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1. Inledning
Den här beskrivningen försöker på ett enkelt sätt sammanfatta och förklara hur några av 

de tekniska installationerna ska fungera och samverka i Origo.

2. Belysning
 

Allmänbelysning kommer vara tidsstyrd 

för att vara släckt på nätter och helger. 

Det är viktigt för att minimera onödig 

energiförbrukning och samtidigt i linje 

med att upprätthålla fastighetens 

högt ställda miljömål. Vissa armaturer 

i huset är dock tända på kvällar och 

nätter, exempelvis belysningen i 

huvudtrapphusen och entréer. Detta för 

att öka tryggheten för kunder som nyttjar lokalerna efter ordinarie arbetstid, vaktpersonal 

eller Humlegårdens tekniker och jourpersonal.

Normal drifttid för upptänd allmänbelysning skall vara mån - fre 06:00 -18:00 

Allmänbelysning är också närvarostyrd d.v.s. den tänder upp när man kommer in i rummet. 

Närvaro-styrningen är indelad i zoner på varje våningsplan, vilket betyder att endast en 

begränsad yta tänds upp vid vistelse på kväll eller helg. 

Med allmänbelysning avses de armaturer som är fast monterade och infällda i undertak 

samt armaturer ovan kaffestationer/cafébord.

2.1. Kontor Plan 2-9 
allmänbelysning 

Kontorsarmaturer har automatisk 

dagsljusstyrning, vilket betyder att de 

anpassar sin ljusstyrka i relation till 

mängden dagsljus.  Om till exempel 

solen går i moln eller om blir det 

mörkare på kvällen höjs ljusstyrkan från 

takarmaturerna. 

Ljusstyrkan mäts av sensorer 

placerade i undertak. Allmänbelysningen i taket är inställd på att kontorsytorna ska ha 

en ljusmängd på ca 300 Lux vid bordsnivå. Soliga dagar bidrar dock dagsljuset till att 

ljusmängden kan vara avsevärt mycket högre. 

Om klimatskyddet (de motoriserade gardinerna på insidan av fasaden) går upp eller ned 



4Humlegården – Origo

justeras ljusstyrkan till det givna belysnings-värdet. Om klimatgardinerna går ner kommer 

belysningen omgående öka sin effekt för att motverka upplevelsen av att det blir mörkare.

Den omedelbara kontrasten mellan starkt dagsljus utan klimatskydd (vilket betyder 

att allmänljuset är neddimrat) och mörka moln/nedfällda klimatgardiner kan upplevas 

stor. Det beror till stor del på att ögat är anpassat till ett starkt ljus. Ögats anpassning sker 

parallellt som ljusstyrkan från belysningen höjs.

Om klimatgardinerna är uppe förändras inte ljusstyrkan omedelbart. Det finns en 

fördröjning på ca 30 sek innan ljusstyrkan ändras. Detta för att belysningen inte skall 

påverkas av t.ex. ett moln. En för snabb reaktion skapar ett oroligt ljusklimat. 

Fördröjningen i tid för allmänbelysningens automatiska justering går att förändra efter 

kundens önskemål. Det viktiga är att ljusnivån upplevs så jämn och lugn som möjligt.

2.2. Kontor Plan 2-9 (Kundens installation) 

Som ett komplement till allmänbelysningen finns kundernas egen bordsbelysning och 

miljöbelysning. Bordsarmaturer styrs individuellt av och på från respektive arbetsplats. 

Tillsammans med allmänbelysningen ska man nå ca 500 Lux i ljusstyrka över arbetsytan. 

För hyresgästens egen installation av miljöbelysning finns styrda grupper i elcentralerna.

Det är viktigt att tänka på att släcka bordsbelysning och annan miljöbelysning vid 

arbetsdagens slut. 

2.3. Plan 2 

De flesta konferensrummen på plan 2 har belysning som manuellt går att justera (dimra). 

Belysningen i dessa rum styrs via frånvarodetektorer. Om ingen rört sig i rummet inom 

en halvtimma så släcks armaturerna.

I lobbyn finns manöverpaneler för styrning av viss evenemangsbelysning i ytorna. Det 

finns även styrning för att tända och släcka allmänbelysningen i hela huset.

3. Inomhusklimat
 

Klimatet i huset styrs via vattenburen värme i radiatorer/konvektorer vid fasaderna och 

kyld luft via ventilationen. 

Inomhustemperaturen som ligger inom vissa intervaller, vinter och sommartid 

regleras delvis mot utetemperaturen. Vintertid eftersträvas en rumstemperatur 

på +21–1/+2° C och sommartid mellan 23+-2° C. Under värmesäsongen (höst och 

vinter) ligger klimatkravet relativt konstant, medan under kylbehovsperioden (vår och 

sommar) följer inomhustemperaturen delvis med utetemperaturen och fukthalten. 

Utomhustemperaturer över +270 C och 44% relativ fuktighet medför att klimatkravet 

inomhus höjs i motsvarande grad som utetemperaturen.
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Klimatsystemet är dimensionerat för en internlast om 250 W per arbetsplats 

inkluderat utrustning, belysning och person i rum eller öppen planlösning. För konferens- 

och mötesrum gäller att utrustning inte får ha en större internlast än 400 W per rum, 

belysningen 8 W per m² samt en personbelastning av 100 W per person 8 timmar per 

dag och rum Om dessa internlaster överskrids så påverkas klimatet och byggnadens 

energimål. Exempel kan vara:

Arbetsplatser – om fler bildskärmar och datorer tillförs än dimensionerat finns det risk 

att kylan inte klarar den nya förutsättningen med ökad värmelast.

Mötesrum – Om fler personer än avsett sitter i ett mötesrum finns det risk att inte 

ventilationen klarar att ventilera och kyla rummet vilket innebär att klimatet kan uppfattas 

som dåligt. Av denna anledning är det viktigt att rummen anges för rätt personantal som 

beräknas vistas där.

3.1. Värme 

Byggnaden är ansluten till det kommunala fjärrvärmenätet. Längs med fasaderna finns 

radiatorer och konvektorer. Dessa värmer byggnaden och 

motverkar kallras från fönstren 

Det är viktigt att det inte placeras saker ovan radiatorer 

och konvektorerna eftersom det försämrar deras funktion. 

Om inte rumsluften kan röra sig fritt vid termostaten 

på radiator/konvektor kan termostaten uppfatta att 

det är varmare i rummet än verkligt värde. Då stänger 

termostaten och det blir för kallt i rummet.

Utanför entréer och nerfart till cykelförråd är 

vattenburen markvärme installerad för att minska risken 

för halka och hålla ytan utanför dörrarna isfria.

3.2. Kyla 
Huset kyls via ventilationen. Ju varmare det blir inomhus desto högre blir luftflödet från 

ventilationen. Kylan levereras via kommunal fjärrkyla

Inblåsningstemperaturen ändras från vinter till sommar men är alltid undertempererad 

beroende den tillskottsvärme som finns i personer, datorskärmar och värmealstrande 

installationer. På sommaren blåser det in svalare luft medan på vintern blåser det in något 

under rumstempererad luft.

3.3. KK-rum och serverrum 

KK-Rum, serverrum eller utrymmen med krav på temperatur för kunden förses även 

med processkyla för att klara krav på klimat. Rörinstallationer och mätare bekostas 

av hyresgäst men utförs av Hyresvärd från avlämningspunkt till aktuellt rum. Med 
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avlämningspunkt menas ventil vid vertikalt schakt.

3.4. Ventilationen generellt 

Uteluften hämtas på yttertak för respektive byggnad. 

Fläktrum placerade i källarplan förser fasigheten med behovsstyrd ventilation. Via 

schakt och rundmatade kanaler på våningsplanen fördelas luften i byggnaden. Värmen 

och luften fortsätter upp ovan undertak där luftspalt finns. En viss luftmängd sugs även 

ut i WC, städ m.m. Överskottsvärmen från luften återvinns sedan i stora värmeväxlare i 

fläktrummen.

3.5. Aktiva VAV-don 
Fastigheten är uppbyggd med lokalt aktiv ventilation, så kallad VAV-teknik

Varje ventilationsdon är försett med temperatur-, flödes- och närvarogivare. När 

ingen är på plats blåser det in ett lågt luftflöde. När någon kommer in i ett rum, eller till 

arbetsplatsen i en öppen arbetsmiljö ökar luftflödet automatiskt.

Ökar rumstemperaturen där någon arbetar eller vistas forceras luftflödet för att 

kyla bort värmen. Varje don övervakas och 

loggas individuellt så luftflöde och temperatur 

registreras kontinuerligt

Låga tilluftstemperaturer fungerar 

väldigt bra med denna lösning och möjliggör 

ett lägre luftflöde i systemet. Lägre 

flödesnivåer resulterar i sin tur i en effektiv 

värmeåtervinning. 

Behovet av att installera utrustning för uppvärmning utöver värmeåtervinningen 

minskar och att den undertempererade tilluften endast behöver ökad kylkapacitet om 

klimatet måste hållas vid normal komfortnivå vid extrema förhållanden.

I större mötesrum för mer än 10 personer kompletteras klimatstyrningen även med 

koldioxidgivare som säkerställer att en god luftkvalité i rummen kan erhållas.

3.6. Automatiskt klimatskydd i fasader 
Placerade invändigt för fönster i fasader finns ett  automatiskt klimatskydd i form av 

gardiner. Detta klimatskydd är avgörande för att byggnaden ska kunna nå de högt satta 

energikraven samt att kundernas inomhusklimat kan upprätthållas.

Klimatskyddets syfte, vid varm väderlek, är att minimera att värmen från solen kommer 

in i huset.

Vid kall väderlek går inte klimatskyddet ned. 

Kall väderlek avses när det finns värmebehov i byggnaden. Trots att fasaden är solbelyst 

kommer inte klimatskyddet gå ned. Vid värmebehov vill man få in solvärmen i byggnaden 
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för att minimera värmebehovet

För att inte alla klimatskyddsgardiner skall 

vara i rörelse hela tiden är fasaderna indelade i 

zoner. 

För att klimatskyddet för en zon (del av fasad) 

skall gå ned skall minst 50% av ytan i aktuell zon 

vara solbelyst. 

Det betyder att de som sitter i en zon som får 

fasaden solbelyst först, får vänta tills halva ytan 

av zonen är solbelyst innan klimatskyddet går 

ned. 

Klimatskyddet går därmed ned på delar av fasaden som ännu inte är belyst. 

Klimatskyddet går inte ned om det är molnigt eller mulet ute.

Det finns en fördröjning på ca 20 minuter innan klimatskydden reagerar på solbelysning 

eller om solen försvinner. Om solen går i moln går alltså klimatskyddet inte omedelbart upp.

3.7. Solcellspaneler på tak 
På husens översta tak kommer solpaneler installeras. Dessa beräknas producera ca. 

85.000kWh/år beroende på hur stor yta som 

kommer finnas att tillgå.

De kan i bästa fall leverera 325Wp per panel. 

Då solpanelerna levererar likström finns på varje 

tak en 3-fas växelriktare installerad. Växelriktarna 

kopplas upp via nätverk till ett system där man 

kan följa elproduktion i realtid, dygns, vecko- eller 

månadsbasis. Effektproduktionen mäts även till 

fastighetens energisystem (Mestro) via Modbus-

mätare. 

3.8. Laddare för bilar och cyklar 
Garaget bestyckas med Elbilsladdare. Fabrikatet är ChargeStorm som är uppkopplade till 

Humlegårdens intranät för registrering av förbrukning. 

För att så många som möjligt skall kunna ladda bilarna är laddstationerna försedda med 

strömbegränsning, vilket innebär att när många laddar samtidigt kan 

maximalt strömuttag minskas från 16A, till 10 eller 6A. Laddstationerna är 

även försedda med fasutjämning, vilket innebär att laddning kan flyttas 

mellan olika faser och därmed minimeras snedbelastning av elsystemet i 

fastigheten.

För laddning av elcyklar finns det laddskåp i cykelrummet.
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3.9. Energimätning i fastigheten 

Humlegården har valt att internt mäta alla väsentliga 

förbrukningar av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt vatten i sina 

fastigheter och samla alla värden i ett system som heter Mestro. 

Solcellsanläggningen som är en energiproducent i byggnaden, 

ingår också i uppföljning av energimätning.

 

Exempel på mätpunkter är:

• Hissar

• Takavvattning

• Styrskåp, för ventilation, värme och kyla i byggnaden

• Reservkraft

• Solpaneler

• Processkyla

• Fjärrvärme

• Varm och kallvattenförbrukning

• Markvärme

• Total elförbrukning

• Laddstationer

3.10. Rökluckor 
I huvudtrapphusen sitter det rökluckor i toppen. Skulle 

rökdetektorerna i trapphuset lösa så öppnas luckorna 

automatiskt för att ventilera ut brandgaser. Dessa luckor 

kan även tvångsstyras från manövervred vid fastigheten 

brandlarmscentral placerad i husets angreppsväg.

3.11. Säkerhet 
I skalskyddet och inom byggnaden installeras ett passerkontrollsystem 

för samtliga entrédörrar och portar i fasadliv samt dörrar till allmänna 

utrymmen. 

Ett porttelefonsystem installeras vid entrédörrar som ansluts till önskat 

telefonnummer på företaget 

3.12. Accessy (applikation under utveckling) 
Tillsammans med några av Sveriges ledande fastighetsbolag samt branschorganisationen 

Fastighetsägarna Service har Humlegården tagit initiativ till en gemensam digital 

accessplattform, Accessy. 

Genom accessplattformen kan Humlegården enkelt fördela access till låsta utrymmen 
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som kontor, mötesrum, lokaler eller lägenheter. Genom lösningen hanteras även 

tillgängligheten för olika tjänster som logistik och leveranser, blåljus, avfallshantering och 

andra servicetjänster. Det är också möjligt att hantera enheter - alltifrån postboxar och 

förvaringslådor till gym och parkering, liksom automater och intelligenta enheter. 

Förutom en förbättrad funktionalitet ökar också säkerheten, genom att man får bättre 

kontroll över vem som vistas i fastigheten och när. Accessy är en öppen lösning som går 

att integrera både med fastighetsägarnas digitala plattformar och mot låsleverantörernas 

system.

3.13. Akustik 
Fastigheten skall certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld, 

vilket för akustiken innebär att samtliga parametrar skall 

uppfylla krav enligt SS 25268:2007 för lokaltyp kontor – 

ljudklass B. 

Dimensionering av fönster sker med hänsyn till att 

påverkan från buller utanför inte ska ge ett bidrag till 

ljudmiljön inomhus som överskrider ljudnivå om ekvivalent 30 

dBA respektive maximalt 45 dBA. 

Detta för att inte påverka framtida kundanpassningar vid placering av större 

konferensrum.

För att bidra till en bättre ljudmiljö läggs textilmattor i kontors- och mötesrum samt 

korridorytor.

3.14. El-kraft 
Fastigheten matas med 20kV högspänning som ägs av Vattenfall.

Fastigheten försörjs via 2 st lågspänningsserviser för 

fastighetsel och hyresgästel. 

Dessa omvandlar spänningen från 20.000V till 400V/230V.

3.15. Redundant högspänning 
Origo kommer matas med redundant högspänning vilket innebär 

att 2st högspänningskablar kommer in i huset.

Den ena högspänningskabeln kommer från Solna och den andra från Sundbyberg.

Vid kabelbrott i närheten återkommer spänning efter någon minut, även om det kan ta 

timmar att laga kabelbrottet.

3.16. Sprinkler 
Byggnaden förses med automatisk vattensprinkler. Hela fastigheten är sprinklad. Vid behov 

kan kunden installera gassläcksystem i till exempel serverrum och laboratorie-lokaler.
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3.17. Brand och utrymningslarm 
I fastigheten installeras ett brand- och utrymningslarm i allmänna ytor på plan 1 och delar 

av plan 2.

Detta brandlarm är kopplat till SOSAB via TCP-IP, samt GSM som redundant backup.

Viktiga funktioner för fastighetens brandlarm.  

• Larma för utlöst sprinkler

• Beordra hissar att återgå till   

 stannplan som är entréplan.

• Detektera brand i frånluft på   

 kontorsplanen.

• Öppna rökgasluckor i    

 huvudtrapphus.

• Stänga av varma apparater i   

 restaurang.

• Försätta huset ventilation i    

 brandläge.

• Stänga magnetuppställda innerdörrar.

• Avaktivera klämskyddsdetektering i dörrautomatiker.

• Varna personer i huset att brand utbrutit.

Vid behov av utrymningslarm på grund av myndighetskrav installeras det inom 

Hyresgästens lokaler.

3.18. Fastighetsnät (Data) 
I fastigheten finns ett operatörsoberoende och driftövervakat fastighetsnät installerat för 

bredband och IP-telefoni med möjlighet till utökade SLA-tjänster. Särskilt driftavtal skall 

tecknas med fastighetsägaren 

Till respektive våningsplan förläggs kanalisation i form av blåsfiber 

från telerummet i källaren. 

Vid kundanpassning förläggs två fiberpar fram till en 

förbestämd avlämningspunkt i elnisch inom lokalen. Ett fiber-par 

färdigkontakteras. 

Patch-kabel mellan avlämningspunkt i elnisch och kundens 

server- eller KK-rum installeras av kund.

På kontorsplanen är principen att datauttagen placeras för 

arbetsplatserna under installationsgolv i direkt anslutning till 

skrivbord. Uttag för WiFi antenner förbereds att förläggas och 

monteras ovan undertak.
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3.19. Mobilförstärkningsnät  
I fastigheten installeras ett mobilförstärkningsnät som är förberett för 5G. I fastighetens 

allmänna ytor, trapphus och hisschakt installeras antenner för att erhålla bra 

mobiltäckning. 

Om kund önskar mobilförstärkningsnät inom egna lokaler finns möjlighet att ansluta 

nätet vid anslutningspunkter i el-schakt på varje våningsplan.

Mobilförstärkningssignaler tas in i byggnaden via fiber, och de operatörer som kommer 

finnas är Telia, Tre, N4M (Telenor & Tele2). Dessa fyra operatörer täcker in de flesta 

mobilabonnemang på marknaden. 


