
 
 
Fab Petalax Hyresbostäder / Petalaxraden     
Thorshagavägen 16 
66240 PETALAX 
 

Arbetsbeskrivning 
 
Byggnadstyp: Radhus 
 
Byggnadsmaterial: Trä 
 
Byggnadsår: Radhus byggt 1979 
 
Byggnadsyta (varm del): Hus A, 240m², Hus B 230m² och Hus C, 240m², Servicebyggnad, 215m² 
 
Antal lägenheter:  Hus A      Hus B  HUS C 
  4 st 2r+k 60m² 2 st 1r+kv 35m² 4 st 2r+k 60m² 
    2 st 3r+k 80m²  
  Servicebyggnad 
  2 st 1r+kv 35m² 
  Servicedel 145m²   
 
Nuvarande uppvärmningssystem: Oljepanna med värmekulvert från Servicebyggnad till övriga   
byggnader. 
 
Oljeförbrukning/år:  2021    21 851 liter 
  2020    18 093  " 
  2019    22 033  " 
  2018    18 911  " 
  2017   19 063  " 
 
Antal boende:  25 -30 personer  
 
Till entreprenaden hör: 
- Befintlig utrustning, bl.a. oljepanna, varmvattentank och oljecistern (7,5m³) rivs och bortförs av  
  entreprenören. Oljecisternen är belägen i Servicehus. Se ritning. 
- Skorsten rivs, innertak och plåttak lappas, isolering på mellantak (där skorsten varit). 
- Nya anläggningen placeras i rummet där oljecistern rivs ut. 
- Befintlig oljepanna ska vara i bruk så länge rivning av cistern utförs och medan ny anläggning 
   monteras i cisternrummet. 
- Efter att oljepanna monterats bort tvättas, slipas och målas golv och väggar i befintliga pannrummet.  
- Allt rivet material tillhör entreprenören. 
- Vattenmätare byts ut mot ny och ställning installeras åt ny vattenmätare.  
- Befintligt expansionskärl byts ut mot nytt expansionskärl. 
- Installering av tillräckligt effektiv bergvärmepump samt minst 1000 liters varmvattenberedare  
  vilken drivs från bergvärmepump och tillräckliga bufferttankar. Ifall bergvärmepump stannar ska  
  anläggningen kunna drivas av elvärme/stavar. 
- Spillrör från anläggning dras till golvbrunn i befintligt pannrum. 
- Håltagning i vägg samt installering av ny dörr (minimi 10x20) mellan pannrum – cisternrum. 
 



- El arbeten är byggherrens anskaffning och underställs huvudentreprenören. 
- Borrning och installation av energibrunnar samt behövliga grävningsarbeten. 
- Samlingsbrunn åt kollektorrör installeras på överenskommet ställe utanför pannrum.  
- Utföra behövliga håltagningar i vägg/sockel samt tätning av håltagningar. Montering av isolerad 
   ”skyddslåda” över kollektorrör på utsida av vägg.   
- Två - tre st tillräckligt effektiva vattenburna värmeelement installeras i pannrum och cisternrum. 
- Oljepåfyllningsrör monteras bort.  
- Gårdsområden återställs efter borrning och grävning. Borrkax samlas upp i sluten container och 

     förs bort. 
- Pannrum och cisternrum städas efter att installationen färdigställts. 
- Behövliga ombyggnationer för installering av bergvärmesystem ska ingå i anbudspriset. 
 
 
 
 
Jonas Nylund  11.5.2022 
Disponent 

 


