterna irriterande och frätande på hud, ögon 
och slemhinnor. De kan dessutom vara allergiframkallande. Det kan finnas risk vid 
hanteringen av framförallt vid direkt kontakt med hud, ögon och slemhinnor, därför måste 
golvläggaren skydda sig. 
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I och med att produkten har låg flyktighet, är exponering av ångor från 
beläggningsmaterialen liten och få personer upplever besvär. 

Härdplaster som är baserade på epoxi används bland annat till färg, lack, lim då det ställs 
extra höga krav på att materialet inte ska brytas ner eller reagerar med andra material. 
Därför är epoxi vanligt inom livsmedelsindustrin, då den används exempelvis som ett tunt 
lager på insidan i många konservburkar för att separera metallen från livsmedlet och 
förhindra reaktioner mellan de.(Sveriges Färgfabrikanters Förening) 

5.4.2	Polyuretanprodukter	

 

Figur 5 .4:  Härdplastgolv i  offentl iga mil jöer(Modern Betong) 

 

Det bästa med polyuretan är dess egenskap, att vara anpassbar till kundens krav, vad det 
gäller hårdhet, elasticitet och resistens mot åldrande, vittring, sprickor och repor. Dessa 
unika egenskaper gör att polyuretan används inom nästan vilka områden som helst. 

Beroende på vilken krav det ställs från kunden exempelvis belastningskapacitet och komfort, 
kan man bestämma vilken tjocklek och struktur man ska ha till golvbeläggningen.  

Med polyuretanharts kan man åstadkomma en golvyta som kan vara snygg, och kännas 
elastisk och behaglig under fötterna. 

Sådant som ljudisolerande effekten, och halkskydds- egenskaperna kan åstadkommas 
genom att välja topp-skikt och typ av applicering. Man kan även bestämma vilka färger och 
mönster man vill ha genom topp skiktet, vilket som appliceras i flytande form och helt fogfritt 
efter härdningen. 

Efter behov kan man anpassa hårdheten för att ge bästa möjliga kombination av komfort och 
resistens mot slitage. Man kan även anpassa strukturen på golvet efter behov, slätt eller 
strävt, på sådan sätt kan man variera halkskyddsegenskaper. Elasticiteten på golvet gör att 
ljud av stötar, såsom ljud från vagnar dämpas effektiv. 

Med polyuretangolv kan man erbjuda flexibla lösningar för ett stort antal olika krav på hygien 
och renlighet, exempelvis det fogfria golvet är lätt att städa, smuts kan inte tränga igenom 
ytan, tack vare att de är porfria och vidhäftningen till underlaget över hela ytan. Allt smuts på 
ytan kan lätt städas. 

Hållbarhetstiden för polyuretan som golvbeläggning är normalt 40 till 50 år. Dock 
rekommenderas det underhåll med ungefär 10 års intervall för att bibehålla beläggningens 
kvalitet och utseende under hela dess livstid. Vilket i sin tur ger ett kostnadseffektivt golv.  
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Polyuretanprodukter som används för golvbeläggningen är lösningsmedelsfria och i princip 
är luktfria.(Modern Betong) Härdaren som används vid appliceringen av polyuretan 
innehåller isocyanater, vilket är en hälsorisk för personer som är överkänsliga, och kan 
orsaka akuta besvär på luftrör och andningsvägar. Den är även allergiframkallande. Därför 
får personer som är överkänsliga inte närvara vid beläggningsarbete med isocyanater. 
Normal ventilation är vanligtvis tillräcklig vid beläggningsarbete med isocyanater, annars om 
ventilationen bedöms otillräckligt, måste en extra ventilation anordnas. 

Utöver allt detta som nämns ovan, bedöms appliceringen av polyuretangolvmassor inte ger 
något upphov till besvär.(Sveriges Färgfabrikanters Förening) 

Produkten får inte sprutappliceras. 

 Arbete med polyuretanprodukter får endast utföras av personer som genomgått 
härdplastutbildning.(Arbetsmiljöplan tillägg polyuretanarbete) 

Polyuretan liksom epoxi används till färg, lack och lim, men även till madrasser, bilinredning, 
regnkläder, skor och värmeisoleringsmaterial.(Sveriges Färgfabrikanters Förening, fogfritt 
golv ) 

Kort om kemin för polyuretan 

Polyuretanplast kan vara både en och tvåkomponentsprodukter. Isocyanaten i 
enkomponentsprodukten fungerar som en fukthärdare, det vill säga att den tar upp fukt från 
luften och därigenom härdar. 

Basdelen av tvåkomponentprodukterna består av en naturlig modiferad vegetabilisk olja, och 
härdaren är en isocyanat.(Flowcretesystemen miljö och hälsa) 

 Arbetsmiljöplan för polyuretanarbete bifogas i bilaga 5. 

Intervju har gjorts med Torsten Ljung, produktchef, industrigolv på Tikkurila Sverige, samt 
med Jimmy kjellgren, Säljare epoxi och polyuretan på Modernbetong, som bifogas i bilaga 6. 
Jimmys produkt förslag bifogas i bilaga 7. 



33 
 

6		AGV	tekniksystem	 	

6.1	Definition	
AGV (Automated guided vehicle) är ett automatstyrt transportsystem genom sjukhuset där 
flera förarlösa truckar rör sig med hjälp av ett PC- baserat styrsystem som i sin tur sköter 
ordergivning, trafikstyrning och övervakning av truckarna (Bergström 2012).   

6.2	Ordergivning	 	
Personalen kan smidigt hanterara AGV system mha. handdatorer med pekskärm. 
Personalen anger både avsändningsplats och mottagningsplats. Signaler skickas från 
handdator till huvuddatorn för analysering och vidare till AGV truckarna via ett 
nätverkssystem (Bergström 2012). 

 AGV trucken kör till avhämtningsplatsen, där vagnen är redan fullastad, därefter följer AGV 
truckarna en bestämd rutt och transporterar leverans i kulverten och vidare till 
avlastningsplats (Bergström 2012).  

AGV trucken är utrustad med sensorer så att den kan öppna/ stänga dörrar och hissar via 
trådlöst LAN och OPC-gränssnittet, vilket gör att AGV trucken kan växla hissläge mellan 
godstransportläge och normalt läge (KONE 2009). 

6.3	Trafikstyrning	
Medan AGV trucken flyttar sig mellan två kända punktar i byggnaden, sker två typer av 
kommunikation.  Den inre kommunikationen ger AGV: n förmåga att undersöka sina inre 
komponenter samt att analysera in- och utsignaler (Bergström 2012). 

Den andra kommunikationen sker mellan AGV: n och huvuddatorn. Detta ger AGV: n 
förmåga att kommunicera med huvuddatorn för att identifiera när/var material ska levereras 
till en mottagningsstation så att leverande material ska vara på rätt plats i rätt tid. Med hjälp 
av denna kommunikation kan huvuddatorn veta var AGV: n befinner sig (Bergström 2012). 

6.4	Övervakning	 	
AGV truckar är utrustade av moderna sensorer samt beräkningskapacitet med uppgift är att 
navigera truckar till givna positioner och att hålla AGV: n på bestämda rutter. På så sätt kan 
kända rutter följas i produktionscellen. Med hjälp av sensorer kan systemet upptäcka objekt 
bl.a människor som finns omkring vilket leder i sin tur att risken för kollision mellan truckar 
och andra föremål blir liten. 

Sensorer ger stoppsignal till en AGV-truck som rör sig ifall en person närmar sig mot trucken. 
AGV trucken återställer sig själv till ett rörligt läge om inget föremål ligger omkring 
(Bergström 2012).      

6.5	Egenskaper	 	
Det finns höga krav på ett avancerat system när det gäller säkerhet, flexibilitet samt 
effektivitet. Med hjälp av systemet ska allt material säkert transporteras mellan kända 
punkter i produktionscellen. AGV truckar ska köra på en viss hastiget så att godset inte faller 
av, samtidigt ska transporten från startpunkt till slutpunkt ta så kort tid som möjligt 
(Bergström 2012). 
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 Systemet ska också vara effektivt när det gäller precisionen i slutstationer. Robotarna lastar 
upp och lämnar av materialet på bestämda stationer som är utrustade med lister på golvet. 
Med hjälp av lister i golvet kan personalen exakt parkera vagnen på en viss plats så att 
roboten kan smidigt hämta vagnen  

En flexibel hantering av system är ett viktigt krav för transport. Personalen kan enkelt och 
flexibel hantera AGV system via handdator som finns på alla avsändning/mottagning 
stationer (Bergström 2012).  

AGV system har förmåga att hantera nätverkslösningar för streckkod och RFID. Handdatorar 
kan skicka streckkod till huvuddatoren via RFID som står för Radio Frequency Identification. 
Med hjälp av den tekniken kan en viss streckkod skickas på avstånd till huvuddatoren 
(Bergström 2012). 

7	Södersjukhuset	 	

7.1	Inledning	
Södersjukhuset har en av Nordens största akutmottagningar som tar emot cirka 145 000 
akut sjuka patienter varje år och har också en av landets största förlossningsavdelningar. 
Varje år behandlar Södersjukhuset 5 000 patienter i slutenvård och cirka 70 000 besökare i 
öppen vård. Det finns en personal på 4300 personer som ansvara före 642 vårdplatser 
(Sodersjukhuset 2012). 

 

Figur 7 .1:  Orienteringskarta för  Södersjukhuset  (Sodersjukhuset  2012) 

 

Orienteringskartan i Figur 7.1 visar den kulvert som ligger på plan -1 samt korridoren på plan 
0. Sjukhuset är uppdelat på 16 hissstationer så att besökare kan lätt hitta sin avdelning eller 
mottagare (Sodersjukhuset 2012). 

7.2	Byggnad	
Sjukhuset som byggdes mitt under andra världskriget (1938 - 1944) (Locum 2012) 

, har 100 avdelningar och mottagningar som finns på 8 våningar och har 244 435 m² 
bruttoarea (Locum 2009).   



35 
 

	7.3	Kulverten	
  Kulvert som ligger på plan -1, består av två parallella koridorer med längd 221,2 m 
respektive 173,5 m samt två slussar som kopplar ihop dem. Längden för slussar är 79.8 m 
var. Bredden på kulvertarna är 2.5 m förutom sträckan D till B där kulvert har 3.1m bredd och 
sträckan C till (I,H) där kulvert har 3.9 m bredd. De allra mesta transporterna på 
Södersjukhuset sker via sträckan D till B (Cad ritning 2012). 

 

Figur 7 .2:  Kulvert  för  Södersjukhuset  (s tudiefäl t  Södersjukhuset  2012) 

7.4		Varumottagning	 	
Varumottagningen är lokaliserad vid höger sidan mellan D och K och har två dörrar mot två 
parallella koridorer så att allt material hämtas vid lastkajen och transporteras därefter via två 
parallella koridorer och vidare till hissar. 

Varumottagning är uppdelad till 8 rum och har bruttoarea 36.3mm X 39.3 mm (Cad ritning 
2012). 

 

Figur 7 .3:  Varumottagningen för  Södersjukhuset  (studiefäl t  Södersjukhuset  2012) 

7.5		Hissar	
Enligt orienteringskarta (figur 1) finns det 16 hisstationer som är fördelade över hela 
sjukhuset. Tabellen nedan visar dimensioner på hiss stationer samt antal hissar vid varje 
station. Sjukhuset har hissar i många olika storlekar. Små hissar används av besökare och 
avdelnings- och mottagningspersonal t.ex. (H, L, K och P) medan transporthissar t.ex. (A, B, 
C, D och F) används i första hand för patients- och materialtransport och kan också används 
av besökare. På Södersjukhuset finns det inga godshissar som är avsedda bara till transport. 

 Hissar som avsedda för transport (B, C, D och F) är lokaliserade nära avdelningar så att allt 
material som transporteras via hissar, hamnar direkt vid avdelningar. Detta medför att det blir 
lättare för servicepersonal att hantera transport av material till/från avdelningar vilket 
underlättar leveranserna. Servicepersonalen behöver inte dra tunga vagnar en lång sträcka 
från hisshallar till avdelningar (studiefält Södersjukhuset 2012).  
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Hiss station  Antal hissar  Dimension av hissar[mm]  Bredd för hissdörr  Max last [kg] 

A  1  2800X1640  1200  1250 

   1  2567X1613  978  1250 

   1  1787X900  647  675 

B  3  2850X2009  1200  2500 

   2  1165X1230  850  480 

C  1  2600X1800  1200  2500 

   1  2600X1800  1100  1800 

   1  2550X1250  950  1100 

D  3  2850X2009  1200  2500 

   2  1050X1380  850  480 

F  2  1600X2702,4  1100  1250 

G  1  2100X1131,3  1100  1200 

   1  900X1881  900  850 

H  1  1450X1300  850  640 

I  1  2641,9X1315  955  800 

   1  2622,1X1555,3  1100   1250 

K  1  979X1888  900  825 

L  1  1600X2400   1100  1200 

M  1  1180X1080    790  800 

N  1  1800X2790  1700  2000 

O  2  1800X2650  1700  1200 

P  1  1050X1620  800  600 

R  1  2370X2710  800    

   1  1450X1300   800  630 

Total antal 
hissar  32 

Tabell  7.1:  Hissar  på Södersjukhuset  (s tudiefäl t  Södersjukhuset  2012) 

7.6		Branddörrar	
Branddörrar finns i kulvert och har olika bredd. Branddörrar som finns mellan två parallella 
koridorer och varumottagning på var sin sida, har 1900mm bredd. Allt material som 
ankommer till sjukhusets lastkaj, trasporteras via de två branddörrarna och vidare till 
koridorer och hissar. 

Branddörrar som finns mellan D till F, har 2300mm bredd medan den som finns mellan M till 
N har 2240mm bredd.  Se Bild 1  
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8	Södersjukhusets	transportsystem	

8.1	Antal	Service	personal	
På Södersjukhuset finns det 15 personer som sköter materialtransport förutom sterila 
material. Servicepersonalen tar emot vagnar vid lastkajen i varumottagningen och kopplar 
vagnarna till truckar och transporterar material därefter via två parallella koridorer och vidare 
till hissar och avdelningar/mottagningar (studiefält Södersjukhuset 2012). 

8.2	Vagnar	
Vagnarna har olika storlekar. Vätska-och Matvagnar är mindre än sop- och Media Carriers 
vagnar.  Detta medför att max antal vagnar som en truck kan dra också varierar. När det 
gäller mattransport, kan varje truck dra max 11 matvagnar per tur.  För soptransport kan 
varje truck dra max 7 sopvagnar per tur (studiefält Södersjukhuset 2012).   

 

Figur 8 .1:  Truckar med vagnar (s tudiefäl t  Södersjukhuset  2012) 

8.3	Nuvarande	transportsystem	
Det finns två olika flöden som rör sig i kulvert på Södersjukhuset. Den första är patientflöde 
där patient flyttar sig i vagnar mellan avdelningar via kulverten med hjälp av personalen. Den 
andra är icke patientflöde som innefattar ” mat & basvaror, textiller, media Carrier – gods, 
paket, apoteket varor, sopor (miljö- & riskavfall), gas & vätska, post samt sterila material 
(Thörne 2012). 

Vi undersöker materialflödet från ankomst till sjukhusets lastkaj i varumottagningen och ända 
fram till avdelningar/mottagningar som slutkund. För att skapa en begriplig bild samt 
möjliggöra jämförelser på de olika materialflöden, kommer varje materielgrupp att 
presenteras utifrån fyra olika aspekter.  

Informationsflöden Hur beställningar fungerar 
Volymer Uppgiftar om vikt, antal per tidsenhet, antal 

personaler 
Viktiga hålltider Tider för leveranser, utdelningsrundor, 

inhämtningsrundor. 
Problem Beskriva problem av flöden 

Tabell  8.1:  Aspekter  för  materialf löden (s tudiefäl t  Södersjukhuset  2012) 

	

8.4	Mat	
Informationsflöden: Avdelningspersonalen skickar beställningar till matleverantören via 
webbgränssittet Aivo. Leverantören skickar två turar (lunch tur samt middag tur) till lastkajen 
vid varumottagning. Service personalen delar ut alla matvagnar till angivna avdelningar inom 
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max 30 min och samlar tillbaka disken till lastkajen efter en timme då lastbilen inväntar på 
tomma matvagnar (Service gruppen 2010, ss 2-28). 

 

Figur 8 .2:Schematisk f igur för  matf löde på Södersjukhuset  (Holst  & Johansson 2006) 

 

Volymer: Antal matvagnar varierar under veckan beroende på antal patientar men generellt 
kan vi säga att det är 30-35 matvagnar/dag vid lunch och 30 matvagnar/dag vid middag. 

Antal personer som delar ut matvagnar vid lunch är tre medan två personer arbetar vid 
middag. 

Viktiga hålltider: utdelning och inmätning av matvagnar erhålls kl. 11:10 respektive kl. 13:15 
vid lunch medan utdelning och inmätning erhålls kl. 16:30 respektive kl. 18:00 vid middag. 

Problem: Väntan på hissar speciellt under lunchen, ökar leverenstid. 

8.5	Basvaror	
Informationsflöden: Det finns ett basvaruförråd på varumottagningen som avdelningar och 
mottagningar skickar beställningar till. Servicepersonalen delar ut basvaror till avdelning 
medan mottagningarna själva hämtar sina beställningar med sin egen personal (Service 
gruppen 2010, ss 2-28).  

 Volymer: Service personalen packar och levererar 50-80 backar (orange låda)/dag.   

Antal personer som sköter om basvaror är två. 

Viktiga	hålltider:		
Till avdelningar: Alla beställningar som skickas till basvaruförrådet innan kl. 12:00 leveraras 
samma dag på eftermiddag.  

Till mottagningar: Service personaler packar och ställer in varor i ett kylrum där 
mottagningspersonaler hämtar sina varor mellan 14:00 till 15:30. 

8.6	Textilier	

Informationsflöden:		
Textilstationen som finns i varumottagningen, skickar sina beställningar till ett tvättföretag 
(Textila) via CWP dagen innan leverans. Två lastbilar, lastade med 25 vagnar var(totalt 50 
vagnar), parkerar vid lastkajen på varumottagningen. Personalen i textilstationen tar emot 
samt sorterar tvätt i speciella vagnar, varefter textilierna lagras in på avsedda platser i 
Textilstationen för utdelning till nästkommande dag.  
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Avdelning: Servicepersonalen kör ut tvätt vagnar till alla avdelningar tre gångar per vecka 
(mån., ons., fre.). Personalen delar ut två vagnar/avdelning och samtidigt hämtar de tillbaka 
två tomma vagnar.  

Mottagningar: Service personaler fyller på hyllor i klädförrådet utifrån en specifik lista. De kör 
ut personalkläder i flera rundor på (tis. och tor.). 

Insamling av smutsiga textilier: Städpersonaler vid respektive avdelning lägger in smutsiga 
kläder i säckar och kastar dem därefter i tvättnedkasten. Där samlas säckarna i en stor silo. 
Service personaler lastar in säckarna på vagnar som skickas tillbaka till tvättföretaget 
(Service gruppen 2010, ss 2-28). 

Volymer: Dagligen tar sjukhuset emot 50 tvättvagnar som vägar ungefär 400 kg. Antal 
personer som arbetar med tvätten är 4 - 5 . 

Viktiga hålltider: 
 Avdelning: Utkörning av tvätt på (måndag, onsdag, fredag). 

 Mottagningar: Utkörning av tvätt på (tisdag, torsdag). 

Problem:  
Brist på tomma vagnar. Anledningen är att service personalen sorterar samt 
sampackar textilierna i avsedda vagnar på textilstationen. Ytterligare en anledning är 
att vagnarna används till annan verksamhet. 
Det är svårt att förutsäga behovet av patient- och bäddtextilier. Ibland blir det 
överskott av ren tvätt då det finns mycket ren tvätt i retur från avdelningarna.  
Vissa dagar blir det underskott då vårdpersonalen själva hämtar tvätten från 
textilstationen. 
 

8.7	Media	Carrier	–	gods	
Informationsflöden: Avdelningar och mottagningar skickar beställningar till Media Carrier 
leverantören via Clockwork. Media Carriers vagnar kommer till lastkajen vid 
varumottagningen efter två dagar. Flera av tillkommande vagnar är adresserade till en 
specifik avdelning eller mottagning medan andra vagnar är blandvagnar då man ska sortera 
och packa in lasten i externa paket. Service personalen tar emot och kör ut vagnar till alla 
avdelningar samt mottagningar i flera runder under dagen.  

Volymer: Dagligen kommer 30 vagnar (en vagn per avdelning samt ett antal blandvagnar). 
Mängden av Media Carrier gods varierar under veckan. Höga godsvolymer är på måndag, 
onsdag samt fredag då fem personer av service gruppen jobbar med Media Carrier medan 
en person hanterar Media Carrier gods på tisdag och torsdag (Service gruppen 2010, ss 2-
28). 

Viktiga hålltider: Lastbilar ankommer till lastkajen i varumattagning på morgon mellan kl.7-8. 
Servicepersonalen tar emot, sorterar gods vid varumottagningen och därefter kör de ut gods 
till avdelningar samt mottagningar under dagen. 
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Problem: 
Många av Media Carrier vagnarna som ankommer till sjukhuset är blandvagnar då 
gods är felsorterad. Personalen ska sortera om samt pack in paket vilket leder till 
ökad leverenstid. 
Vissa leveranser ankommer i form av pall viket medför att utkörning till beställare 
måste ske med palldragare vilket leder till ökad leveranstid. 
Höga priser på Media Carrier om man jämför med andra leverantörar. 
Vissa paket forsvinner under transport eftersom många platser är obevakade och 
inga kvittenser sker. För att reducera problemet, packar Media Carrier företagsgods 
med plast.  
 

8.8	Paket	
Informationsflöden: Avdelningar och mottagningar skickar beställningar till externa 
leverantörer via CWP. Dagligen ankommer paket till lastkajen via fem speditörer. 

Service personaler tar emot beställningarna, kontrollerar antal, följessedel och registrerar in 
paket i nätverkssystem (Arrival). Därefter delar personalen ut paket via utkörningsrundor till 
alla beställare (specifik person, expediton i avdelning eller mottagare) och samtidigt tar de 
kvittens av beställarna via en trådlös handdator som är ansluten till Arrival. 

Paket som innehåller värdfulla saker t.ex. datorer eller medicinteknik utrustning, delas direkt 
ut till beställaren av leverantör vilket betyder att servicepersonalen inte har att göra med 
sådana paket (Service gruppen 2010, ss 2-28). 

 Volymer: Dagligen ankommer mellan 100 och 200 paket via 5-10 inleveranser. Antal 
personer som arbetar med paket är mellan 1- 2 beroende på antal paket. 

Viktiga hålltider: En stor del av inleveranser från speditörer ankommer förmiddag då 
personalen hinner köra ut paket samma dag. Om leveranserna ankommer eftermiddag, sker 
utkörningsrundan nästkommande dag. 

Problem: 
Vissa leveranser ankommer i form av pall viket medför att utkörning till beställare 
måste ske med palldragare vilket leder till ökad leverenstid. 
Väntan på hissar är lång, speciellt under lunchen, vilket ökar leverenstiden. 
Ibland kan det vara svårt att hitta en specifik beställare i avdelningar eller mottagning 
för kvittens vilket ökar leveranstid och minskar effektiviteten. 
 

8.9	Sopor,	Risk‐,	Miljöavfall	

Definition:	
Sopor: Brännbart material t.ex. papper, kartonger, wellpapp, plast, etc. 

Riskavfall: biologiskt, stickande, cytostatika, smittmisstänkt avfall samt ej smittmisstänkt 
blodrör. 

Miljöavfall: returpapper, glas, metall, batterier, lampor etc. 



41 
 

Informationsflöden: Det finns totalt 130 återvinningsplatser för; Sopor, Risk-, Miljöavfall runt 
om sjukhuset. Av dessa platser finns det 65 stycken för Sopor & Riskavfall som ligger nära 
hisshallen. Hantering av Sopor & Riskavfall sker under gemensamma insamlingsrundor 
medan Miljöavfall har egna rundor. 

Sopor & Riskavfall: service personalen tömmer 65 återvinningsplatser och samlar samtidigt 
allt pallar, kartonger, plast som hamnar i korridorer och hisshallar två gångar per dag (fm & 
em.). 

Miljöavfall: det finns 110 återvinningsplatser runt om i sjukhuset. En person ansvarar för 
Miljöavfall och samlar han in återvinningstunnor på Miljöavfallplatser och lämnar samtidigt 
tomma tunnor (Service gruppen 2010, ss 2-28). 

Volymer:  
Sopor & Riskavfall: Dagligen smalas 130 återvinningstunnor för sopor samt ca 40 fulla 
behållare för Riskavfall av två personaler (8 arbetstimmer var).  

Miljöavfall: Hantering av Miljöavfall tar ca 3-5 timmar per dag. Det samlas 18 
återvinningstunnor för Miljöavfall.  

Viktiga hålltider:  
Sopor & Riskavfall: Samlingsrundor sker två gånger per dag (fm & em.).  

Miljöavfall: inga bestämda tider. 

Problem: 
Ibland kan det komma tunga stora sopor. 

	

8.10	Apotekets	varor	&	vätska	
Informationsflöden: Beställningar från avdelning och mottagning till sjukhusapoteket sker 
via ett nätverkssystem (WebbAbset). Beställningar packas av Apoteks personal i speciella 
vagnar och kvitteras av servicepersonalen vid uthämtningar från sjukhusapoteket. Service 
personalen delar ut vagnar via två utkörningsrundor per dag (fm & em.), och tar kvittens från 
mottagare vid överlämnandet. 

Volymer:  
Apotekets varor:  

Utkörningsrund 1(fm): Det är cirka två vagnar med 20 lådor och tar ungefär 1 - 2 
arbetstimmar. Godset delas framför allt till mottagningar av 2 personer.  

Utkörningsrunda 2 (em.): Det är cirka 5-7 vagnar med 20 lådor på förmiddag och tar ungefär 
3 - 5 arbetstimmar. Godset delas framför allt till avdelningar av 5 personer (Service gruppen 
2010, ss 2-28).  

Vätska: Utkörningsrundor (fm). En person från service personaler delar ut ungefär 25-30 
vätskevagnar per dag och tar tillbaka tomma vagnar. 
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Problem: 
Ibland kan det vara svårt att hitta en specifik beställare i avdelningar eller mottagning för 
kvittens vilket ökar leveranstid och minskar effektiviteten. 

Apotekets varor: Väntan på hissar speciellt under utkörningsrunda 2 (em.) ökar 
leverenstid. 
Vätska:  
Vissa avdelningar har inga extra vätskevagnar att skifta på då blir det manuell 
påfyllning vilket medför till ökad leveranstid. 
Ibland kan vätskevagnar skiftas trots att de innehåller 70- 80 % av lasten  . 

9 Huddinge sjukhus 

Detta avsnitt beskriver transportsystemet på Huddinge sjukhus som en jämförelse med 
förhållandena i Södersjukhuset. 

	

9.1	Inledning	
Huddinge Sjukhus är ett av Europas största universitetssjukhus och byggdes i början av 70-
talet (1972).  Det finns cirka 6200 personer i personalen som ansvarar för cirka 700 
vårdplatser. Årligen ankommer 560 000 besökare i öppen vård. 

Orsaken till att Huddinge sjukhus behandlas i detta arbete är att det alltid haft ett mer 
mekaniserat system för transporter än vad Södersjukhuset har haft (ETC Stockholm 2012). 

 

Figur 9 .1:  Orienteringskarta för  Huddinge sjukhuset  (Ström 2012) 
 

Byggnaden uppgår till ca 585 000 m² med 8 våningar (Nutsos). En stor lastkaj som ligger på 
plan 3, tar emot godset. Byggnaden är dimensionerad med speciella godshissar så att gods 
har egna hissar vilket medför att leverenstiden kan göras kort.  En bred kulvert som ligger på 
plan 3, består av två parallella koridorer med 500 m respektive 300 m samt fyra slussar som 
kopplar ihop dem. Längden för slussar är 100 m var (studiefält 2012). 

Huddinge sjukhuset har utvecklats snabbt under sista 20 åren då antalet vårdplatser samt 
besökare har ökat kraftigt.  
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9.2	Gamla	systemet	–	kedjesystemet	
För att kunna få en begriplig bild för det nya transport systemet i Huddinge sjukhuse, ska vi 
kortfatat beskriva det gamla transportsystemet.  

Byggnaden för Huddinge Sjukhus är från början anpassad till ett mekaniskt transportsystem 
som heter kedjesystemet. Med en lång specialanpassad lastkaj, breda kulvertar, speciella 
godshissar och stora lokaler kan allt gods flyttas via kedjesystemet (Baran 2012). 

9.2.1	Definition	
Systemet består av flera rörliga kedjor som är monterade på golv och är kopplade till motorer 
så att kedjorna rör sig kontinuerligt under arbetstiden. Godset transporteras via 150 vagnar 
som är vidare kopplade till kedjan. Eftersom kedjorna sträcker sig över hela sjukhuset med 
längden 5 km, kan godset smidigt transporteras från lastkajen i varumottagningen till kulvert 
(plan 3) och vidare till alla våningar via transporthissar och slutligen hamnar godset i de stora 
lokaler som kallas försörjningsstationerna (Baran 2012).    

Försörjningsstationerna är lokaliserade i anslutning till avdelningarna och fungerar som 
buffertlager. En eller två försörjningstekniker, som finns på varje försörjningsstation, ansvarar 
för alla avdelningar och mottagningar på ett specifikt plan. Försörjningsteknikerna ansvarar 
för beställningar av gods, kör ut vagnar till avdelningarna samt hämtar tillbaka sopor och 
andra material till försörjningsstationen (Baran 2012).  

9.2.2	Brister	 	
Kedjasystem användes från 1972. För att kunna förstå om systemet fungerar bra har M Holst 
och A Johansson gjort enkätundersökning av materialflöde. 

Enkätundersökningen delades ut till 19 avdelningar, och 13 av dem har besvarat enkäter 
vilket ger en svarsfrekvens på 68,4 %. 

Det är sex variablar som efterfrågas genom enkät. Dessa variablar är rätt mängd, rätt vara, 
rätt kvalitet, rätt avdelning, rätt plats och rätt tid (Holst & Johansson 2006). 

 

Figur 9 .2:  Fördelning av brister  f löde på Kedjasystem (Holst  & Johansson 2006) 

 

Diagrammet ovan visar fördelning av brister. De variabler som ger mest brister, är rätt 
mängd, rätt vara och rätt tid.  Vid brist av material kommer vårdpersonaler att springa till 
andra avdelningar för att låna material eller att göra  nya beställningar  vilket medför att 
vårdpersonalen får mindre tid för patienter och inte kan utföra det arbete de ska göra.  
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De negativa effekterna kan leda till stora konsekvenser i vården då vårdpersonalen avsätter 
viss tid för materialhantering i olika former (Holst & Johansson 2006) 

9.2.3	Problem	
Kedjesystemet går mycket långsamt vid jämförelse med moderna automatiserade transport 
system.  

Huddinge sjukhuset har utvecklats i senare tiden vilket gör att antalet leveranser har ökat 
kraftigt. Kedjesystemet är för gammalt (40 år) och hinner inte med tillräckligt många 
leveranser. 

Kostnaden för drift- och underhåll blir väldigt hög då systemet repareras ofta samt 
reservdelar är dyra.  

Systemet drivs inte av sjukhusets egna personalen utan av ett logistiskföretag (Dalkia ), 
vilket medför till extra höga kostnader (studiefält 2012). 

9.3	Nya	systemet	 	

9.3.1	Egenskaper	för	AGV	
En stor utvecklingen har skett på huddingesjukhuset  
då ett automatiskt transportsystem invigdes 2008.  
 AGV systemet är importerat av ett amerikanskt  
företag som heter JBT och ersätter 5 km kedja 
 med drifttid på 12 timmer. Truckarna är tunga och 
 stora med 1032 kg utan last och är anpassade för   
SLL gallervagnar därför att de är utrustade med ett  
stort kraftig batteri.  

AGV truckarna på Huddinge sjukhus är stora vid  
jämförelse med andra AGV truckar. Bredden för  
 

AGV är 1080mm medan längden och höjden är 2200 mm respektive 2000 mm (studiefält 
2012).                

9.3.2	Informationsflöden	
Godset transporteras via 23 AGV-robotar som är kopplade till ett nätverkssystem och vidare 
till en huvuddator. Från varumottagningen transporteras varor ut till respektive tillbaka från 
sjukhusets olika delar genom ett automatiskt transportsystem (AGV- truckar) via en beredd 
lång kulvert och vidare till alla våningar via 11 stora moderna godshissar. Slutligen hamnar 
varorna i de stora lokaler som kallas försörjningsstationerna. 

Försörjningsstationerna som ligger nära godshissarna, är lokaliserade i anslutning till 
avdelningarna och fungerar som buffertlager. En eller två försörjningstekniker som finns på 
varje försörjningsstation ansvarar för alla avdelningar samt mottagningar på en specifik plan. 
Försörjningspersonalen ansvarar på beställningar av god, kör ut vagnar till avdelningar samt 
hämtar tillbaka sopor och andra material med sig till försörjningsstationen (Baran 2012). 

Figur 9 .3 :AGV truck (Elmfeldt  2012)
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Figur 9 .4:schematisk f igur för  matf löde på Huddinge s jukhuset  (Holst  & Johansson 2006) 

 

AGV truckar kan transportera allt material förutom gastransport, pga säkerhetkrav. AGV 
truckar har kraftiga batterier. En gnista i batteriet kan leda till en explosion Denna typ av 
transport behandlas manuellt. Gasflaskor ställs på en speciell truck som är avsedd för 
gastransport och en personal kör ut gasen till avdelningarna (Baran 2012). 

9.3.3	Utrusningar	för	AGV	system	

Byggnad:	
Huddinge Sjukhuset byggdes i början av 70-talet (1972 år) och är anpassat till ett mekaniskt 
transportsystem. Med en lång specialanpassad lastkaj, breda kulvertar, speciella godshissar 
och stora lokaler kan allt gods smidigt flyttas från sjukhusets olika delar. 

Det vill säga att byggnaden är redan dimensionerad för AGV system(Baran 2012).   

Varumottagning:		
Personalen vid lastkajen tar emot vagnar, kopplar dem till AGV systemet mha. handdatorer. 
Personalen ställer vagnar i transportsmaskin som består av en räls i golvet. Vagnarna som 
är redan adresserade, flyttas automatiskt via en transportsmaskin, ställer sig på en kö och 
väntar på AGV truckarna (Dalaba 2012). 

 

Figur 9 .5:  Varumottagningen på Huddinge sjukhuset  (s tudiefäl t  2012) 

 

Det finns 11 personer i personalen som ansvarar för inlämning/avhämtningsvagnar, packar 
inkommande paket i låsta vagnar, sorterar kläder i textila vagnar samt sorterar sopor i olika 
container. Personalen kan rotera bland olika arbetsuppgifter. Varumottagningen är stor och 
lokaliserad centralt så att AGV truckar kan smidigt hämta/ lämna vagnarna vilket gör att 
leveranstiden blir kort (Dalaba 2012). 
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Kulverten:	
 En bred kulvert som ligger på plan 3, består av två parallella koridorer med längd 500 m 
respektive 300 m samt fyra slussar som kopplar ihop dem. Längden för slussar är 100 m var. 
Bredden för kuvert varierar mellan 10 m till 3,5 m se Bild 6 ovan.  

Den minsta korridorbredden för ett AGV-system beräknas av ekvationen: 
Minsta korridor bredd = (truck bredd x 2) + 600mm + fotgängare gångbredd 

(JBT Corporation 2012, s 5) 

 

Figur 9 .6:  kulvert  på Huddinge sjukhuset  (s tudiefäl t  2012) 

Golv	
Golvet består av två delar. Underlaget av betong och den övre delen som ligger ovan på 
betonggolvet, är en vattenburen beläggning (EGP-Stark multipel). EGP-Stark multipel är 
slitstark, luktfri, ej brandfarlig och vattentålig.   

Materialet är ett miljövanligt alternativ till epoxi. Nackdelen med EGP är att det bildas svarta 
hjulspår när AGV truckar kör över (se bildan ovan) vilket leder till höga underhållskostnader. 
(Hagel 2012). 

Golvet har markerats med gula samt blå färgar. AGV truckarna kör bara över gula zoner 
(produktionscellen) och personalen går över blåa zoner. Detta gör att personalen inte korsar 
över gula zoner där truckarna kör vilket i sin tur leder till en säkrare arbetsmiljö. Samtidigt 
stoppas AGV truckar inte till i onödan vilket är bra för leveranstiden (Dalaba 2012). 

Brand	dörrar:		
Brand dörrar som finns vid anslutningar på slussar, har bredd på 3510mm. Det gör att 
dörrarna kan låta två AGV passera genom samtidigt (studiefält 2012). 

Hissar:	
Det finns 11 stora godshissar som är delade på 6 stationer M2,C1,C2,K2,B2 och F2. Två 
hissar ligger på varje station förutom den sista (F2).  Se figuren) där 6 svarta rutor visar hur 
stationerna är delade över sjukhuset (Peters 2012). 
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Figur 9 .7:  Hissar  på Huddinge s jukhuset  (s tudiefäl t  2012) 

 

Nya hissar är utrustade med sensorer och kopplade vidare till AGV systemet via nätverk så 
att AGV truckar själva kan anropa hissarna och flytta sig mellan alla våningar (Peters 2012). 

Hissarna tar upp höga lastar så att de kan lyfta upp en belastad AGV truck som väger 1032 
kg + 600kg. Hissarna är dimensionerade för 42 personer med max last för 3200 kg. Bredden 
för en hissdörr är 2120mm medan bredden för själva hissen är 2490mm. Längden samt 
höjden för hissen är 2250mm respektive 2300mm (studiefält 2012).  

Försörjningsstationerna:	
Det finns totalt 29 försörjningsstationer som ligger på 5 av sjukhusets plan (från plan 4 till 8) 
direkt vid godshissarna så att AGV truckar kör ut urgodshissar och hamnar direkt på 
försörjningsstationerna. 

Försörjningsstationerna är lokaliserade i anslutning till avdelningarna och fungerar som 
buffertlager. En eller två försörjningstekniker som finns på varje försörjningsstation ansvarar 
för 8 avdelningar samt mottagningar på varje plan(Baran 2012). 

 

Figur 9 .8:  Försörjningsstat ioner på Huddinge s jukhuset  (s tudiefäl t  2012) 

 

På försörjningsstationerna finns det två platser. En av dem kallas avhämtningsplats där det 
finns två svarta lister i golvet så att AGV truckar identifierar läget exakt på 
avhämtningsvagnarna.  Den andra kallas inlämningsplats där AGV truckar lastar av vagnar 
på sin plats(Baran 2012). 

Kontrollrum:  

Kontrollrummet är lokaliserat i mitten av kulverten och är utrustat med datorer som visar 
lokalisering samt läge för AGV truckarna. 
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Figur 9 .9:  Kontrollrum på Huddinge sjukhuset  (s tudiefäl t  2012) 

 

AGV systemet är känsligt därför att AGV truckar ofta stoppar sig under arbetstid. En 
mekaniker vaktar alla AGV truckarna via datorer mellan kl. 6-19. Vid stopp av en av AGV 
truckarna springer mekanikern direkt mellan olika delar i sjukhuset och fixar den på plats 
(Baran 2012).   

9.3.4	Andra	utrusningar	

GV	truckar:	
Det finns 23 truckar som väger 1032 kg (utan last).  

Max last för truckarna är 600kg. 

Hastighet är 1.6 m/s. 

Dimensioner för truckar inklusive vagn är 905mm x2212mm. 

 

Figur 9 .10:  Rotat ionsarea  för  AGV truck (JBT Corporat ion 2012,s16) 
 

Rotationsarea är 2610mm x 2610mm (JBT Corporation 2012, s 16). 

 

Vagnar		
AGV truckar kan hantera 850 mm breda standard vagnar (SLL gallervagnar) utan modifiering 
av storlek. Detta gör ingen dubbel hantering av material när fulllastade vagnar tas emot från 
en central distributionscentral. (Textilier företag, media Carrier - och mat leverantören) 

Max vagn storlek är 800mm x 1370m. 

Handdatorar:		
Det finns många handdatorarer som är delade på försörjningsstationer och Varumottagning 
där personalen kopplar avgående vagnar till AGV systemet mha. handdatorer(Baran 2012).  
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Figur 9 .11:  Handdator  för AGV system (s tudiefäl t  2012) 

 

 

 

Hantering av handdatorn är enkel och snabb. Därför att personalen kan smidigt följa sina 
beställningar via handdator och se ankommande/ avgående vagnar.   

 Handdatorer som är kopplade till huvuddator via nätverkssystem, anger information för AGV 
truckar och visar var de ligger samt vad de har för läge (upptagana & lediga) (Baran 2012). 

Reflexlister:	
 Det finns reflexlister på alla platsar där AGV truckar rör sig.  Reflexlisterna sitter fast på 
väggar och hjälpar truckarna att identifiera sig i olika delar på sjukhuset (Peters 2012). 

 

Figur 9 .12:  Reflexlister  på Huddinge s jukhuset  (s tudiefäl t  2012) 

 

Figur 9 .13:  Reflexlister  på Huddinge s jukhuset  (s tudiefäl t  2012) 
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Sensorer:		
Det finns olika typer av sensorer som är kopplade till huvuddatorerna via nätverk. Vissa av 
sensorerna som finns på AGV truckarna, stoppar truckar om någon närmar sig bredvid dem. 
Andra sensorer ligger över dörrar och hissar.  Med hjälp av sensorer kan AGV truckar 
öppna/stänga dörrar samt anropa hissar (Peters 2012). 

 

Figur 9 .14:  sensorer  på AGV tuck (Peters  2012) 

Laddningsrum	
Laddningsrummet är lokaliserat i kulvert där AGV truckar kan smidigt köra in i rummet och 
ladda sig själva ifall deras batteri närmar sig att ta slut. Det finns också två laddningsstationer 
som ligger på andra sidan av kuvertsystemet(Peters 2012).  

IT	system:	
Huvud data, routrar och nätverkssystem. 

9.4	Kostnad	
Investeringskostnaden är 70 miljoner kr och då ingår: 

Inköp av Autotruckarna: kostar 20 MSEK, 

Inköp av moderna godshissar: kostar 30MSEK och 

Rivning/återställning av kedjesystem: kostar 20 MSEK 

 (Holm 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur  9.15:  Kostnad för  AGV system och Manuell t  t ransportsystem (Holm 2012) 
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Total drift och underhållskostnad är 300 tusen kr/år. 

Det ingår reperationsdelar som kostat 100 tusen kr/år  och underhållskostnaden 200 tusen 
kr/år (Peters 2012). 

 

AGV systemet är ett kostnadseffektivt transportsystem där transportkostnader halveras. 
Figur 9.15 visar en jämförelse i kostnad mellan AGV system och Manuellt transport system. 
Enligt dem ger AGV en total besparing på 14 miljoner under 5 år (Elmfeldt 2012). 

AGV truckar utför 400 tranporter/ dag eller ungefär 2500 transporter/ vecka. 
Transportkostnad halveras från 31 kr till 16 kr vilket gör att pay-off tid blir 4.3 år (Holm 2012). 

Pay-off tid kan räknas mha. nedanstående ekvation.    

Pay_off		
	 	

	
 = 4.3 år 

10	Statistik	

10.1	Leveranstid	

10.1.1	Leveranstid	för	alla	material	flöde		
Antal av AGV transporter varierar under året.  Max antal transporter sker under vecka (6 -16) 
samt vecka (36-46) då det finns cirka 2800 transporter/ vecka. 

Leveranstid för AGV system är delad till två tider Vagnhämtningstid som är markerad med 
heldragen linje (-) och Transporttid som är markerad med streckad linje (----). Summan av två 
tider ger leveranstid (Peters 2012). 

 

Figur 10.1:  Leveranst id  för  alla  material  f löde med AGV system (Peters  2012) 

 

Diagrammet ovan visar att medelvärde av Vagnhämtning- och Transporttid är 25 min under 
2011 då leveranstid är cirka 50 min. 
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Linjerna för Vagnhämtning- och Transporttid stiger mycket upp under 2012 pga. ett problem 
som hade uppstått i nätvärksystemet. Medelvärde av Vagnhämtning- och Transporttid stiger 
upp till 48 min respektive 37 min då Medelvärde av total leverenstid är 85 min (Peters 2012). 

10.1.2	Leveranstid	för	mat	
Matlevereranserna är väldigt känsliga när det gäller leveranstid då patienter ska får 
sina portioner i rätt tid. Leverantören (Sedex) skickar matvagnar för lunch respektive 
middag en gång per dag.  Matvagnar ankommer till lastkajen vid varumottagning kl. 
9:00 och delas till alla försörjningsstationer mha AGV truckar och vidare till 
avdelningarna (Peters 2012).  
 
Transport av matvagnar hanteras av AGV system på ett speciellt sätt då systemet ger 
prioritet till matflöde vilket medför att alla AGV truckar transporterar matvagnar till och 
från försörjningsstationer mellan kl. 9 - 11 

 

Figur 10.2:  Leveranst id  för  matlevererans med AGV system (Peters  2012) 

 

Figur 10.2 ovan visar att matleveranser (antal matvagnar) är ganska konstant under 
tre åren medan leveranstider varierar. Medelvärde av leveranstid är 9 min under 2011 
och 11 min under 2012 (Peters 2012). 

10.2	Enkätundersökning	
För att kunna jämföra mellan gamla och nya systemen, har jag gjort samma 
enkätundersökning som M Holst och A Johansson har gjort år 2006. Man kan tydligt se 
AGV:s effekt.   

Jag har träffat sjuksköteskor som tar emot mat, paket, apoteket varor och andra material i 13 
avdelningar på Huddinge sjukhuset. Resultat på de nya samt gamla enkätundersökningarna 
visas nedan. 
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Figur 10.3:Jämförelse  mellan bris ter  på Kedjasystem och AGV system 

 

Figur 10.3 visar att brister på rätt tid, rätt vara samt rätt mängd minskar mycket för AGV 
system vilket medför att vårdpersonalen skulle ägna mer tid för patienter och kan utföra den 
vård de skall. 

Enligt sjuksköteskor: De brister som finns i AGV System, hanteras snabbt och rättas till av 
försörjningstekniker(studiefält 2012). 

11	Diskussion	

11.1	Rekommendationer	för	renovering	
Resultaten från denna delen av arbetet är baserade på allt från besiktning av byggnaden och 
studier av olika byggnorm och artiklar. De  visar att med dagens teknik går det relativt enkelt 
att effektivisera trivsel och trygghet, och inte minst att förbättra det hygienska förhållandet i 
befintliga sjukhusbyggnader.  

I den studerade objekten kan detta ske genom att byta golvbeläggning samt 
undertakelement. Detta ger oss en mycket trevligare, tryggare och mera kostnadseffektiv 
byggnad. 

Att välja Polyuretan som golvbeläggning, ger oss ett underlag som är mest lämpad till en 
sjukhus miljö med tanke på hygienska samt tekniska egenskaper. Det gäller till exempel 
brandkriterierna som svenska byggnormer har på en sådan typ av byggnad. Detta fogfria 
golv är rekommenderat från många olika företag för att ha en mycket bra belastningsförmåga 
och för att det hindrar att det blirsprickor i golvet. 

Ecophon Access™ Frieze är också det undertak element som rekommenderas i detta arbete. 
Detta undertakelement passar till vårt objekt, med tanke på dess speciella egenskaper vad 
den rör brand, miljö, ljud och de tekniska egenskaperna som vi eftersträver för denna typ av 
byggnadsdel.   

11.2	AGV	system	
Det finns faktorer som skall ha betydelse för anpassning av AGV system på ett sjukhus. De 
allra viktigaste faktorerna är 

Infrastruktur: Byggnaden ska ha stora lokaler, bredd kulvert och godshissar. 
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Ekonomi: investeringskostnad, pay-off tid. 
Säkerhet: säker arbetsmiljö, säker leverans. 
Tekniken: Hantering av system. 
Styrning, kompetens & ansvar: kompetens av personalar. 

11.2.1	Huddinge	sjukhuset	
På Huddinge sjukhuset var det nödvändigt att använda AGV system pga.  

Gamla transportsystem (kedja system) var 40 år gammal och har stora brister t.ex. 
långa leverans tider och stora drift- underhålls kostnader.  
 
Huddinge Sjukhuset är redan dimensionerad och anpassad till en mekanisk transport 
system. AGV truckar kan smidigt flytta från sjukhusets olika delar eftersom 
byggnaden har en lång beredd lastkaj, bredd kulvert, speciella godshissar och stor 
lokaler bredvid hisshallar.  
Ett kort pay-off tid (5 år). 
De moderna AGV truckar som importerad av ett amerikanskt företag (JBT), ger säker 
arbetsmiljö och säker leverans. 
 
AGV system hanteras lätt av utbildade personler som sköter materialflöde på 
sjukhuset. 

11.2.2	Södersjukhuset	
För att kunna anpassa amerikanskt AGV system som används på Huddinge sjukhuset, 
måste byggnaden uppfylla kraven.   

1‐Kulvert:	
Kulverten på Södersjukhuset är husets mest besökta rum. Det sker två typer av 
transporter. Det är patienttransport och icke patienttransport (sterila material, post, 
paket Apotekets varor, textiller, mat, media Carrier, sopor, gas och vätska).  Kulverten 
på Södersjukhuset är också tillgänglig för alla besökare och avdelnings samt 
mottagnings personaler.  
 
 AGV truckar skulle behöva ha eget spår därför att alla AGV spår är markerade med 
gul färg. Detta gör att personalen inte går över gula zoner där truckarna kör vilket i sin 
tur leder till en säkrare arbetsmiljö. Samtidigt skulle AGV truckarna inte stoppas till 
onödan vilket medför att leveranstid minskar kraftigt.  Personalen som använder 
kulvert, måste ha eget spår (fotgängare). 
 
För att AGV truckar ska kunna flytta sig i kulvert, måste kulvertens bredd uppfylla 
ekvationen nedan.   
Minsta kulverts bredd = (truck bredd x 2) + 600mm + patient transport 
Truck bredd är 1080mm. 
Det betyder att minsta kulverts bredd är 2760 mm exklusive patient transport.  
Kulverts bredd på Södersjukhuset varierar mellan 2389mm till 3100 mm. Sträckan 
mellan D – B där kulverts bredd är 3100 m, räkna banas bredd av patient transport 
enligt nedan 
 
Bredd av patient transport = kulverts bredd - minsta kulverts bredd  
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Bredd av patient transport =    3100 mm      -      2760 mm            = 340mm 
 
Detta medför att det inte finns plats för patient transport vid användning av AGV 
system 

2‐Försörjningsstationer:	
Det krävs lokaler som har minst storleken 6 x 5 m. De lokalerna som kallas 
försörjningsstationer, är lokaliserade i anslutning till avdelningarna på planer och 
fungerar som buffertlager. AGV truckar kör ut godshissar och hamnar direkt på 
försörjningsstationer där AGV truckar lämnar av samt tar emot gods.  En eller två 
försörjningstekniker som finns på varje försörjningsstation och ansvarar för 7 till 10 
avdelningar samt mottagningar AGV system. 

På Södersjukhuset är det svårt att hitta tillgängliga stora lokaler som lokaliserade vid 
hisshallar.  

3‐Mat	levererans	
 Mat levererans är väldigt känslig när det gäller leveranstid då patienter ska får sina 
portioner i rätt tid. Med AGV system blir leveranstid av maten längre än för det 
manuella transportsystemet.  En anledning till det är att varje AGV truck kan ta emot 
en enda matvagn. Detta medför längre leveranstid.  Vid manuella transportsystem 
kan varje truck dra 11 matvagnar och dela dem till alla hissar. Därefter lastar 
personalen matvagnar in i hissar och delar dem till respektive avdelning. 

4‐Bredd	för	hissdörrar	
 Bredd för hissdörrar på Södersjukhuset varierar mellan 790mm t.ex. hissar (H, L, K 
och P) till 1200mm t.ex. transporthissar (A, B, C, D och F). AGV truck kan inte köra i 
transporthissar pga. bredden för hissdörrar är mindre än Min bredd för AGV:s bana 
som är 1380 mm. 
På södersjukhuset finns det inga godshissar som är avsedda bara till transport. För 
att AGV system ska effektiv transportera material med kort leveranstid, behövs hissar 
som är avsedda bara till transport. 

5‐Brand	dörr:		
Brand dörrar som finns mellan två parallella koridorer och varumottagning på var 
sidan, har 1900mm bredd. Dörrarna kan inte låta två AGV passera genom samtidigt 
vilket gör att AGV truckar måste vänta när två AGV truckar möter varandra. Detta 
medför att leveranstid ökar. 

6‐Gas	leverans:	
AGV truckar kan inte transportera Gas pga. säkerhetkrav. AGV truckar har kraftiga 
batteriet. En gnista i batteriet kan leda till en explosion Denna typ av transport 
behandlas manuellt vilket medför att Gas transport inte ska ändras om AGV system 
skulle byggas på Södersjukhuset. 

7‐Kostnader:	
Besparingskostnad: Antal service personal är 15 i nuvarande system(manuell 
system). AGV system krävs mindre personaler. Skillnaden av antal personaler mellan 
manuell och AGV system är inte stor. Detta medför att besparingen inte är stor. 
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Investeringskostnaden: Kostnader av inköp av AGV system, nya hissar och 
reperation av golv är stor.  
Detta medför att Pay-off tid skulle bli lång 
Pay-off tid kan räknas mha. nedanstående ekvation.    

                 Pay_off		
	 	

	
  

Enligt punkterna ovan finns det ingen chans att anpassa det amerikanska AGV systemet 
som används på Huddinge sjukhuset, i Södersjukhuset.  

11.2.3	Framtid	 	

11.2.3.1Nuvarande	Södersjukhus	byggnad	
Många typer av AGV system har undersökts och det finns en typ av AGV system som passar 
på Södersjukhuset. Den heter JBTC Guided Vehicle [ Type 2]. 

Bredd av den typen av AGV är rimlig avseende på 

Storlek och max last av hissar på södersjukhuset. 
Kulverts bredd 
Brand dörr bredd. 

Maximal last för den typen av AGV är 600 kg vilket gör att den AGV truckar kan bära 
standard vagnar (SLL gallervagnar) utan modifiering. Det behövs ingen dubbel hantering av 
material när fulllastade vagnar tas emot från distributionscentralar. (t.ax Textiller företag, 
media Carrier - och mat leverantören). Detta gör att leveranstid minskar, det inte behövs 
någon extra personal och det inte behövs heller extra plats i varumottagning då lasten skulle 
bytas mellan olika vagnar. 

Hastighet av den typen av AGV är 1.6m/s vilket gör att leveranstid blir kort. 

 

 

 

	

	
 

 Figur 11.1:AGV truck(JBTCorporation 2012, s17) 
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Truckens egenskaper  
Bredd: 905mm. 
Längd: 2212mm 
Höjd: 2000mm 
Hastighet: 1.6m/s 
Max last 600kg 
 
Truck kan hantera 
standardvagnar (SLL 
gallervagnar) utan 
modifiering. 
Vagn: 800mm bredd x 1370 
mm 
 

 

Batteriegenskaper  
Charger – 24v 140amp 
Power – 400v +/-10 % 
Frequency – 50/60Hz 
Current – 7amps 
Fuse -20amp 

 

Hiss: krav på egenskaper: 
Max last 1600 kg 
Dörr:1000mm bredd x 2100 
höjd 
Längd: 2600mm 

 

 
För att kunna anpassa denna typ av AGV på Södersjukhuset, måste det ske följande 
förändringar. 

1. Kulvert: ingen patienttransport mellan sträckan A till D (se Figur 1) 
Försörjningsstationer: Det krävs lokaler på våningar vid hisshallar och 
har minst area 6 x 5 m.  
2. Transportrutiner: Materialgruppens leveranser som kommer från/till 
distributionscentralar, bör fördelas under arbetsdagen så att antal transporterade 
vagnar jämnar sig under dagen. Fördelen blir att antalet dimensionerade AGV truckar 
då blir minst. 
3. Hissar: Hissarna ska besiktas och undersökas vid användning av AGV system. 
Enligt tabell 1 uppfyller hissar B, C och D alla krav för denna typ av AGV. Max last för 
hissarna är större än 1600kg och dörrarnas bredd är större än 1000mm vilket medför 
att hissar B, C och D passar för den typen av AGV truckar utan modifiering. 
Max last för hissar A, F, G, I är mindre är 1600. Detta medför att hissarna måste 
bytas. 
Det krävs minst två godshissar på varje hissstation.  
4. Brand dörrar: Branddörrar vid varumottagning kan inte låta två AGV passera 
genom samtidigt vilket gör att en truck måste vänta när två AGV truckar möter 
varandra. Detta medför att leveranstid ökar. Mha stimulerings program (Extendsim) 
kan ökning av leveranstid beräknas.  
5. Golv ska täckas av ett fogfritt golv och  uppfylla kraven  
Betonggolv Styrka: 3500psi vid 28 dagar 
Max lutning: ej överstiga 5 % 
Statisk friktionskoefficient (µ värde) ska vara över 0,5. 
Slitstyrka: ARL (inte mer än 0,1 mm slitage i Chaplin nötnings prov). 
Ytbehandling: Power glättaren slät, hård, skinande yta. 
Elektrisk ledningsförmåga: Mellan 10K-ohm och 1M ohm. 
Gemensamt Fyllning: Fyll alla skarvar i golv med semi rigid epoxi efter att betongen 
har härdat 90 dagar (JBT Corporation 2012, s 9). 
Kostnader: 
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6. Investeringskostnaden: Användning av nuvarande hissar (B, C, D) gör att 
investeringskostnaden blir lågt.  
   Detta medför att Pay-off tid skulle bli kort 

11.2.3.2	Nya	Södersjukhus	byggnader	
AGV system kan användas på de två nya byggnader som ska byggas bredvid 
södersjukhuset. Nedan redovisas viktiga aspekter att ta hänsyn till vid denna planering. 

Anpassning av funktioner, lokaler och utrymmen  
Undersöka kulvert (Bredden, golvmaterial) 
Undersöka hissar: Godshissar? 
Undersöka varumottagning 
Branddörrar  
Hitta försörjningssituationer i byggnaden (nära till godshissar) 
Underhållsnivå kulvertar 
drift- och underhållskostnad 

Jämföra olika AGV truckar beroande på 
Kan AGV truckar bära standard vagnar (SLL gallervagnar)? 
Hastighet 
Drifttid  
Egenskaper av batteri  
Kostnad 
Max last 

Lokalisering 
Lokalisera kontrollrum 
Lokalisera laddningsrum 
Lokalisering av försörjningsstationer 
Har ni stora lokaler bredvid hisshallar? 
Har ni ritningar på ny stora byggnader? 

Stimulering 
Stimulerings program (Extendsim). Den beror på 

Plats för försörjningsstationer. 
Hastighet av AGV truckar 
På rak väg 
Vid kurva 
Väntan på hissar 
Hiss hastighet 

Antal för AGV truckar 
Hitta antal AGV truckar beroende på  

Viktiga hålltider  
Tranport sträcka mellan varumottagningen och alla försörjningsstationer. 
Volym av material 

Antal personaler 
Hur många personaler krävs för system? 
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Kostnader 
Uppskatta Pay-off tiden 

Besparingskostnad 
Investeringskostnaden 

 

Figur 11.2:  Beräkning av antal  AGV truckar  (JBT Corporation 2012,s  28) 

 

Figur 11.1  ovan visar ett exempel för beräkning av antal AGV truckar på ett sjukhus. Antal 
vagnar fyller på en viss tid för varje material grupp. Sedan räknas totalt antal vagnar för 
respektive halv timme. Därefter räknas antal AGV truckar mha.  stimulerings program 
(Extendsim). 

 

12	Slutsats	och	diskussion	
Det är lämpligt att inte försöka att anpassa Södersjukhuset till ett sådant AGV-system som 
finns på Huddinge Sjukhus eftersom det kräver förändringar av kulvertarna som är omöjliga 
att göra. Dessutom verkar det inte som att det krävs ganska mycket personal för transporter 
och hantering av material även om det finns ett AGV-system vilket gör att besparingskostnad 
är liten. 

Vi tror att det går att göra kulvertarna till en betydligt bättre miljö för personal och patienter 
genom att förbättra belysningen, göra nya golvbeläggningar exempelvis 
polyuretangolvbeläggning, och genom att montera in ett nytt underlagstak, här har vi 
föreslagit Ecophon Access™ Frieze som ett lämpligt undertaks element.  
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Allmänna krav och bestämmelse angående korridorer 

På BBR utgår man från begreppet verksamhetsklass då det handlar om brand, Hälso- och 
sjukvård har verksamhetsklass 5C(BFS 2011:26). 

De byggnader som är av verksamhetsklass 5C tillhör byggnadsklassen BR1. Då man har 
delat in Byggnaderna i allmänt i olika byggnadsklasser, Br, utifrån skyddsbehovet. 

Verksamhetsklass 5C  

Utrymmen i verksamhetsklass 5C ska förses med automatiskt släcksystem. I  

verksamhetsklass 5C ska brand- och brandgas spridning mellan varje vårdavdelning, 
operationsavdelning, eller annan funktionell enhet begränsas med avskiljande konstruktion. 
(BFS 2011:26). 

Byggnader i verksamhetsklass 5C bör förses med automatisk vattensprinkleranläggning. 

  Vårdavdelningar, operationsavdelningar eller andra funktionella enheter bör utföras som 
egna brandceller. (BFS 2011:26).   

Utrymmen i verksamhetsklass 5C ska förses med anordningar för tidig upptäckt i händelse 
av brand.  Vägar till utrymningsvägar får passera genom angränsande brandcell. Passage 
mellan brandceller ska kunna ske utan att brandgas sprider sig till den icke brandutsatta 
avdelningen.  

Utrymningsvägarna från utrymmen i verksamhetsklass 5C ska vara försedda med 
nödbelysning. Vägledande markering ska finnas i byggnader i verksamhetsklass 5C.  

(BFS 2011:26). 

Anordningar för tidig upptäckt i händelse av brand bör utgöras av automatiskt brandlarm.   

  Luftsluss bör finnas för att möjliggöra passage mellan brandceller. (BFS 2011:26). 

För byggnader i klass Br1 ska brand- och brandgas spridning begränsas mellan brandceller 
med avskiljande konstruktion. (BFS 2011:26). 

 

 

 

Avskiljande konstruktion i byggnader i klass Br1 bör utformas i lägst den brandtekniska klass 
som anges i tabell 5:531. 
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Dörrar  

Dörrar som ska användas för utrymning ska vara utåtgående i utrymningsriktningen och lätta 
att identifiera som utgångar. Inåtgående dörrar får endast användas om köbildning inte kan 
förväntas uppstå framför dörren. Andra varianter på dörrar får användas om de kan ge en 
motsvarande säkerhet som slagdörrar. (BFS 2011:26). 

Dörrarna bör placeras så att de i öppet läge inte hindrar utrymning för andra personer.   

Automatiskt styrda horisontella eller vertikala skjutdörrar kan användas om de öppnar även 
vid strömavbrott eller om det går att öppna dem genom att trycka dörrbladen utåt.   

  En manuell horisontell skjutdörr kan användas i samma situationer som en inåtgående dörr. 
För de fall som dörren kräver någon form av mekanisk assistans för att kunna manövreras 
måste denna funktion också kunna fungera vid ett eventuellt strömavbrott.   

I vissa verksamheter, förutom verksamhetsklass 2B och 2C, kan knappar med elektrisk 
öppning tillämpas. I sådana fall bör knappen placeras bredvid dörrens ordinarie trycke och 
vara så stor att den omedelbart uppmärksammas som öppningsknapp. Öppningsknappen 
bör vara placerad med centrum 0,80 till 1,20 m över golv. Öppningsknappen bör vara tydligt 
utmärkt med en skylt, som är minst 0,10 m x 0,15 m, och belyst när personer väntas 
använda dörren, det vill säga även vid utrymning. Skylten bör vara försedd med lämplig figur, 
t.ex. stiliserad nyckel, samt texten ”Nödöppning” eller liknande. Dörren bör kunna öppnas 
även vid strömavbrott. Skjutdörr bör inte öppnas enbart med elektrisk tryckknapp. 

Dörrar i utrymningsvägar som betjänar utrymmen i verksamhetsklass 4, 5A och 5C bör vara 
försedda med anordningar som gör det möjligt för personer att återvända efter passage. 
Detta gäller inte gästrum i verksamhetsklass 4. Denna möjlighet bör också finnas då 
utrymningsvägen nås genom en passage till en utrymningsväg i en annan lokal samt för 
dörrar inom utrymningsväg. Dörrar som leder ut till säker plats i det fria behöver inte vara 
försedda med en sådan anordning. 
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Vägledande markeringar 

Med vägledande markeringar avses skyltar eller liknande som vid utrymning ger vägledning 
så att utrymningen inte hindras av svårigheter att orientera sig i byggnaden. Vägledande 
markeringar ska finnas i utrymmen som är svårorienterade. Där krav på vägledande 
markering finns ska belysning eller genomlysning av vägledande markeringar ha säkerställd 
strömförsörjning motsvarande nödbelysning. 

För de utrymmen där krav på vägledande markering gäller ska skyltar eller liknande finnas i 
anslutning till de dörrar och fönster som är avsedda för utrymning. Skyltar ska utformas som 
gröna skivor med tydliga vita symboler och ska lätt kunna uppmärksammas. (BFS 2011:26) 

Skyltar bör placeras vid riktningsförändringar, förgreningar eller liknande, t.ex. i en trappa 
som fortsätter förbi det plan där utrymningen sker till det fria. Skyltarna bör vara placerade så 
att en person enbart behöver förflytta sig en mindre sträcka för att se en skylt, se figur 
5:341a–c. Skyltar bör placeras så att det tydligt framgår var utrymningsvägarna finns t.ex. 
över en dörröppning eller hängande från innertaket.  

  Skyltar bör finnas i lokaler när utrymning sker genom en annan brandcell.   
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Figur 5:341a–c Exempel på placering av vägledande markeringar i kontor och varuhus. 

 

 

(BFS 2011:26) 

 Allmänbelysning 

Utrymningsvägar ska förses med allmänbelysning som med tillfredsställande säkerhet 
fungerar. (BFS 2011:26). I byggnader med fler än två våningsplan bör två efter varandra 
följande ljuspunkter i trapphus och korridorer inte slockna till följd av samma fel.  

Detta kan exempelvis åtgärdas genom att ansluta dem till olika gruppsäkringar och 
jordfelsbrytare.  

  Belysningsstyrkan bör i genomsnitt inte understiga 100 lux i utrymningsvägen.  

  Elkablar för belysning i trapphus, Tr1 eller Tr2, med tillhörande korridorer och liknande 
utrymmen, bör skyddas mot direkt påverkan av brand i minst 30 minuter i de delar av 
byggnaden som betjänas av trapphuset. (BFS 2011:26 

 

 Nödbelysning 

I byggnad eller del av byggnad där nödbelysning föreskrivs ska nödbelysningen möjliggöra 
utrymning även vid strömavbrott. Nödbelysningen ska vid brand fylla sin funktion i de delar 
av byggnaden som inte är i brandens omedelbara närhet. Vid strömavbrott ska 
nödbelysningen ge avsedd belysning under minst 60 minuter. 

Nödbelysning ska finnas i samtliga trapphus, som är utrymningsvägar, i byggnader med fler 
än åtta våningsplan.  Med strömavbrott avses även sådant som orsakats av brand. 
Nödbelysning kan utformas enligt rekommendationen för belysning av utrymningsvägar i  

SS-EN 1838.   

Belysningsstyrkan bör inte vara lägre än 1 lux längs med utrymningsvägens centrumlinje. För 
att minska risken för fall bör belysningsstyrkan i trappor vara minst 5 lux i gånglinjen. 

Nödbelysning bör nå 50 % av krävd belysningsstyrka inom 5 sekunder och den 
belysningsnivå som krävs inom 60 sekunder.   
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  Elkablar till nödbelysning bör förläggas avskilda i brandteknisk klass EI 30 eller ha 
motsvarande brandtålighet. Nödbelysningen bör inte slockna i andra delar av byggnaden än 
den brandcell där det brinner om kablarna påverkas av branden. (BFS 2011:26).   

 Avskilda mötesrum m.m. 

  I ett rum i verksamhetsklass 1, 2A, 2B och 5C där personer kan vistas bakom stängda 
dörrar, som är beläget så att utrymningsväg endast kan nås genom passage genom korridor 
eller annat utrymme, finns risk att bli innestängd vid brand. För att uppnå kravet på 
tillfredsställande utrymning bör utrymningslarm som aktiveras med automatiskt brandlarm 
installeras om  

  – rummet rymmer fler än 30 personer, eller 

– rummet rymmer fler än tio personer och gångavståndet till närmaste utrymningsväg är över 
10 m.  

  Kravet gäller inte för utrymmen där man vistas endast tillfälligt. (BFS 2011:26). 

Skydd mot uppkomst av brand 

Byggnader och fasta installationer ska utformas med tillfredställande skydd mot uppkomst av 
brand.   

Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material 
får inte bli så hög att materialet kan antända. (BFS 2011:26). 

Allmänt råd  

 Tillfredställande skydd mot uppkomst av brand kan uppnås genom att hög temperatur, 
värmestrålning och gnistbildning inte orsakar antändning i närliggande byggnadsdelar eller 
fast inredning.   

  Byggnadsdelar och fasta installationer bör utformas så att de egenskaper som är 
nödvändiga inte förbrukas eller försämras med hänsyn till den temperatur de kan förväntas 
utsättas för. Exempel på sådana egenskaper kan vara den avskiljande förmågan eller skydd 
mot antändning. 

Kravet i föreskriftens andra stycke är uppfyllt om temperaturen på ytan av närbelägna 
byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material inte överstiger 85 °C. Andra 
temperaturkriterier kan användas om materialets egenskaper är väl kända och 
dokumenterade. 

Vid utformning bör hänsyn tas till att temperaturen kan öka vid långvarig kontinuerlig drift 
eller om den fasta installationen byggs in. När installationsdelar kläs in bör material som kan 
få högre temperatur än 85 °C om det byggs in, vara material av lägst A2-s1,d0.  

  Fasta elinstallationer regleras av Elsäkerhetsverket. (BFS 2011:26). 

Automatisk vattensprinkleranläggning  
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För utrymmen i verksamhetsklass 5C bör vattenkällan utgöras av förbättrat, dubblerat eller 
kombinerat vattentillopp enligt 9.6.2–9.6.4 i SS-EN 12845. 

 

 Väggar, tak, golv och fast inredning 

Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå  

i byggnadsdelar på ett sådant sätt att de  

– är svåra att antända,  

– inte medverkar till snabb brandspridning,  

– inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas,  

– inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå,  

– inte faller ned eller på annat sätt förändras så att risken för personskador ökar,  

– inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet.  

Kravnivån på material beror på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas i 
byggnaden. (BFS 2011:26). 

 I byggnader i byggnadsklass Br1 bör takytor ha ytskikt av brandteknisk klass B-s1,d0, fäst 
på obrännbart undelag av A2-s1,d0 eller på beklädnad i brandteknisk klass K210/B-s1,d0. 
Väggytor bör ha ytskikt av lägst brandteknisk klass C-s2,d0. 

	

Golvbeläggningar   

Golvbeläggningen i utrymningsvägar i byggnader i klass Br1 ska vara utförd med material 
med begränsad benägenhet att sprida brand och utveckla brandgaser. (BFS 2011:26). 

Golvbeläggning bör då utformas i lägst klass Cfl-s1. (BFS 2011:26). 

Brandcellsindelning 

Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för 
utrymning och att konsekvenserna på grund av brand begränsas.   

Utrymmen i olika verksamhetsklasser bör placeras i skilda brandceller. Som alternativ kan 
samtliga utrymmen i olika verksamhetsklasser inom brandcellen utformas så att kraven på 
brandskydd som gäller för varje ingående verksamhet uppfylls.  

  Utrymningsvägar och trapphus bör utgöra egna brandceller. Brandceller bör avskilja rum 
med hög brandbelastning (>1 600 MJ/m2). 

När byggnader delas in i brandceller ska dessa utformas så att ett tillfredsställande skydd 
mot spridning av brand och brandgas erhålls. Utformningen av brandcellen ska begränsa 
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spridning av brand och brandgas till intilliggande brandcell under en bestämd tid. (BFS 
2011:26). 

Genomföringar, upplag och förband bör särskilt beaktas så att brandcellen upprätthåller sin 
avskiljande funktion. (BFS 2011:26). 

  

 

Imkanaler  

Imkanaler med tillhörande delar ska utformas med ett skydd mot spridning av brand- och 
brandgas inom och mellan brandceller. Skyddet ska begränsa risken för spridning av brand 
till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning och så att brandcellsgränser upprätthålls. 
(BFS 2011:26). 

Imkanaler kan dock vara oisolerade inom brandcellen, om det finns en minst 100 mm bred 
luftspalt mellan kanalen och brännbara byggnadsdelar.  

Imkanaler kan även vara oisolerade, om de är belägna utvändigt och avståndet till brännbart 
material är minst 0,5 meter. Avståndet kan minskas till 0,25 m, om det finns ett 
strålningsskydd mellan kanalen och brännbart material. Strålningsskyddet bör utföras i lägst 
brandteknisk klass A2-s1,d0 med beständiga egenskaper. 

Anslutningsdon till imkanaler bör utformas med material i lägst brandteknisk klass E. Kanaler 
och anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllor eller 
skåpsidor. Även ovansidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras 
mot brännbart material. (BFS 2011:26). 

	

Skydd mot brandspridning från intilliggande tak 

Skydd mot brandspridning till brandcell belägen högre än ett intilliggande tak ska  

upprätthållas. (BFS 2011:26). 

  Skyddet kan exempelvis upprätthållas genom en kombination av skyddsavstånd, 
avskiljande konstruktion, skydd mot strålning och obrännbar taktäckning. Exempel på 
godtagbara lösningar kan vara att:  

  – Ytterväggen till den högre belägna brandcellen, inklusive fönster, upp till en höjd av fem 
meter ovanför det intilliggande taket ges ett brandmotstånd som motsvarar kravet på 
avskiljande konstruktion. För fönster som utgör mindre än 20 % av berörd yta kan dock 
brandteknisk klass EW 30 accepteras. 

– Det intilliggande taket på ett avstånd av mindre än åtta meter från ytterväggen ges ett 
brandmotstånd motsvarande REI 60.   

  – Automatisk sprinkleranläggning installeras i lägre belägna utrymmen. (BFS 2011:26). 
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Hiss 

Hisschakt ska utformas så att skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller 
upprätthålls. (BFS 2011:26). 

Skyddet kan upprätthållas genom att hisschaktet utformas som egen brandcell. Hisschakt 
som förses med hissdörrar med brandmotstånd verifierat enligt SS-EN 81-58 bör utformas 
med brandgasventilation.  

  Skyddet mot brand- eller brandgasspridning från eller genom hisschakt till andra brandceller 
kan även begränsas genom utförande i egen brandcell och med luftsluss mellan hissen och 
intilliggande brandceller.  

  Hisschaktet kan som alternativ placeras i samma brandcell som trapphuset.   

  Hissmaskin och brytskivor kan placeras i samma brandcell som hisschaktet. 
Hissmaskinskåp med ringa brandbelastning kan placeras i hisschakt eller trapphus.   

  Elkablar till hissmaskineri för persontillåten hiss, som vid strömavbrott inte automatiskt går 
till närmaste stannplan, bör förläggas avskilda i klass EI 30 eller motsvarande. (BFS 
2011:26). 

Skydd mot omfattande brandspridning 

Stora byggnader ska utformas så att omfattande brandspridning inom byggnad begränsas. 
(BFS 2011:26). 

För att begränsa omfattande brandspridning i stora byggnader bör dessa utformas med 
brandceller, brandsektioner, brandtekniska installationer eller kombinationer av dessa. Vid 
bedömning av risken för brandspridning bör hänsyn tas till brandbelastning.  

  Exempel på lämplig utformning är att dela upp byggnaden i brandceller om högst 1 250 m2 
eller i brandsektioner enligt vad som anges i tabell 5:561. Om brandbelastningen är högst 
250 MJ/m2 kan utrymmet utformas utan särskilt skydd mot omfattande brandspridning.  

(BFS 2011:26). 
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Brandvägg  

Brandväggar bör utformas i brandteknisk klass enligt tabell 5:562 och bryta igenom 
brännbara skikt i taket för att begränsa risken för brandspridning över brandvägg.   

  Om olika utrymmen har olika krav på skydd mot brandspridning bör det högre kravet 
tillämpas.   

 

 

 

  Dörrar i brandväggar bör utformas i lägst motsvarande brandteknisk klass i EI2XX-C.  

(BFS 2011:26). 

 

Ljus 
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Byggnader ska utformas så att tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att uppnå, utan 
att skaderisker och olägenheter för människors hälsa uppstår. Ljusförhållandena är 
tillfredsställande när tillräcklig ljusstyrka och rätt ljushet (luminans) uppnås samt när ingen 
störande bländning eller inga störandes reflexer förekommer och därmed rätt 
belysningsstyrka och luminansfördelning föreligger. 

Regler om ljusförhållanden på arbetsplatser ges ut av Arbetsmiljöverket. 

  

Bullerskydd 

Byggnader ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att 
olägenheter för människors hälsa därmed kan undvikas. 

Byggnader och deras installationer ska utformas så att ljud från byggnadens installationer, 
från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning 
som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras 
av ljudet. 

Byggnader och deras installationer ska utformas så att uppkomst och spridning av störande 
ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa därmed kan undvikas. Regler om 
ändring av byggnader finns också i avsnitt 1:22. (BFS 2011:26). 

För att kunna uppnå godtagbara ljudförhållanden kan en byggnadsakustisk genomgång av 
byggnaden behöva göras innan val av ändringsåtgärder. (BFS 2011:26). 

Vid ändring av installationer bör det beaktas att detta även kan påverka ljudförhållandena i 
andra delar av byggnaden än sådana som berörs direkt av ändringen. Installationen kan då 
behöva installeras med extra omsorg för att minska olägenheter av ljudet från den. 

 Även genomföringar i lägenhetsskiljande konstruktioner bör utföras med omsorg om de 
akustiska egenskaperna. 

Ändringar i en konstruktion kan försämra dess förmåga att reducera ljud.  

Exempelvis försämras ljudegenskaperna om bjälklagsfyllningar av tyngre material avlägsnas 
och ersätts med lättare. (BFS 2011:26). 

Möjlighet till utrymning vid brand 

Byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till tillfredsställande utrymning vid brand. 
(BFS 2011:26). 

 Verksamhetsklass 2B, 2C och 5C bör utföras med minst två av varandra oberoende 
utrymningsvägar.  

  Utrymningsvägar bör skyddas mot brand- och brandgasspridning, exempelvis genom att de 
utförs som egna brandceller. (BFS 2011:26). 

Tillgång till utrymningsväg 
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För verksamhetsklass 5C kan båda utrymningsvägarna vara tillgängliga genom horisontell 
passage till intilliggande lokaler i verksamhetsklass 5C. 

Korridorer bör avskiljas i enheter om högst 60 m längd. Avskiljningarna bör utformas i lägst 
brandteknisk klass E 15 med dörrar i brandteknisk klass E 15-C. 

 Gångavstånd till utrymningsväg  

 Gångavståndet till närmaste utrymningsväg eller till annan brandcell bör inte överstiga 
avstånden i tabell 5:331. Avstånden till en utrymningsväg bör mätas för det mest 
ogynnsamma fallet. En gångväg anses vara sammanfallande så länge som den inte måste 
förgrenas för att leda till olika utrymningsvägar. I ett utrymme som skyddas med ett 
automatiskt släcksystem kan gångavstånden ökas med en tredjedel. Om utrymning sker 
genom fönster bör det tillåtna gångavståndet till fönster minskas till en tredjedel. 

Vid mätning av gångavstånd till en utrymningsväg beaktas följande:   

  – Vägen bör mätas genom att anta att riktningsändringarna vid förflyttningen är rätvinkliga, 
figur 5:331a.  

  – Om gångvägen till två av varandra oberoende utrymningsvägar delvis sammanfaller eller 
kan sammanfalla, räknas den gemensamma delen 2 gånger den verkliga längden. 

– Om en trappa ingår i gångvägen till en utrymningsväg, beräknas trappan motsvara ett 
horisontellt gångavstånd som är fyra gånger nivåskillnaden. 
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Figure 5:331a-b Beräkning av gångavstånd till närmaste utrymningsväg 

 

 

 

 

	

 

 

 Gångavstånd inom utrymningsväg  

Utrymningsvägar ska utformas så att risken för att personer blir instängda av brand och 
brandgas begränsas. (BFS 2011:26). 

 Gångavstånd inom en utrymningsväg till  

  1. närmaste trappa som leder till annat plan alternativt  

  2. utgång som leder till säker plats bör inte överstiga 30 m.   

  I utrymningsväg där utrymningsmöjlighet endast finns i en riktning bör gångavståndet inte 
överstiga de avstånd som anges i tabell 5:332.   
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 Utformning av utrymningsvägar 

 Utrymningsvägar bör ha en fri bredd på minst 0,90 m. Räcken och liknande får inkräkta med 
högst 0,10 m per sida i utrymningsvägen. Utrymningsvägar bör ha en fri höjd på minst 
2,00m. Dörröppningar bör ha en fri bredd på minst 0,80 m.   

När två eller flera utrymningsvägar utmynnar i en gemensam del inne i byggnaden bör 
utrymningsvägen från det gemensamma utrymmet ha en bredd, eller motsvarande kapacitet, 
som minst motsvarar summan av bredderna för de utrymningsvägar som mynnar i det 
gemensamma utrymmet.  

Detta gäller under förutsättning att utrymningen från lokalerna sker samtidigt och då kräver 
en högre kapacitet jämfört med om en lokal i taget utrymmer.   

Avståndet mellan en dörr och trappa eller ramp bör vara minst 0,8 m.   

Om varje plan utgör egen brandcell bör trappa som utgör utrymningsväg dimensioneras för 
det plan som har behov av bredast utrymningsväg. Om flera plan samtidigt kommer att 
utnyttja utrymningsvägen bör bredden anpassas så att trappan kan hantera det större antalet 
personer.   

Rulltrappor bör inte ingå i väg till utrymningsväg eller i utrymningsväg.  

  Spiraltrappor bör inte användas som utrymningsväg från lokaler där personerna har svårt 
att gå i trappor, såsom utrymmen i verksamhetsklass 5B och 5C. 

Utrymningsvägar som betjänar fler än 150 personer bör ha en fri bredd på minst 1,20 m. På 
dörrbredden bör dörrblad inkräkta högst 0,050 m. Den totala fria bredden av samtliga 
utrymningsvägar bör vara minst 1,00 m per 150 personer. Om en av utrymningsvägarna 
blockeras bör de övriga ha sådan bredd att 1,00 m motsvarar 300 personer. 

Väggar och tak i utrymningsvägar 
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I utrymningsvägar ska väggar och tak utformas så att en brands utveckling i lokalen inte får 
nämnvärt bidrag från takens och väggarnas ytskikt. (BFS 2011:26). 

 I byggnader i klass Br1 och Br2 bör takytor och väggytor i utrymningsvägar ha ytskikt av 
lägst brandteknisk klass B-s1,d0. Ytskiktet bör fästas på material i brandteknisk klass A2-
s1,d0 eller på beklädnad i lägst brandteknisk klass K210/B-s1,d0. 

Utrymningsvägar i verksamhetsklass 4, 5A och 5C bör ha ytskikt av klass B-s1,d0 på takytor 
och lägst klass C-s2,d0 på väggytor. Ytskikten bör fästas på material av A2-s1,d0 eller på 
beklädnad i klass K210/B-s1,d0. 

lokaler i verksamhetsklass 5A och 5C ska utformas så att deras ytskikt endast kan ge ett 
försumbart bidrag till en brands utveckling. (BFS 2011:26). 

Väggytor i utrymmen i verksamhetsklass 5A och 5C och storkök kan utföras med ytskikt av 
klass C-s2,d0 fäst på material av A2-s1,d0 eller beklädnad i klass K210/B-s1,d0 (obrännbart 
material). Takytor bör ha ytskikt av klass B-s1,d0 fäst på material av A2-s1,d0 eller 
beklädnad i klass K210/B-s1,d0. (BFS 2011:26). 

 Utrymningsplats 

Utrymningsplatsen ska vara placerad i intilliggande brandcell och finnas i anslutning till eller i 
utrymningsväg. I utrymningsplatsen ska minst en mindre utomhusrullstol få plats som upptar 
ytan 1,30 m x 0,70 m.  

Utrymningsväg som är tillgänglig och användbar och som leder horisontellt till säker plats 
behöver inte förses med någon utrymningsplats.  

Publika lokaler som är försedda med automatiskt släcksystem behöver inte förses med 
utrymningsplats. 

   

		

 Källförteckningar 

 (Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler(2011:6) – föreskrifter och allmänna 
råd) 
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Bilaga	2.	Intervju	med	Rolf	Andersson(Ecophon)	

	

För korridorer där man frekvent behöver åtkomst är Ecophon Access ett bra val. Det 

systemet har en lucka med ram som man hakar av och kan låta hänga i ena sidan när man 

arbetar i undertaket. 

 (Hänvisa till Andersson i referenslistan) 

Access Frieze är en fast monterad fris som monteras för att ta upp ojämnheter i korridoren 

mellan Accessluckan och väggen samt även för att bära armaturer och liknande, där kan 

man fast montera sprinkler på korridorens sida. 

Behöver sprinklerna vara centrerade i korridoren dvs monterade i Accessluckan så kan man 

välja att låsa fast dessa luckor så de inte går att demontera, eller ha ett större hål så att 

skivan går att vika ner men sprinklern sitter kvar fast i taket. 

Ytterligare en variant är att montera luckorna med glipa, profilerna som bär luckorna har 

infästningar med 100mm intervall, våra vanliga luckor är 600 eller 1200 i modulmått, vi kan 

göra luckor som är 100mm mindre så man får en glipa mellan luckorna tvärs korridoren som 

då blir drygt 100mm(127), där man kan fast montera sprinkler.” Rolf Andersson. 
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Bilaga	3.	Sveff:s	Branschrekommendation	för	Detaljanslutningar	‐	
Principer.	
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Bilaga	4.	Avfallsklassificering	av	härdplaster	
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Bilaga	5.	Transport	av	härdplast	
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Bilaga6.	Arbetsmiljöplan	tillägg	polyuretanarbete	
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Bilaga	7.	Intervju	med	Tikkurila	Sverige	och	ModernBetong.	

 ” Epoxi beläggning är lämpad för detta objekt. 

Då epoxiprodukter produkter används är det första steget att slipa det befintliga golvet med 

en diamant slip, detta görs för att skapa vidhäftning. Sedan damsugas ytan noga och 

uppkomna sprickor lagras med Epoxi Temafloor 400 och filler tillsätts i Temafloor 400 i syfte 

att få den som en spackel.  

Då lagningarna har torkat genomförs en slipning över ytan så att eventuellt överskott av 

spacklet tas bort.  

Därefter damsugas ytan noggrant och när detta är färdigt förses ytan med en primer 

Temafloor 400   

Den verkliga ytbehandlingen äger rum dagen efter, då tillsätts en 3 mm Temafloor P-300 där 

kulören som önskas på golvet väljs.  

De egenskaper som Temafloor P-300 3 mm har är att den är en slät beläggning som är helt 

tät och tål hög belastning och är således lämplig för verksamhet i sjukhus miljöer.  

Vid osäkerhet gällande underlaget görs ett draghållsfasthets prov. Då rumstemperaturen är 

ungefär 18 grader dygn och golvet 14 grader så är härdningstiden på Epoxi 6 till 7 dygn. Men 

det går enkelt att belasta golvet andra dagen.     

 

Det går inte att hälla i något medel för att snabba på processen, därför gäller det att planera 

läggningen noggrant för att undvika negativa följder. 

  

Ut ett brandperspektiv är Epoxi och Polyuretan och hygiensikt är produkterna helt täta när de 

har härdat ut. 

Båda produkterna går bra att använda.  .”  Torsten Ljung1 

 
Efter ett telefon samtal och mejlkontakt med Jimmy Kjellgren2 påpekade han att polyuretan 
produkten skulle passa till vårt objekt. Han skickade därför ett förslag på en typ som kallas 
mastertop. Enligt honom skulle det vara ett bra alternativ för oss. Huvudbasen för denna 
produkt är polyuretan, vilket är den beståndsdel som jag själv tycker är lämplig och vill 
använda.  

 

 

 

                                                 
1 PRODUKTCHEF; INDUSTRIGOLV på TIKKURILA SVERIGE skickat den 20 november 2012 16:38 
2 Säljare epoxi och polyuretan, www.modernbetong.se 
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Bilaga	8.	Jimmy	Kjellgrens	produkt	förslag	från	Modern	Betong	
 

MASTERTOP 1326  

Artfloor och blickfång, utan 
avkall på komforten.  
 
MASTERTOP 1326 är 
mycket dekorativt 
bekväma 
polyuretansystem som 
tänjer på gränserna för 
kreativiteten.  
 
Den färgbeständigt 
beläggning, och deras 
specifika ställa reologi 
(beteende under 
bearbetning och historia) 
göra nästan varje design 
och färg kombination.  
Kända designers är redan 
på plats, den höga 
kvaliteten på de 
beprövade BASF golv. 

För avgasrening är väl 
lämpad för användning 
inomhus och 
kännetecknas av hög 
gångkomfort, lysande 
färger och UV-resistens. 

Tillämpningar: 

 Utställningsyta  
 Kontor  
 Sjukhus  
 Serveringar  
 privat egendom  
 etc.  

Tekniska datablad 
 
MASTERTOP EG 361 N 
MASTERTOP TC 407 W 
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System datablad 
MASTERTOP 1326 

 

 

 


