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Bilaga 2 

Enkät och intervjuer, bilaga till examensarbete ”Utvärderingar av VAV 
system i nybyggt kontorshus” 

1.1.  Bakgrund 
När VAV systemet studeras i det aktuella huset så har en rad olika personer kontaktats för 
olika frågeställningar. Det har i dessa samtal visat sig att olika personer med olika 
befattningar och roller kopplat till ventilationssystemet eller till ventilationssystem i allmänhet 
har olika uppfattning om VAV (ventilationssystem med variabelt luftflöde). För att fånga upp 
dessa synpunkter och erfarenheter på ett strukturerat sätt, har en enkät med frågor utformats 
och dessa har sedan i de flesta fall även följts upp med en intervju. 

1.2. Syfte 
Syftet är att ge en kompletterande bild av fördelar och nackdelar kring olika typer av 
ventilationssystem baserat på personer med olika befattningar och därmed olika infallsvinklar 
i arbetet med ventilationssystem. Detta kommer framförallt att användas i resonemanget kring 
om ett alternativt system är att föredra i framtiden. 

1.3. Mål 
Mål med enkäten och intervjuerna är att samla olika frågeställningar för att kunna få 
vägledning kring vilket system som är att föredra i framtiden alternativt vilka aspekter som är 
viktiga att beakta i valet av principer för ventilationssystem. 

1.4. Beskrivning 
Frågorna är ställda både utifrån ett generellt perspektiv, men även mer specifika frågor finns 
kopplat till de aktuella system som den tillfrågade arbetar med för tillfället. Vissa av frågorna 
är delvis hämtade från Peter Karlsson och Mikael Holmbergs examensarbete, frågor och 
formulär se sid 2 och 3 

De personer som har intervjuas har följande befattningar: gruppchef/byggledare, 
ventilationsinjusterade, driftingenjör, teknik/uppdragsansvarig, VVS handläggare, 
drifttekniker, driftchef, projektledare och VVS konstruktör. Nedan redovisas resultat från mer 
generella frågeställningar. 

Resultaten från respektive fråga redovisas under rubriken resultat. 
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lken befattning haru?å vilket sätt arbetar duedentilationssystemlka faktorer påverkartt val aventilationssystemnns det specifikanergimålr de fastigheter du arbetared?lket typ av system är duest nöjd med?lket system upplever dungerar sämst?xamensarbete AVejm ja, beskriv målen:AVAV edlbafflarAVAV edlbafflarnat system, ange vilket:otivera varför:AVAV edlbafflarAVAV edlbafflarlket system upplever du fårest klagomål?nat system, ange vilket:otivera varför:ad handlar klagomålen om?nge bedömning avvesteringskostnaden vidybyggnationAV edlbafflarAVAV edlbafflarnat system, ange vilket:lligastyrastnge bedömning av drift ochnderhållskostnaderAV edlbafflarAVAV edlbafflarnat system, ange vilket:lligastyrast
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lka krav ställer du påstallation aventilationssystem idybyggnation?0lka tips har du påörbättringar/modifieringarv befintliga system för atte ska fungera bättre alt.i mernergieffektiva1arför valdes det system somu arbetar med idag?2lket typ av underhåll krävs ochur ofta?465lka för och nackdelar ser duos detta system?vriga kommentarer:ejar det uppstått någraroblem vidriftsättningen3m ja, ange problem:
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1.5. Resultat 

1.5.1. Faktorer och krav som ställs på val och nybyggnation av 
ventilationssystem 

För att få en uppfattning om olika personers uppfattning om vad som är viktigt vid val av 
ventilationssystem och ställdes två frågor kring vilka faktorer som påverkar personens val av 
ventilationssystem samt vilka krav som personen ställer på systemet vid nybyggnation. 
Svaren redovisas kortfattat nedan: 

Verksamhet 

Det är viktigt ha en god uppfattning om vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna och 
hur personbelastningen kommer att se ut, detta eftersom det är behovet som styr 
dimensionering av systemet. 

Funktion 

Innan fastigheten tas i bruk är det viktigt att alla funktioner är ordentligt testade och att 
systemet fungerar minst till 90-95% med en gång, annars kommer brukarna inte vara nöjda. 
Det viktigaste är att kunden blir nöjd. 

Drift och skötsel 

När systemet är installerat och testat måste alla underlag för drift och skötsel vara kompletta 
och uppdaterade. Det är viktigt att systemet går att underhålla och serva på ett enkelt sätt och 
att det är driftsäkert. Systemet ska inte vara för komplext samt vara utformat så att god 
arbetsmiljö erhålls för de drifttekniker som ska underhålla systemet.  

Energi och ekonomi 

Systemet ska ha en låg energiförbrukning och låga driftkostnader dvs. vara energieffektivt till 
rätt kostnad. 

Krav och miljö 

Uppfylla BBR krav. Klara krav på inomhusklimat dvs. klimatkrav, CO₂ halter och ljud. 
Systemet ska vara utformat så att det ger en god arbetsmiljö. 

Kvalité 

Systemet ska vara designat på ett korrekt sätt och därmed också byggt och installerat enligt 
design. Komponenter och installationer ska ha bra kvalité. Det är viktigt med energieffektiva 
system, men i t.ex. laboratoriemiljöer får kraven inte rubbas. 
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1.5.2. Energimål för aktuella fastigheter 
Eftersom energieffektiviseringar har blivit allt mer aktuella har frågan ställts om det finns 
specifika energimål för de fastigheter som de tilltalade personerna arbetar med. Av de 9 
tilltalade personerna var det endast en person som svarade nej, i det fallet pågick arbete med 
att ta fram energimål, övriga svarade att energimål fanns. Några exempel på svar kring 
energimål: 

• För undervisning och forskningslokaler – 130 kW/m² och år 
• Mål för energiförbrukning, värme, kyla och motoreffekt mm. 
• Energi och effekt uppgifter, minst enl. BBR. 
• Min. 65% återvinning samt tot. energiförbrukning per år och m². 
• Minska med 2% per år. 
• Krav på max. SFP-tal och max. installerad effekt för värme och kyla. 

1.5.3. Det system de intervjuade upplevde sig mest nöjd med 
De tillfrågade personerna svarade på frågan om vilket system de var mest nöjda med och de 
hade möjlighet att välja mellan CAV, CAV med kylbafflar, VAV, VAV med kylbafflar 
alternativt annat system, svaren sammanfattas i Tabell 1. 

Tabell 1, Det system de intervjuade upplevde sig mest nöjd med 

Alternativ Antal svar Motivering, kommentar 
CAV 0  
CAV med kylbafflar 1 CAV enklast och mest problemfria systemet. Med kylbafflar 

kan temperaturen styras på ett bra sätt. 
VAV 2 Osäkert om de låga flödena verkligen uppnås. Svårt att justera 

in min. flöden och ibland problem med lukt. 
VAV med kylbafflar 2 Om allt fungerar, är klimat, luftväxling en viktig del av 

arbetsmiljön och om den inte fungerar, ett av de områden som 
får mest klagomål. 
Lika energieffektivt som VAV men mindre kanaler och 
ventilationsaggregat, möjliggör mindre minflöde. 

Annat system 1 Tryckreglerat system med kylbafflar, där det är möjligt att 
stänga av kylbafflar, stänga systemet nattetid och enbart ha 
frånluft igång ex. från toaletter och duschrum. 

Ej angivit alternativ 3 Beror på anläggning och vad den ska användas till. I kontor är 
CAV med kylbafflar ett bra alternativ. 
 
Beror på vad kravställaren vill ha. I kontorslokaler är det 
lämpligt med CAV med kylbafflar om temperaturkrav finns 
samt vid små flöden. Vid stora flöden och stor variation är 
VAV gärna med kombination av kylbafflar ett bra system 
 
VAV innebär mycket teknik och kan bli komplicerade att 
drifta. 
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1.5.4. Det system som upplevs fungera sämst 
Frågan kring vilket system som upplevdes fungerar sämst har i några fall inte alls besvarats, 
däremot finns en kommentar eller motivering från samtliga tillfrågade. De tillfrågade 
personerna svarade kunde även här välja mellan CAV, CAV med kylbafflar, VAV, VAV med 
kylbafflar alternativt annat system, svaren sammanfattas i Tabell 2. 

Tabell 2, Det system som upplevdes fungera sämst 

Alternativ Antal svar Motivering, kommentar 
CAV 2 Energi, arbetsmiljömässigt. 

Tomma rum blir kalla, fulla rum blir varma. Klarar inte 
klimatkrav. 

CAV med kylbafflar 0  
VAV 1 Kan bli ”instängt” om det är för låga flöden. I vissa lokaler 

kan VAV vara bra tex. om de står tomma under längre tider. 
VAV med kylbafflar 2 För många felkällor, risk för obalans i systemet, 

klimatproblem och problem med ljud. 
Kylbafflar tappar kyleffekt när ventilationsflödet minskas. 

Annat system 0  
Ej angivit alternativ 4 Ju mer komplexa systemen är desto svårare att få allt att 

fungera. Komplexiteten är en avgörande faktor. Om systemet 
är väl injusterat kan VAV vara bäst, men det innebär ofta 
många funktioner och det kan ge problem. 

1.5.5. Det system som upplevs få flest klagomål 
För att komplettera frågan angående vilket system som upplevdes fungera sämst ställdes 
frågan om vilket system som de tillfrågade upplevde få flest klagomål samt vad klagomålen 
handlade om. Resultaten redovisas nedan i Tabell 3. 

Tabell 3, Det system som upplevde få flest klagomål 

System Exempel på klagomål 
System som använder någon form av kyla Uppskattningsvis är 6 av 10 klagomål kopplat till 

drag, 4 av 10 ljud (problem med ljud ofta i fallet 
där VAV används). 

VAV med kylbafflar Obalans i systemet, utrustningen anger ex. 
korrekta temperaturer, flöden, osv. men vid 
kontrollmätningar kan uppgifterna vara felaktiga. 

VAV Dålig luft och att det är varmt. 
Varmt, kallt eller att det är odörer (luktar illa) 
Många säger att det är ”krånglig” – vet ej varför. 

CAV Ljud och drag. 
 

En annan kommentar var att system som tidigare haft höga luftflöden och som dragits ner i 
energibesparande syfte upplevs av brukaren som en försämring vilket resulterar i klagomål 
trots att luftflödena kan vara fullt tillräckliga. 
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1.5.6. Dyraste respektive billigaste systemet 
Att bedöma vilket system som är mest kostnadseffektivt på sikt kommer att behandlas under 
rubriken LCC analys, men för att få en indikation på vilket system som är dyrast respektive 
billigast att köpa in och installeras ställdes en fråga om det och resultatet redovisas i Tabell 4. 
Eftersom det är svårare att göra en bedömning mellan CAV med kylbafflar, VAV och VAV 
med kylbafflar, så togs inte alternativet CAV med. CAV pga. dess låga komplexitet och enkla 
utförande är redan känt som det billigaste alternativet när det kommer till investering och 
installationskostnader. 

Tabell 4, Dyraste respektive billigaste systemet med avseende på investerings och installationskostnader 

Billigast – antal svar Typ av system Dyrast – antal svar 
1,5* CAV med kylbafflar  
4,5* VAV  

 VAV med kylbafflar 9 
1** Annat system  
2 Inget svar angivet  

Notering: *en person angav både CAV med kylbafflar och VAV, **CAV angivet som svar 

För att få motsvarande bedömning av drift och underhållskostnader ställdes en fråga även för 
detta, resultatet redovisas i tabell 5. Även här togs inte alternativet CAV med. Eftersom CAV 
pga. dess låga komplexitet och enkla utförande redan är känt som det billigaste alternativet 
när det även kommer till drift och underhållskostnader. När frågan ställdes var syftet med 
formuleringen ”drift” kopplat till skötsel av anläggning, men frågan har även tolkats som 
driftkostnader i form av bla. energiförbrukning vilket gör att svaren blir mer svårtolkade. 

Tabell 5, Dyraste respektive billigaste systemet med avseende på drift och underhållskostnader 

Billigast – antal svar Typ av system Dyrast – antal svar 
4 CAV med kylbafflar  
1 VAV 2 
1* VAV med kylbafflar 5 
 Annat system  
3 Inget svar angivet 2 

Notering: *Driftkostnaden tolkat som energiförbrukning 

Kommentar till VAV med kylbafflar är att systemet bedöms som dyras över den totala 
tekniska livslängden. Bedömningen är också att ju mindre reglering som finns desto lägre 
underhållskostnad. 

Något att ta med sig till eventuellt nya enkäter är att driftkostnad och underhållskostnader bör 
särredovisas då kostnaden är olika för olika system. 
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1.5.7. Mer specifika frågeställningar 
Frågor ställdes även kopplade till det aktuella ventilationssystem som de tilltalade personerna 
arbetade med vid tillfället som frågorna ställdes. Svaren redovisas nedan under respektive 
fråga. Syftet med frågorna är att få en generell bild av vilka faktorer som beaktades när 
systemet valdes, om problem brukar uppstå vid driftsättning, fånga upp idéer kring 
förbättringar som kan genomföras mm. Frågorna är inte ställda på ett sätt så att de direkt går 
att koppla till CAV, VAV eller något av alternativen kopplat till användandet av kylbafflar. 

Varför valdes det system som du arbetar med idag? 

• Verksamhetskrav i kombination med energimål. 
• Systemet valdes för att det skulle vara energieffektivt. 
• Arbetar med flera olika typer av system, men i huvudsak VAV som valts pga. 

energikrav. 
• Econet eller liknande system (labmiljö), krav på 65% återvinning. Econet är ett system 

för vätskekopplad värmeåtervinning i kombination med värmning och kylning av 
tilluft. 

• För att brukarna ska uppfatta luften som bra när de kliver in i lärosalen. Låg 
energiförbrukning. 

• Viktigt att systemet är driftsäkert. 
• CAV med kylbafflar valdes pga. enkelhet. 

Har det uppstått några problem vid driftsättningen?  

5 personer har svara ja, en person nej, en person har ej svarat och två personer har svarat att 
systemet ännu ej har tagits i drift. 

Om ja, vilka typer av problem? 

VAV - problemen är ofta pga. brister vid installation och montering ex. spjäll som är 
felmonterade, raksträckor innan spjäll som inte är tillräckliga för att kunna göra korrekta 
mätningar av luftflöden, mätplatser utritade direkt efter böjar i kanaler, tryckpunkter felaktigt 
placerade mm. Mycket styrproblem. Problem pga. att kablar till givare byttes från flertrådiga 
till entrådiga under projektets gång vilket innebar att kablarna lossnade då plintarna inte var 
avsedda för entrådiga kablar, alla plintar fick bytas ut till nya. Problem med luftflöden, 
framförallt till lokalerna högst upp i fastigheten. 

System med blandningsbox där återlut blandas med friskluft - felställda regulatorer vid 
driftsättning. Injusteringar felaktiga, lokalerna används inte på det sättet som det var 
projekterat. 

Econet - stora problem med temperaturer och vekningsgrader, svårt att få systemet att fungera 
pga. bristande resurser för support av systemet. 
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Vilket typ av underhåll krävs och hur ofta? 

VAV - i det fall det finns en driftdator och att systemet kan övervakas via den, så upptäcks 
eventuella fel snabbt. Spjäll byts i regel ut när de går sönder. Om systemet inte kan övervakas 
via en driftdator, så sker provning 1 gång per år. För t.ex. skolor gäller OVK var tredje år då 
systemet kontrolleras. Filterbyten sker också enligt definierade intervall. 

System med blandningsbox där återlut blandas med friskluft - rengöring görs i samband med 
filterbyten minst en gång per år, kilrep mellan var tredje till femte år. Ångtvätt av 
värmeåtervinningssystem sker mellan var tionde och femtonde år. 

Econet - kontroll av luftflöden. För att återvinning ska vara optimal kontrolleras styr och 
filter. 

Vilka för och nackdelar ser du hos detta system? 

VAV - fördel är att systemet kan följas och övervakas via en driftdator. Nackdelen är att 
systemet innehåller mycket teknik vilket kräver god kunskap hos driftteknikerna. Det är inte 
ett billigt system att köpa in. VAV system har möjligheter till lägsta energiförbrukning, men 
nackdelarna är att systemet är känsligt, kräver på sikt mycket underhåll och det är en stor 
investering i värme/kylsystem. Systemet har en hög komplexitet där många olika tekniska 
komponenter och styrsystem måste fungera väl tillsammans. Om något går sönder ex. 
sommartid, så får det allvarliga konsekvenser för inneklimatet, klimatet blir olidligt eftersom 
den aktuella fastigheten är byggd med fönster som inte går att öppna. 

System med blandningsbox där återlut blandas med friskluft - nackdel är att systemet inte 
uppfyller BBR kraven. Det är viktigt att säkerställa att rätt andel friskluft tillförs i lokalerna. 

Econet - pga. kraven som ställs i en laboratoriemiljö så är nackdelen att roterande 
värmeväxlare inte går att användas utan där krävs istället en batteriväxlare. 

CAV med kylbafflar – nackdel mot andra system är att det förbrukar mer kyla. 

Vilka tips har du på förbättringar/modifieringar av befintliga system för att de ska fungera 
bättre alternativt bli mer energieffektiva? 

Att efter en tid alternativt vid ombyggnation gå igenom och granska vad lokalerna nyttjas till. 
Här finns möjlighet både att förbättra inomhusklimatet och göra energibesparingar. 

Säkerställa att systemet drivs i sekvens och inte kyler och värmer samtidigt. 

Bygga in tryckreglering. 

Designa och bygga systemen så bra som möjligt från början. 

Underhåll är ofta eftersatt och det måste finnas en förståelse för att det krävs resurser för att 
underhålla och sköta anläggningen. 

Justera och arbeta med tidsinställningar och tidkanaler så att de är optimerade. 
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Studera och justera värmeåtervinning så att det fungerar så bra som möjligt, ex. rengörning av 
värmeväxlare. 

Gå igenom och kontrollera att styrande parametrar är rätt inställda. 

Byta till mer energieffektiva fläktar. 

Dra ner minflöden. 

1.5.8. Övriga kommentarer angivna i enkäten alternativt vid intervju 
Vid utskick av enkäten och vid kompletterande intervjuer gavs möjlighet till de tillfrågade att 
ge övriga kommentarer till ventilationssystem vilket redovisas kort nedan: 

I och med teknikutveckling och att systemen blir mer och mer avancerade och komplexa, 
krävs även utveckling av drifttekniker. Intresse för teknik, kunskap om styr och regler blir allt 
viktigare i kombination med erfarenhet kring hur systemen fungerar. 

Vid slutbesiktning av ett ventilationssystem så ska alla funktioner vara kontrollerade och 
dokumentationen uppdaterad. Driftoptimering kan sedan pågå en längre tid för att få systemet 
så effektivt som möjligt. 

Det finns en risk för att projektörer tror att VAV systemet med dess avancerade styrning kan 
ta hand om och kompensera för de problem som inte löses vid ritbordet. 

Få arbetar strukturerat med kunskapsöverföring mellan de olika yrkesgrupperna som arbetar 
med ventilationssystem, men i de fall där det faktiskt sker så är det uppskattat och innebär 
förbättringar kan tas in vid projektering. 

Systemen ”styrs sönder”, varför bygga systemen mer komplexa än det behövs ex. finns det 
fastigheter där varje brukare via en display i varje kontorslokal kan studera och justera både 
temperatur och luftflöden, använd istället en enkel rumstermostat. 

I rum där forcering används är det bättre att dra separata kanaler till tex. kylbafflar. 

Idag finns ej ett 100% bra styrsystem för VAV, tekniken är inte fullt så säker som leverantörer 
framför. 

För den aktuella fastigheten har det tagit ca två år från att fastigheten var nybyggd till att 
systemet fungerar bra, fel är åtgärdade och hyresgästerna uppgav vid senaste mötet att de var 
nöjda med inomhusklmatet. 

Alla projekt vid nybyggnationer har tydliga och väldefinierade energimål. I byggprocessen är 
det avstämningar och genomgångar med förvaltningsorganisationen när nya system ska 
väljas. 

De nya mer komplexa ventilationssystemen kräver mycket insatser kring utbildning. 

Stora leverantörer har ibland svårt att ta hand om eftermarknaden när resurser för support av 
systemen behövs. 
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