
VAV (Variable Air Volume) system har studerats i en nybyggd kontorsfastighet. Målet med arbetet var att ta reda på hur ventilationssystemet 
fungerar i praktiken, om justeringar kan göras för att uppnå ett mer energieffektivt system samt att utvärdera om alternativa ventilationssystem är att 
föredra i framtiden. 

Examensarbetet är utfört hos Helenius Ingenjörsbyrå som arbetar med konsulttjänster inom miljö, mediesystem, VVS och energi. Huset som har 
studerats ägs och förvaltas av Akademiska hus. 

Huset har studerats med stöd av litteraturstudier, genom platsbesök, inventering och genomgång av befintlig systemdokumentation, energianalyser, 
intervjuer med berörda personer, nyckeltalsanalyser, LCC kalkyler samt genom simuleringar i energi- och klimatsimuleringsprogrammet IDA ICE 4. 
Verktyg från Sex Sigma metodiken har även använts där det har varit lämpligt. 

Hur ett energieffektivt system och ett behagligt inneklimat kan uppnås har studerats där utgångspunkten är människans hälsa och välbefinnande 
påverkar krav för inneklimat. Tekniska supportsystem så som ventilationsanläggningar måste vara designade och byggda på ett sådant sätt att ett 
önskvärt inneklimat kan uppnås. Byggnaden och verksamheten skapar förutsättningar och begränsningar med avseende på energieffektivitet. 

Vid de två första platsbesöken och intervjuerna som skedde tidigt i arbetet framkom det att ventilationssystem inte har fungerat bra, den bilden 
förändrades vid uppföljande besök i slutet av arbetet. Direkta fel var då åtgärdade eller arbete pågick och under det senaste mötet Akademiska hus 
hade med hyresgästerna uppgav de att de var nöjda med inneklimatet. Analys av felanmälningsstatistik, intervjuer tillsammans med orsaksanalys har 
visat att det framförallt varit problem med kvalitén på luften i rummen samt att rummen uppfattats som varma eller kalla. Några av grundorsakerna 
har varit att kablar lossnat till givare, frånvarotemperatur under vinterhalvåret, samt kortslutning av avluft och intag av uteluft på taket. 

Huset har enligt jämförelser med riktvärden från Repab en låg energiförbrukning. 

Alternativa inställningar av temperaturer har genom simuleringar av energi och inneklimat i programvaran IDA visat att energiförbrukningen kan 
reduceras. 

Intervjuer ger en bild av att VAV system är att föredra om de fungerar väl. Nackdelar som finns med VAV system är att de är komplexa, kräver god 
kunskap och förståelse av systemets styrning från alla berörda samt att de innehåller många komponenter och funktioner vilket medför att det finns 
många felkällor. 

I jämförelse med andra system, är VAV systemet enligt de kostnadsuppskattningar och LCC beräkningar som gjorts, det mest kostnadseffektiva 
ventilationssystemet. 
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