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Sammanfattning 
Idag dimensioneras luftbehandlingssystem för varma garage enligt praxis efter ett frånluftsflöde på 

1,8 l/s, m2 golvarea för centrumparkeringar och 0,9 l/s, m2 golvarea för bostadsgarage och 

kontorsgarage. Dessa värden var tidigare en del av Boverkets Byggregler men har utgått och inga nya 

rekommenderade luftflöden har tagits fram.  

Mätningar av avgaskoncentrationer i två olika typer av garage har genomförts samt aktiviteten, hur 

många bilar som kör in och ut, har undersökts. De uppmätta koncentrationerna koldioxid, 

kolmonoxid och kvävedioxid har i båda garagen varit låga i förhållande till arbetsmiljöverkets 

rekommenderade gränsvärden. 

Då den historiska driften undersökts för de två olika garagen har styrningen inte varit optimal i något 

av fallen. Båda garagen styrs efter koncentrationer koldioxid och kolmonoxid samt efter temperatur. 

För den undersökta centrumparkeringen har de befintliga sensorerna visat felaktiga koncentrationer 

kväveoxid som i sin tur har lett till ökade luftflöden utan att den verkliga koncentrationen varit för 

hög. För bostadsgaraget är styrgränsvärdena av både koldioxid och kolmonoxid låga i förhållande till 

rekommenderade gränsvärden vilket medför att systemets egna gränsvärden ofta överstigs och leder 

till ökat luftflöde även om luftkvalitén bedöms god i förhållande till arbetsmiljöverkets gränsvärden. 

Efter att simuleringar av undersökta aktivitetsfall gjorts för båda garagen framgår att det 

rekommenderade dimensionerande luftflödet kan sänkas. Centrumparkeringens frånluftsflöde kan 

halveras från 1,8 l/s, m2 till 0,9 l/s, m2 och för bostadsgaraget kan frånluftflödet sänkas från 0,9 l/s, 

m2 till 0,35 l/s, m2. Flödet 0,35 l/s, m2 är det minsta rekommenderade uteluftsflödet enligt 

folkhälsomyndigheten i lokaler där människor vistas en längre tid.  

Vid jämförelse av historisk drift och optimerad drift framgår det att energibehovet kan sänkas med 

upp till 70 % för den undersökta centrumparkeringen och med upp till 40 % för bostadsparkeringen. 
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Abstract 
Today the air-handling units for warm car parks are dimensioned after an exhaust air flow of 1,8 l/s, 

m2  floor area for centrum car parks and an exhaust air flow of 0,9 l/s, m2  floor area for residential 

car parks and office car parks  according to practice. These values were previously part of Swedish 

Boverket’s Building Rules but have expired and no new values have been established.  

Concentrations of exhaust emissions were measured in two types of car parks and the activity, the 

amount of cars entering and exiting the car parks, was investigated. The measured concentrations of 

carbon dioxide, carbon monoxide and nitrogen dioxide in both car parks were all well below the 

limits recommended by the Swedish Work Environment Authority. 

In neither of the examined car parks the historical operation have been optimal. In both cases the 

air-handling unit is controlled after temperature ant the concentrations of carbon dioxide and carbon 

monoxide. In the examined centrum car park the existing carbon monoxide sensors have shown 

incorrect concentrations which has led to an increase in airflow even though the actual 

concentration has been low. The system limit values for the examined residential car park for carbon 

dioxide and carbon monoxide are low in comparison to the recommended limits, the concentrations 

are therefore often over the systems limit values and lead to an increase in airflow even though the 

air quality is good relative to the recommended limits. 

The simulations of the investigated activity cases for both types of car parks led to the conclusion 

that the dimensioning airflows can be lowered. The dimensioning centrum car park exhaust air flow 

can be lowered from 1,8 l/s, m2 to 0,9 l/s, m2 and the dimensioning residential car park exhaust flow 

can be lowered from 0,9 l/s, m2 to 0,35 l/s, m2. The airflow of 0,35 l/s, m2 is the least recommended 

flow rate for facilities where humans stay lastingly.  

When the historical mean airflow is compared to the simulated optimized mean airflow it shows that 

the annual energy demand can be lowered with 70 % for the centrum car park and with 40 % for the 

residential car park.  
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1 Inledning 
Idag dimensioneras ventilationen för varma inomhusgarage efter praxis enligt Boverkets Byggreglers, 

BBRs, tidigare standard på 0,9 l/s, m2 för bostadshus- och kontorsgarage och 1,8 l/s, m2 för 

centrumparkeringar. Ventilationen i dessa garage behovsstyrs efter luftkvalité. Observationer som 

gjorts tyder på att ventilationen ofta går på lågt flöde och aldrig behöver maximeras vilket har lett till 

spekulationer om att ventilationssystemet blir överdimensionerat och resulterar i onödigt höga 

anläggnings- och konstruktionskostnader. Observationerna tillsammans med att allt fler nya bilar 

med bättre avgasrening brukas är bakgrunden till att dessa tillämpande rekommenderade luftflöden 

bör utvärderas. 

Med hjälp av litteraturstudie, beräkningar, simuleringar och mätningar har luftflödesbehovet 

utvärderats. Två olika typer garage har undersöks, en centrumparkering och en bostadsparkering, 

gemensamt för dessa är att de är belägna under markytan, fördelade på två plan, slutna och varma. 

De garage som studeras är Kulturens Hus centrumparkering samt Lulebos Kvarteret Hönans 

bostadshusgarage, båda garagen är behovsstyrda utefter temperatur, koldioxid- och 

kolmonoxidkoncentration. Garagen rymmer 49 respektive 180 bilar och är belägna i centrala Luleå. 

1.1 Syfte och mål 

Arbetets syfte är att analysera och utvärdera om de tillämpade rekommenderade luftflödena som 

garageventilation idag dimensioneras efter leder till överdimensionerade system och om flödet kan 

sänkas utan att avgaskoncentrationerna överstiger rekommenderade gränsvärden. Resultatet kan 

sedan användas vid framtida ventilationsprojektering. 

1.1.1 Frågeställningar 

Följande frågor ska besvaras: 

 Hur ser ventilationsdriften ut i dagsläget? 

 Vilka halter av koldioxid, kolmonoxid och kvävedioxid uppmäts? 

 Kan standardvärdet på luftflöde sänkas? 

 Vilket värde på luftflöde bör luftbehandlingssystemen dimensioneras utefter? 

1.2 Avgränsningar 

Detta arbete begränsar sig till att endast mäta koncentrationer koldioxid, kolmonoxid och 

kvävedioxid i luften. Kvävedioxiden mäts med en passiv provtagare vid ett tillfälle. Placeringen av 

mätarna i garaget har varit beroende på tillgång till eluttag samt möjligheten att placera dem dolt 

och därmed mer stöldsäkert. Mätningarna är endast genomförda vintertid. 

Vid simuleringar antas hela personbilsflottan bestå av endast bensin och dieselbilar, andelen övriga 

fordonstyper är låg och skulle leda till lägre avgaskoncentrationer i garagen och därmed god 

luftkvalité i garagen. Under simuleringarna tas portöppningarna ej hänsyn till, dessa kan leda till ett 

ökat årligt värmebehov men antas ej leda till försämrad luftkvalité i garagen. 

Utsläppsvärdena som betraktas är medelvärden under en tidsperiod. Toppkoncentrationerna faller 

därmed bort under simuleringarna men medelvärdet antas vara mest representativt för luftens 

kvalité i garagen.   
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2 Teori 
För dimensionering av luftbehandlingssystem i ett varmt garage finns det många betydelsefulla 

parametrar, några av dem är utomhusluftens koncentrationer av föroreningar, avgaser, 

utomhustemperaturen, hur många bilar kör in/ut ur garaget och hur många bilar som är aktiva under 

samma tidsperiod. Beroende på fördelningen mellan olika drivmedlen ser avgassammansättningen 

olika ut, exempelvis så släpper en dieselbil ut en större andel kväveoxider jämfört med en bensinbil. 

Hur långt varje bil kör i garaget påverkar den totala genereringen föroreningar. Emissionerna 

påverkas även av motortemperaturen d.v.s. om bilen är kallstartad eller ej. 

2.1 Varma garage 

För olika typer av garage kan olika ventilationsbehov förekomma. Enligt praxis dimensioneras 

frånluften efter 0,9 l/s, m2 golvarea i garage där en eller färre än en parkering förväntas ske per plats 

under en åttatimmarsperiod och 1,8 l/s, m2 golvarea där mer än en parkering per plats förväntas ske 

under en åttatimmarsperiod. Dessa värden var tidigare en del av Boverkets Byggregler, BBR, men 

utgick i samband med BBR 12 år 2006, värdena syftar till slutna garage. För kontorsgarage och 

bostadsgarage har flödet historiskt dimensionerats efter det förstnämnda flödet på 0,9 l/s, m2 medan 

centrumparkeringars frånluftsflöde dimensionerats utifrån det högre flödet på 1,8 l/s, m2.  

2.1.1 Centrumparkering Kulturens Hus 

Garaget tillhörande Kulturens Hus i Luleå är en allmän centrumparkering färdigställd 2007. 

Parkeringen är öppen klockan 07.00 till 24.00 måndag till lördag och klockan 10.00 till 24.00 på 

söndagar, det finns totalt 180 platser fördelade på två våningar. (Luleå.nu, 2017) 

Garaget är beläget under markytan men porten in till garaget är placerat på markplan med en ramp 

ner till garagets våning två som rymmer 79 stycken bilparkeringar, våning ett rymmer 101 

bilparkeringar. Garagets area är ungefär 6 100 m². I garaget finns en lampa ovanför varje 

parkeringsplats som visar om platsen är ledig eller upptagen, är den ledig så lyser den grönt och om 

den är upptagen lyser den rött. Lampans indikation på parkeringsplatsens status underlättar för 

bilförare och bidrar till kortare körsträckor då man i lägre utsträckning behöver leta efter de lediga 

platserna. Det finns även displayer som anger antalet lediga platser per våning, ytterligare en 

funktion som medför att körsträckorna i garaget blir kortare och att mindre köbildning och 

stillastående sker. I garaget finns tolv befintliga sensorer som mäter koldioxid- och 

kolmonoxidkoncentrationer. 

Antalet in- och utfarter i garaget loggas och finns tillgängligt på timbasis. In- och utfarterna sker på 

plan två men även antalet bilar som kör upp och ner från plan ett loggas. 

2.1.2 Bostadsparkering Kv. Hönan 

Lulebos bostäder i kvarteret Hönan färdigställdes 2014 med tillhörande garage i källaren. Garaget har 

49 platser fördelade på två våningar, där varje plats är privat. Garagets area är ungefär 1 700 m².  

Garaget är tillgängligt för de boende i Kv. Hönan dygnet runt och parkeringsplatserna är privata. 

Endast då dörren öppnas utifrån loggas öppningen. I garaget finns tio befintliga sensorer som mäter 

koldioxid- och kolmonoxidkoncentrationer. 
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2.2 Luftbehandlingssystem 

Vanligtvis används FTX-system för ventilation i garage och andra typer av lokaler som ventileras 

kraftigt. FTX-systemet består huvudsakligen av en tilluftsfläkt, en frånluftsfläkt samt en värme-

återvinnare. Oftast förekommer ett värmebatteri för att höja temperaturen på luften till önskad 

tilluftstemperatur de tillfällen som värmeåtervinnaren inte klarar av att göra det. Ibland finns även 

ett kylbatteri installerat då luften behöver kylas eller avfuktas. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

I de studerade fallen är fläkttypen en kammarfläkt för både till- och frånluftsfläkten. 

Värmeåtervinnaren är i båda fallen en icke hygroskopisk roterande värmeväxlare och inget kylbatteri 

finns installerat i något av fallen, kylbatterier är ovanliga i garagesamanhang. Kammarfläkten är en 

typ av radialfläkt utan spiralformad kåpa. Fördelarna med kammarfläkten är att de är direktdrivna, 

fläkthjulet är placerat direkt på motoraxeln vilket gör att inget underhåll på överföringssystemet 

krävs, även friktionsförluster i överföringen och stoft från remmar uteblir. Nackdelen med 

direktdriften är att en frekvensomriktare krävs för att justera motorvarvtalet. (FläktWoods, 2009) 

Den roterande värmeväxlaren tar tillvara på frånluftens värmeenergi och höjer uteluftens 

temperatur. Värmebatteriet värmer upp luften till önskad tilluftstemperatur efter att den passerat 

den roterande värmeväxlaren. Värmebatteriet är uppbyggt av rör och lameller. I rören strömmar 

varmt vatten som värmer upp luften. I Kv. Hönan finns luftvärmare även utplacerade i garaget för att 

behålla önskad temperatur, dessa behöver mycket sällan användas. 

Ventilationsaggregatet i Kulturens Hus garage innehåller även en recirkulationsdel, något som kan 

användas då lokaler har luftburen värme, det vill säga lokalen värms upp genom tilluften, ofta är 

tilluftens temperatur något högre än den önskade temperaturen i lokalen. Recirkulationsdelen 

återvinner frånluften så mycket som möjligt men oftast bör en viss del av tilluften vara uteluft. 

Recirkuleringen gör så att värmebehovet minskar. Uteluften blandas med den återvunna luften i en 

blandningslåda. Mängden återvunnen luft regleras av spjället, är spjället stängt sker ingen 

återvinning utan all tilluft kommer från uteluften. Spjällen styrs utifrån luftkvalitén i garaget, 

överstiger koldioxid- eller kolmonoxidkoncentrationerna utsatta gränsvärden justeras spjällen så att 

ingen blandning av återluft sker. Komponenterna som ingår i de undersökta ventilationsaggregaten 

är utöver luftkanaler av olika dimensioner även ljuddämpare och finfilter, komponenter som ger 

upphov till tryckfall.  

Konstant flödesmätning sker ej för något av luftbehandlingssystemen men totaltrycket över fläktarna 

mäts och med hjälp av en given k-faktor, specifik för fläkten, kan ett flöde tas fram. Flödet utifrån 

tryckuppsättningen och k-faktorn fås enligt  

 
𝑞 =

1

𝑘
√∆𝑝. (1) 

 

Med hjälp av affinitetslagarna kan förhållandet mellan totaltrycket över fläkten, Δp, och flöde, q, 

beskrivas enligt ekvation (FläktWoods, 2009) 

 ∆𝑝1

∆𝑝2
= (

𝑞1

𝑞2
)

2

. (2) 
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För att bestämma flödet vid ett givet tryck används en referenspunkt med givet tryck och tillhörande 

flöde, detta med hjälp av  

 
𝑞1 = 𝑞2 ∙ √

∆𝑝1

∆𝑝2
. (3) 

2.2.1 Centrumparkering Kulturens hus  

Aggregatet till garageventilationen i Kulturens Hus består av en tilluftsdel och en frånluftsdel med 

komponenter i följande ordning för tilluftsdelen; inlopp, finfilter, roterande värmeväxlare, 

inblandning av återluft och recirkulation, värmebatteri, fläkt och ljuddämpare, och för frånluftsdelen; 

inlopp, finfilter, ljuddämpare, blandning och recirkulation, värmeväxlare samt fläktdel. En förenklad 

bild över aggregatet illustreras i Figur 1 nedan, synligt i figuren är huvudkomponenterna i 

sammanhanget; till- och frånluftsfläktarna, TF och FF, samt värmeväxlaren, recirkulationsspjället och 

värmebatteriet. 

Figur 1. Ventilationsaggregatet till Kulturens Hus garage. 

Fläktarna är igång mellan 05:00 och 01:00, övrig tid är de avstängda. Det rekommenderade 

frånluftsflödet på 1,8 l/s, m2 för centrumparkeringar medför ett högsta frånluftflöde för Kulturens 

Hus garage på 11 m3/s, det högsta tilluftsflödet är 10,5 m3/s. Aggregatet styrs utifrån temperatur 

samt koldioxid- och kolmonoxidkoncentrationer. Tilluftstemperaturens grundbörvärde är 12,0 °C. Då 

koncentrationen koldioxid och kolmonoxid överstiger 1 000 ppm respektive 40 ppm startar 

kompensering, det vill säga tryckbörvärdet ökar med 5,0 Pa per ppm över gränsvärdet. 

Kompenseringen sker så fort någon av de tolv befintliga givarna överskrider gränsvärdena för 

koldioxid och kolmonoxid. Då tryckbörvärdet höjs ökar luftflödet. Tryckbörvärdet är kanaltrycket i 

tilluften respektive frånluften. Börvärdena för aggregatstyrningen i Kulturens Hus presenteras i Tabell 

1. Temperaturen i garaget ska vara ungefär 12 °C och garaget värms genom luftburen värme. 

Tabell 1. Börvärden aggregatstyrning Kulturens Hus. 

Temperatur 12 °C 

Tilluftstryck 48 Pa 

Frånluftstryck 68 Pa 

Max tilluftstryck 160 Pa 

Max frånluftstryck 225 Pa 

Kompenseringstryck 5 Pa/ppm 

CO gränsvärde 40 ppm 

CO2 gränsvärde 1 000 ppm 



 

5 
 

Fläktmotorernas märkeffekt är 18 kW för både tilluftsfläkten respektive frånluftsfläkten. (Luleå 

Kommun, 2017) (York Novenco, 2006) 

2.2.2 Bostadshusparkering Kv. Hönan  

Aggregatet till garageventilationen i kvarteret Hönan är ett FTX-aggregat utan återluft. Det 

rekommenderade frånluftsflödet på 0,9 l/s, m2 medför ett högsta frånluftsflöde på 1,55 m3/s, det 

högsta tilluftsflödet är 1,42 m3/s. Till skillnad från ventilationsaggregatet i Kulturens Hus så körs 

aggregatet bara i två lägen istället för ett momentant beräknat börvärde. Utifrån gränsvärden på 

kolmonoxid och koldioxid justeras tilluftskanaltrycket och frånluftskanaltrycket och därmed 

tilluftsflödet och frånluftsflödet då gränsvärdena överstigs. Är koncentrationen koldioxid under 

gränsvärdet på 450 ppm och kolmonoxidkoncentrationen under 5 ppm körs aggregatet på lågfart och 

tilluftstrycket är då 15 Pa vilket motsvarar ett tilluftsflödeflöde på 570 l/s. Gränsvärdena styr med en 

hysteres på 2 ppm, d.v.s. alla de tio befintliga givare i garaget måste vara 2 ppm under gränsvärdet 

innan aggregatet går ner till lågfart efter att ha körts i helfartsläget. Frånluftstrycket vid lågfartsläget 

är 10 Pa och frånluftsflödet är 600 l/s. Så fort någon av nivågränserna överstigs körs aggregatet i 

helfartsläge, börvärdestrycket för tilluften och tilluftsflödet är då 110 Pa och 1 420 l/s respektive 65 

Pa och 1 550 l/s för frånluften. Då det befinner sig bostäder ovanför garaget vill man undvika allt för 

låga temperaturer och strävar därför efter att hålla 16 °C i garaget. I Kv. Hönans fall sitter 

fläktvärmare installerade i garaget för att uppnå önskad temperatur, dessa används sällan (Isaksson, 

2017). 

Figur 2. Ventilationsaggregatet till Kvarteret Hönans garageventilation. 

Börvärdena för aggregatstyrningen i Kv. Hönan presenteras i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Börvärden aggregatstyrning Kv. Hönan. 

Temperatur 16 °C 

Tilluftstryck 15Pa 

Frånluftstryck 10 Pa 

Max tilluftstryck 110 Pa 

Max frånluftstryck 65 Pa 

CO gränsvärde 5 ppm 

CO2 gränsvärde 450 ppm 

 

Fläktmotorernas märkeffekt är 3,6 kW för både tilluftsfläkten respektive frånluftsfläkten. (Lulebo, 

2017) (FläktWoods, 2013) 
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2.3 IDA Indoor Climate and Energy 

IDA ICE, IDA Indoor Climate and Energy, är ett simuleringsverktyg lämpat för att undersöka 

byggnaders energibehov. Med hjälp av IDA ICE kan bland annat luftflödesbehovet, koncentrationen 

koldioxid, systemets årliga värmebehov samt fläktarnas energibehov undersökas. 

2.4 Luftkvalité 

För att behålla en god luftkvalité i ett parkeringsgarage ställs höga krav på ventilationen. Fordonens 

avgaser är den primära källan till föroreningar. Kolmonoxid, kväveoxider, kolväten och partiklar är 

förekommande föroreningar i avgaserna, en stor del av avgaserna består även av koldioxid. 

Kvävedioxidkoncentrationen utomhus varierar under dygnet och mäts varje timme i centrala Luleå, 

medelvärdeskoncentrationen varierar mellan ungefär 0,054 ppm och 0,017 ppm under ett dygn. 

Atmosfärens koncentration av koldioxid har uppmätts under en längre tid och ökar för varje år. År 

2015 var det första året som årsmedelkoncentrationen översteg 400 ppm vid forskningsstationen 

Mauna Loa på Hawaii.  Den ständiga ökningen av koldioxidkoncentrationen i atmosfären sker till följd 

av utsläppen växthusgaser, koldioxid inkluderat. (SMHI, 2017)  I Figur 3 visas 

månadsmedelkoncentrationen av koldioxid vid forskningsstationen Mauna Loa. (Keeling, o.a., 2001) 

 

Figur 3. Månadsmedelkoncentrationen koldioxid vid Mauna Loa forskningsstation. 

Andelen NO2 i avgaserna beror på typen av motor, en dieselbil har betydligt högre andel kvävedioxid 

i avgaserna än en bensinbil. Ungefär 1 % av kväveoxiderna hos en bensinbil utgörs av kvävedioxid, 

emellertid utgörs upp till 30 % av kväveoxiderna hos en dieselbil av kvävedioxid. (Sjödin, Pihl-

Karlsson, & Johansson, 2004)  
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2.4.1 Hygieniska gränsvärden 

I arbetsmiljöverket författningssamling, AFS 2015:7, om hygieniska gränsvärden avläses 

nivågränsvärdena och korttidsgränsvärdena för CO2, CO och NO2. Nivågränsvärdet är det hygieniska 

gränsvärde koncentrationen ej får överstiga vid åtta timmars exponering, förkortas NGV. 

Korttidsgränsvärdet är det hygieniska gränsvärde koncentrationen ej bör överstiga vid femton 

minuters exponering, förkortas KGV. Särskilda nivågränsvärden för kolmonoxid och kvävedioxid finns 

då det gäller avgaser, dessa gränsvärden tar även hänsyn till andra förekommande ämnen i avgaser 

inklusive cancerframkallande ämnen. De särskilda nivågränsvärdena används alltså som 

indikatorsubstanser. Avlästa värden för respektive gas presenteras i Tabell 3 nedan. Det finns inget 

korttidsgränsvärde för kolmonoxid och kvävedioxid när det kommer till avgaser, de korttids-

gränsvärdena som är representerade för dessa ämnen är de generella. (Arbetsmiljöverket, 2015) 

Koldioxidhalten i en lokal bör ej överstiga 1 000 ppm då nivåer över detta under en längre tid kan 

betyda att ventilationen inte är tillräcklig. Ett riktvärde gällande minsta luftflöde är att luftflödet 

uteluft bör motsvara 0,35 l/s, m2 golvarea i lokaler där människor vistas längre perioder. 

(Folkhälsomyndigheten, 2014) 

Tabell 3. Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden för koldioxid, kolmonoxid och kvävedioxid. *Särskilda gränsvärden 
för avgaser. 

 NGV KGV 

  ppm mg/m3 ppm mg/m3 

CO2 5 000 9 000 10 000 18 000 

CO 20* 25* 100 120 

NO2 1* 2* 5 10 

 

Koncentrationer av dessa emissioner vid angivna gränsvärden är i sig inte farliga, mycket högre 

koncentrationer måste uppnås för att emissionerna ska påverka hälsan. 

Kolmonoxids hälsoeffekter vid några givna koncentrationer och exponeringstider är följande; 100 

ppm i 1-2 timmar ger lätt huvudvärk, 200 ppm i 2-3 timmar ger huvudvärk, illamående och trötthet, 

800 ppm ger huvudvärk, illamående och trötthet efter 45 minuter, medvetslöshet efter en timme 

och död inom 1-2 timmar, 3 200 ppm ger huvudvärk, illamående och yrsel efter 5-10 minuter, 

medvetslöshet efter 30 minuter och död efter en timme, en koncentration på 12 000 ppm är direkt 

livshotande och leder till medvetslöshet och död efter 1-2 minuter. (MMI MiljöMätinstrument AB, 

2017) 

Kvävedioxid påverkar lungfunktionen vid 5 ppm, kroniska skador kan uppstå vid 50 ppm och om 

koncentrationen stiger upp mot 100 ppm kan kvävedioxiden vara dödlig.  Dessa hälsoeffekter av 

kvävedioxid gäller för exponering i 1 timme. (Socialstyrelsen, 2003) 

Då koldioxidkoncentrationerna i garaget ej ska stiga över 1 000 ppm och ventilationssystemet styrs 

därefter minskar risken att koldioxidnivåerna kommer att stiga till hälsoskadliga koncentrationer. 

Först vid 15 000 ppm kan andningssvårigheter och ökad hjärtverksamhet detekteras, en 

koncentration på 30 000 ppm kan medföra muskelsmärtor, medvetslöshet, kramper och död. Om 

koncentrationen uppgår till 80 000 ppm kan människor drabbas av kramper, omedelbar förlamning 

och död. (SenseAir, 2012) 
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2.5 Drivmedel och avgaser 

De vanligaste typerna av drivmedel till personbilar är idag bensin och diesel, övriga typer av 

drivmedel, exempelvis el, etanol och gas, stod tillsammans för 4 % av den totala användningen av 

drivmedel för personbilar i Sverige i slutet av år 2014, se Figur 4. Bensinbilar utgjorde 66 % och 

dieselbilar utgjorde 30 %. (Statistiska centralbyrån, 2017)  

 

Figur 4. Fördelning drivmedel för personbilar i Luleå Kommun i slutet av 2014. 

Genomsnittsbilen är i Sverige idag ungefär tio år gammal (Trafikanalys, 2016). Utsläppen avgaser 

varierar mellan diesel och bensinbilar. De flesta bensinbilar är idag utrustade med katalysatorer som 

omvandlar kolmonoxid, kolväten och kväveoxider till koldioxid, syrgas, vattenånga och kvävgas. För 

att katalysatorn ska fungera optimalt krävs det att den nått sin arbetstemperatur. 

Idag klassas de bilar som säljs i EU efter olika europa standarder. Nya bilar som säljs måste uppnå 

särskilda utsläppsmål och testas därefter. År 2005 började euro 4 standarden gälla och 2009 kom 

euro 5 standarden. Utsläppsgränserna av kolmonoxid och kväveoxider för dessa klasser presenteras i 

Tabell 4. (DieselNet, 2017) 

Tabell 4. Utsläppskrav euro 4 och euro 5 dieslar och bensinbilar. 

  CO NOx  

Diesel 
Euro 4 0,5 0,25 

g/km
 

Euro 5 0,5 0,18 

Bensin 
Euro 4 1,0 0,08 

Euro 5 1,0 0,06 

 

2.5.1 Hållbarhetstest Trafikverket 

Trafikverket publicerar årligen hållbarhetstester med avseende på utsläpp för bland annat 

personbilar. De utvalda bilarna är statistiskt utvalda för att få ett så varierat urval av biltillverkare 

men med en realistisk representation av vanliga bilar i drift i Sverige idag.  Tester genomförs på både 

bensin- och dieselbilar och utförs enligt Europaparlamentet och Europarådets direktiv 98/69/EG och 

715/2007/EC vilket motsvarar euro 4, euro 5 och euro 6 klasserna.  Körcykeln som används är New 

European Driving Cycle (NEDC) där de första 780 sekunderna består av en cykel som kallas Urban 

Driving Cycle (UDC) och som representerar stadskörning med en genomsnittshastighet på 19 km/h, 
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många start och stop och inkluderar starten, den senare delen av körcykeln kallas Extra Urban Driving 

Cycle (EUDC) och består av körning vid en högre hastighet. Vid avgasmätningarna genomförs sex 

olika tester, test typ I till typ VI. Då test typ I utförs mäts avgasutsläppen och dess koncentrationer av 

bl.a. kolmonoxid och kvävgaser. Testet genomförs enligt NEDC och därmed uppmäts utsläppen även 

vid UDC. Figur 5 visar den totala körcykeln NEDC uppdelad i UDC och EUDC. (Köhler, Swedish In-

Service Testing Programme on Emissions from Passenger Cars and Light-Duty Trucks , 2014) 

 

Figur 5. NEDC körcykel enligt europastandard. 

Data från hållbarhetsrapporterna från år 2013 och 2014 presenteras i Tabell 5 och inkluderar bilar av 

euro 4 samt euro 5 standard. De presenterade koncentrationerna kolmonoxid och kvävgas för euro 5 

bilarna i Tabell 5, både bensin och diesel, är ett medelvärde mellan de euro 5 bilar som testades för 

rapporten 2013 och de som testades för rapporten 2014. Detta gäller även för koldioxidutsläppen för 

euro 5 bensinbilar. 

Då dessa tester genomförs finns det inget krav att koldioxiden ska mätas men data för uppmätta 

koldioxidutsläpp presenteras för bensinbilar i vardera rapporten. För dieselbilarna finns inte 

motsvarande data i någon av hållbarhetsrapporterna, däremot så har transportstyrelsen valt att 

genomföra test typ 1 och test typ VI för sex stycken euro 5 dieselbilar, data från dessa mätningar 

presenteras i en hållbarhetsrapport för kalltemperatur publicerad 2011. Ur denna rapport avläses ett 

snitt för koldioxidutsläppen för euro 5 dieslar och presenteras i Tabell 5.  

Tabell 5. Emissioner hållbarhetsrapporter för euro 4 och euro 5 bilar. (Köhler, Swedish In-Service Testing Programme on 
Emissions from Passenger Cars and Light-Duty Trucks, 2013) (Köhler, Swedish In-Service Testing Programme on Emissions 

from Passenger Cars and Light-Duty Trucks , 2014) (Willner & Taylor, 2011) 

  CO [mg/km] NOx [mg/km] CO2 [g/km] 

Bensin 
EURO 4 800,360 39,180 241,706 

EURO 5 749,658 31,742 210,263 

Diesel 
EURO 4 560,260 168,040 - 

EURO 5 442,067 204,353 166,667 
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De uppmätta medelvärdena beskriver emissionerna under UDC vilket motsvarar de första 780 

sekunderna men utsläppen är högre initialt, under de första sekunderna efter start. I vardera 

hållbarhetsrapport finns figurer över utsläppen koldioxid och kvävedioxid över tid uppmätta för en 

bensinbil och en dieselbil, se Bilaga 1.  

2.5.2 Avgaskoncentrationer 

Från hållbarhetsrapporterna avläses utsläppen av emissioner i form av massa per sträcka för bensin 

och dieselbilar av euro 4 och euro 5 standard. Massa utsläpp per sträcka för euro 4 respektive euro 5 

bilar där fördelningen mellan bensin och dieselbilar är inkluderat tas fram. För att beräkna volymen 

av de olika utsläppen vid känd körsträcka, S, används följande ekvation,  

 
𝑉𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 =

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎

𝜌𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝
∙ 𝑆, (4) 

där densiteten för de olika utsläppen avläses från Tabell 8 i Bilaga 2.  

Aktiviteten, α, beskriver hur många bilar som är aktiva under en specifik tidsperiod, d.v.s. antalet 

bilar som kör in- och ut i garagen. Då aktiviteten per timme är känt beräknas den totala mängden 

utsläpp per sekund under given timme ut med hjälp utav ekvation (5) och resulterar i ett 

medelutsläpp över hela den givna timmen, 

 
𝑞𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝,𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 =

𝑉𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 ∙ αtimme

3600
. (5) 

Volymflödet utsläpp utvärderas även vid kortare tidsperioder där varje timme delas upp i trettio 

perioder på 120 sekunder vardera. I detta fall används aktiviteten under den givna tidsperioden på 

120 sekunder enligt 

 
𝑞𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝,120 =

𝑉𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 ∙ α120

120
. (6) 

Koncentrationen i garaget beräknas för var och en av utsläppen enligt följande, 

 
𝐶𝑟𝑢𝑚 = 𝐶𝑡𝑖𝑙𝑙 +

𝑞𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝

𝑞𝑙𝑢𝑓𝑡
− (𝐶𝑢𝑡𝑒 +

𝑞𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝

𝑞𝑙𝑢𝑓𝑡
− 𝐶𝑟𝑢𝑚(𝑜)) 𝑒− 

𝑞𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑣
𝜏, (7) 

 

där koncentrationerna anges i ppm, Crum är koncentrationen i garaget vid en viss tidpunkt τ, Cute är 

koncentrationen i tilluften som antas vara den samma som koncentrationen i uteluften. Volymflödet 

förorening, 𝑞𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝, anges i ml/s och volymflödet luft, 𝑞𝑙𝑢𝑓𝑡, anges i m3/s. (Westerlund, 2014) 

2.6 Mätutrustning 

Den mätutrustning som använts under arbetet för att undersöka tryck, flöde, avgaskoncentrationer 

och temperatur är följande:  

 Totaltrycket över fläktarna mäts med hjälp av en lufthastighetsmätare av typen VelociCalc 

Plus. Med samma mätare undersöks kanalluftflödet i frånluften. 
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 För att mäta koldioxid, kolmonoxid, temperatur och luftfuktighet användes två loggar av 

typen Wöhler KM 410. Koldioxid, temperatur och fukt mättes även med tre loggar av typen 

Chauvin Arnoux C.A 1510.  

 

 Två stycken kolmonoxidloggare av typen EL-USB-CO300 användes. 

 

 Kvävedioxid mättes med en passiv provtagare av typen OGAWA, NO2. Mätaren 

laboratorieanalysernas och resulterar i ett medelvärde av kvävedioxid under mätperioden. 

(Eurofins Pegasuslab AB) 

 

 Temploggar LogSo AT USB användes för att mäta upp temperaturdifferensen vid 

portöppning. 

Specifikationer om mätområde, upplösning samt noggrannhet för de olika mätarna hämtat från 

respektive utrustnings datablad finns presenterat i Bilaga 3. 
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3 Metod 
Vid behovsstyrning av garage utifrån föroreningskoncentrationer antas följande gränsvärden 

rekommenderade av arbetsmiljöverket och folkhälsomyndigheten gälla; 1 000 ppm för koldioxid, 20 

ppm för kolmonoxid samt 1 ppm för kvävedioxid. Dessa koncentrationer av emissionerna är i sig inte 

farliga för hälsan men indikationer kan ges på att andra koncentrationer, som inte direkt mäts, kan 

vara höga. Kortare perioder med koncentrationer över dessa gränsvärden kan tillåtas men bör 

snarast ventileras bort. En givare placerad så att den sitter nära avgasröret på en bil kan momentant 

visa höga värden.  

3.1 Luftflöden 

Mätningar av luftflödet i frånluftskanalen och trycket över fläktarna genomförs för att undersöka 

luftmängden i systemet. Detta görs vid tre olika börvärdestryck; min, max och ett tryck där emellan. 

Både ekvation (1) och ekvation (3) används för att undersöka flödena. Förhållandet mellan fläktens 

totaltryck och flödet som anges i ekvation (2) antas även stämma vid förhållandet mellan 

kanaltrycket, p, och flödet, d.v.s.  

𝑝1

𝑝2
= (

𝑞1

𝑞2
)

2
,  

där p1 och p2 är kanaltrycken. 

3.2 Mätningar 

Mätningar med temporära sensorer har genomförts i både Kulturens Hus och Kv. Hönans garage. 

Placeringen av mätutrustningen har varit beroende av monteringsmöjligheter, stöldrisk samt tillgång 

till eluttag.  

3.2.1 Koldioxid och kolmonoxid 

I Kulturens Hus garage skedde upprepade mätningar av koldioxid och kolmonoxid under olika 

perioder. Den första mätningen genomfördes under julhelgen då aktiviteten i garaget förväntas vara 

bland de högsta under hela året, dessa mätningar skedde perioden 15 december 2016 till 3 januari 

2017. Under denna period fanns möjlighet att utnyttja fem stycken koldioxidmätare, dessa 

placerades ut i garaget ca 2 m ovanför golvet. Koldioxidkoncentrationen uppmättes även perioden 3 

februari till 6 februari 2017. Kolmonoxiden i garaget uppmättes med två mätare, dessa placerades 

under olika mätperioder på olika ställen i garaget bakom samma skyddsgaller som de befintliga 

sensorerna. Mätperioderna för kolmonoxid i Kulturens Hus garage var 29 december 2016 till 3 

januari 2017, 3 februari till 6 februari 2017 och 30 mars till 4 april 2017. 

I Kv. Hönan placerades en koldioxidmätare på första våningen och en koldioxidmätare på andra 

våningen. På grund av begränsad tillgång till eluttag kunde koldioxiden endast loggas under ett par 

timmar den 20 mars 2017 då mätaren för koldioxid begränsas av batterikapaciteten. Även i detta fall 

placerades mätarna ca 2 m ovanför golvet. Kolmonoxiden uppmättes på vardera plan vid respektive 

frånluftsdon då den högsta medelkoncentrationen förväntades i anknytning till frånluftdonen. 

Mätningarna av kolmonoxid gjordes perioden 20 mars till 24 mars 2017. 
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3.2.2 Kvävedioxid 

Kvävedioxid uppmättes i Kulturens Hus garage med en passiv provtagare under en vecka. Den passiva 

provtagaren placerades i anknytning till frånluften på våning två i Kulturens hus garage, den våningen 

med högst aktivitet. Mätningen genomfördes under julhandeln den 15 till 23 december 2016. 

3.3 Aktivitet 

Aktiviteten beskriver antalet bilar aktiva under en specifik timme det vill säga kör en bil in och en bil 

ut samma timme är aktiviteten två.  

3.3.1 Centrumparkering Kulturens Hus 

Med hjälp av befintlig statistik från Luleå kommun angående in- och utfarter vid Kulturens Hus 

parkeringshus kunde två olika scheman av aktivitetsfall skapas, ett för ett genomsnittsdygn och ett 

för det högsta antalet in- och utfarter varje timme oberoende av dag. Utifrån dessa gjordes två 

dygnsscheman där genomsnittsdygnet justerades så att ett evenemang med hög aktivitet just innan 

evenemanget börjar och hög aktivitet just efter evenemangets slut sker under dygnet. 

3.3.2 Bostadshusparkering Kv. Hönan 

Då det endast sker loggning av antalet portöppningar utifrån vid Kv. Hönan utnyttjas dessa värden 

och antalet infarter varje dag antas vara det samma som antalet utfarter. Då det ur statistiken 

framgår att de flesta infarter sker på eftermiddagen antas de flesta utfarter ske på morgonen för att 

efterlikna den sannolika aktiviteten under en arbetsdag. Utifrån detta antagande skapas två fall; 

genomsnittsdygn med hög aktivitet och ett fall med perioder av hög aktivitet. Antagandet om att de 

flesta utfarter sker på morgonen verifieras med hjälp av temperaturloggrar placerade vid porten. Då 

porten öppnas kan en sänkning av temperaturen urskiljas och då temperaturändringen inte sker i 

samband med en loggad portöppning utifrån antas porten öppnas inifrån. 

3.4 Luftkvalité och emissioner 

Hur mycket volymflödet förorening vid en specifik period är beror på aktiviteten. De två olika 

perioderna som undersöks är en timmes period och en tvåminuters period. Antalet bilar som kör in 

och ut antas fördelas jämt över den specifika perioden så att volymflödet förorening är konstant 

under utsatt period. Därefter kan koncentrationen förorening beräknas för önskad tid. Volymflödet 

luft hålls konstant till folkhälsomyndighetens rekommenderade uteluftflöde på 0,35l/s, m2 så länge 

som koncentrationen förorening ligger under utsatt gräns, därefter tas ett optimalt luftflöde fram för 

att koncentrationen ej ska stiga över gränsen. Koncentrationen för perioden utgår bl.a. ifrån 

koncentrationen timmen innan och utomhuskoncentrationen. För beräkning av koncentrationer och 

luftflöden används Microsoft Excel 2016. 

För centrumparkeringen i Kulturens Hus undersöks följande dygnsfall; 

 Den högsta uppmätta aktiviteten varje timme summeras till ett helt dygn där aktiviteten 

fördelas jämnt över varje timme. 

 

 Medeldygnsfallet i kombination med ett evenemang undersöks, evenemanget antas ske 

mellan klockan 19.00 och 22.00, alla platser antas fyllas halvtimmen innan evenemanget 

startar och alla platser antas tömmas en halvtimme efter evenemangets slut. Ingen aktivitet 

förväntas förekomma under evenemanget. 
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Följande antagna dygnsfall undersöks för bostadsgarage; 

 Ett fall med högt antagen dygnsaktivitet. Alla bilar kör ut ur garaget mellan klockan 06.00 och 

08.00, de bilar som kör ut gör det under den andra halvan av timmen. Dessa antaganden 

baseras på vanliga arbetstider. Under samma resonemang antas alla bilar köra in i garaget 

igen mellan 16.00 och 18.00, denna gång under den första halvan av timmen. Hälften av 

bilarna kör in vid lunchtid mellan 10.00 och 12.00, samma antal bilar kör ut ur garaget mellan 

11.00 och 13.00. Mellan 02.00 och 06.00 antas aktiviteten vara noll. Övrig tid antas 30 % av 

bilarna köra in och ut varje timme, fördelat jämnt över timmen.  

 

 Ett fall med perioder av mycket hög aktivitet. Alla bilar kör ut under samma timme mellan 

07.00 och 08.00 och kör sedan in igen under samma timme mellan 09.00 och 10.00. Alla bilar 

kör ut under samma halvtimme mellan 16.30 och 17.00. Alla bilar kör in och ut under samma 

timme mellan 22.00 och 23.00. 

Syftet med fallen ovan är att jämföra en sannolik aktivitet under ett dygn med fall av mycket hög 

momentan aktivitet. Alla fall utgår ifrån en antagen aktivitet något eller mycket högre än den 

förväntade för att därmed undersöka extremer och därmed få ut dimensionerande luftflödesbehov. 

Koncentrationen koldioxid utomhus antas vara konstant 400 ppm, koncentrationen kvävedioxid i 

uteluften varierar under dygnet och uppmäts i Luleå innerstad, den högsta koncentrationen som 

uppnås under medeldygnet används i beräkningarna och koncentrationen kolmonoxid i uteluften 

antas vara noll. 

Då emissionsvärden ur Tabell 5 är ett medelvärde på utsläppen per kilometer måste körsträckan per 

garage uppskattas, det vill säga hur långt genomsnittsbilen kör i garaget. För bostadsgaraget antas 

körsträckan vara 100 meter baserat på storleken på garaget och det faktum att varje plats är privat 

och därmed antas bilarna aktiva i garaget köra till och från sin personliga parkeringsplats. För 

centrumparkeringen antas motsvarande sträcka vara 300 meter då garaget är större till ytan och 

platserna inte privata, dock så finns hjälpmedel installerade i garaget som kortar ner körsträckorna. 

Emissionerna i garaget undersöks huvudsakligen för euro 5 bilar utifrån fordonsfördelningen i slutet 

av 2014. Då genomsnittsbilen i Sverige idag är ungefär tio år gammal och euro 5 standarden för bilar 

lanserades mellan 2009 och 2011 antas dessa vara mest representativa för dagens utsläpp. Euro 4 

standarden för bilar lanserades 2005. 

För euro 5 bensin- och dieselbilar finns figurer i Bilaga 1, Figur 48 till Figur 55, som visar utsläppen 

kolmonoxid och kvävgaser över tid från start vid NEDC hämtade från trafikverkets 

hållbarhetsrapporter. Med hjälp av dessa undersöks ett utsläppsmedelvärde för kolmonoxid och 

kvävedioxid över de första 120 sekunderna efter start. Resultaten indikerar på hur utsläppen vid start 

förhåller sig till UDC medelvärdet och därmed hur utsläppen vid utfarter förhåller sig till utsläppen 

vid infarter. 

3.5 Simulering 

Med hjälp av IDA ICE, IDA Indoor Climate and Energy, kan byggnadens prestanda simuleras. 

Garagelokalerna byggs upp och luftbehandlingssystem skapas i simuleringsprogrammet, därefter kan 

energianvändningen för byggnaden undersökas. Avgaserna simuleras i form av koldioxid med hjälp 

av en föroreningskälla per plan. Koldioxidutsläppen varierar under dygnet beroende på aktiviteten 
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enligt de olika framtagna aktivitetsfallen. En verkningsgrad på 70 % för värmeväxlaren i båda 

systemen antas. 

3.5.1 Centrumparkering Kulturens Hus 

Kulturens Hus garage simulerades med tre typer av luftbehandlingssystem; ett med återluft, ett utan 

återluft samt ett med styrt flöde. I alla tre simuleringar är till- och frånluftsfläktarna, den roterande 

värmeväxlaren samt värmebatteriet samma, baserat på de befintliga komponenterna i aggregatet. 

Systemet med styrt flöde ska efterlikna hur flöden sett ut historiskt sett och baseras på historik från 

Luleå Kommun angående kanaltrycken i till- och frånluften. Ett medelvärde för flödet över en fem 

månaders period jämförs mot ett medelvärdesflöde över ett optimerat årsflödesbehov. 

Medelflödena jämförs då den historiska driften varit väldigt varierande utan någon tydlig 

kontinuerlighet.   

3.5.2 Bostadshusparkering Kv. Hönan 

Utifrån de befintliga komponenterna i aggregatet så som fläktar, värmeväxlare och värmebatteri 

skapas luftbehandlingssystemet för Kv. Hönan i IDA ICE. Avgaserna simuleras i form av koldioxid med 

hjälp av en emissionskälla på vardera plan. Bilarna som kör in antas fördela sig jämt mellan de två 

planen i förhållande till platserna per plan.  

För Kv. Hönan jämförs det historiska flödets medelvärde med det beräknade flödesbehovet för att se 

den procentuella skillnaden i årsvärmebehov och fläktarnas årliga energibehov. 

3.5.3 Avgränsningar 

Med hjälp av IDA ICE kan bilavgaserna endast simuleras i form av koldioxid, övriga emissioner 

simuleras ej. Båda våningsplanen byggs upp för både Kulturens Hus och Kv. Hönan men 

nivåskillnader i planen, så som ramper, tas ej i hänsyn, inte heller de få innerväggar som finns.  
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4 Resultat och diskussion 
Resultaten av de mätningar, beräkningar och simuleringar som gjorts presenteras i detta kapitel.  

4.1 Aktivitet 

Hur många bilar som kör in och ut i respektive garage varierar beroende på typ av garage och antalet 

platser. Aktiviteten beskriver antalet in- och utfarter varje timme. 

4.1.1 Centrumparkering Kulturens hus 

De framtagna aktivitetsfallen för Kulturens Hus presenteras nedan i Figur 6 där värdet för varje 

timme är antalet infarter samt antalet utfarter summerat, tabellen beskriver alltså total aktivitet per 

timme. Timme 7 motsvarar aktiviteten mellan 07:00 och 08:00, timme 8 motsvarar aktiviteten mellan 

08:00 och 09:00 o.s.v.  De mörkgrå staplarna representerar aktiviteten för fallet med max uppmätt 

aktivitet varje timme och de ljusgrå staplarna representerar medeldygnsfallet med evenemang 

mellan 19.00 och 22.00. 

 

Figur 6. Aktivitetsfall Kulturens Hus garage. 

Att den högsta uppmätta aktiviteten varje timme skulle ske i följd över ett dygn är osannolikt, detta 

fall medför en aktivitet högt över den förväntade. Koncentrationerna som uppstår i garaget vid detta 

fall är därmed höga jämfört med koncentrationerna som uppstår vid genomsnittsdygnet och kan 

därför anses som dimensionerande då det är viktigt att ej underdimensionera 

luftbehandlingssystemet i garaget. 

4.1.2 Bostadshusparkering Kv. Hönan 

För att undersöka antalet utfarter ur garaget loggades temperaturen vid porten under ett dygn, den 

9 till 10 maj 2017. Den uppmätta temperaturen under dygnet jämförs med de kända infarterna. Det 

framgår att då porten öppnas syns en tydlig temperaturdifferens. De gånger temperaturen plötsligt 

sjunker utan att en portöppning utifrån noterats antas en utfart ske. Temperaturkurvan är ej 

tillräckligt tydlig för att bestämma det exakta antalet utfarter men förtydligar antagandet om att de 

flesta utfarter sker på morgonen. Utomhustemperaturen under mätperioden varierade mellan 7,3 °C 

och -3,1 °C. Temperaturen vid porten över dygnet tillsammans med de kända infarterna syns i Figur 

7. 
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Figur 7. Infarter och temperatur vid port för Kv. Hönan. 

Utifrån loggad data på infarter och temperatur skapas aktivitetsfall för Kv. Hönan, dessa fall är också 

uppskattade till att vara något högre än genomsnittsaktiviteten för att ge ett dimensionerande 

resultat. 

4.2 Mätresultat luftkvalité 

Med hjälp av temporära sensorer kunde koncentrationer koldioxid och kolmonoxid uppmätas. 

Kvävedioxidkoncentrationen mättes i ett av garagen. 

4.2.1 Centrumparkering Kulturens Hus 

Koldioxidnivåerna uppmätta med de temporära sensorerna i Kulturens Hus garage under perioden 

15 december 2016 till 3 januari 2017, presenteras i Figur 8 där koncentrationen är medelvärdet av de 

temporära sensorerna i garaget. Arbetsmiljöverkets nivågränsvärde på 1000 ppm är detsamma som 

styrgränsvärdet för aggregatet och utgör den streckade linjen i Figur 8. Det framgår att 

koldioxidkoncentrationen är direkt korrelerad till aktiviteten. 

 

Figur 8. Koldioxidkoncentrationen Kulturens Hus med aktiviteten och gränsvärde. 
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Koncentrationen koldioxid varierar beroende på aktiviteten i garaget och är låg i förhållande till 

nivågränsvärdet, vid optimal drift av luftbehandlingssystemet bör koncentrationen koldioxid vara 

ungefär 1 000 ppm. Att gränsvärdet överstigs korta perioder är inte farligt så länge de för höga 

koncentrationerna inte blir långvariga. 

Jämförelsen mellan de stationära och de temporära sensorerna, se Figur 9, visade att 

koldioxidkoncentrationerna endast skiljde sig några få ppm.  

 

Figur 9. Jämförelse befintliga koldioxidsensorer vs temporära koldioxidsensorer. 

De högsta uppmätta värdena av koldioxidkoncentrationen med de temporära sensorerna 

presenteras i Figur 10, tillsammans med de högst uppmätta koncentrationerna av de befintliga 

sensorerna. De högsta koldioxidkoncentrationerna uppmätta av de temporära sensorerna stiger 

aldrig över arbetsmiljöverkets nivågränsvärde på 1 000 ppm men vid några enstaka tillfällen gör 

någon av de tolv befintliga sensorerna detta. De befintliga sensorerna är placerade längre ner, ca 1,5 

meter ovanför golvet, det innebär att de är närmre utsläppskällan. Det finns också fler befintliga 

sensorer än temporära, det medför att fler lokala toppkoncentrationer fås med i mätningarna. Vid 

optimal drift förväntas fler uppmätta koncentrationer över nivågränsvärdet men under korta 

perioder. 

 

Figur 10. Max uppmätta koncentrationer koldioxid av temporära och befintliga sensorer. 
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Koldioxidmätningen som gjordes perioden 3 februari till 6 februari 2017 visade även den låga 

koncentrationer koldioxid i korrelation till aktiviteten, se Figur 11.  

 

Figur 11. Koldioxidkoncentration uppmätt i Kulturens hus. 

Kolmonoxidnivåerna uppmätta i garaget presenteras i Figur 12 där medelvärdet uppmätt med de två 

temporära sensorerna finns illustrerat. Även i detta fall syns ett tydligt samband mellan aktiviteten 

och koncentrationen. Arbetsmiljöverkets nivågränsvärde, NGV, på 20 ppm för kolmonoxid vid 

avgaser finns presenterat, den bredare streckade linjen, och även det aktuella gränsvärdet för 

reglering av garagets ventilationssystem som i Kulturens Hus fall är dubbelt så högt som 

nivågränsvärdet, den tunnare streckade linjen.  

 

Figur 12. Kolmonoxidkoncentrationen i Kulturens Hus med aktivitet och gränsvärden. 

Då kolmonoxidkoncentrationerna uppmätta med de temporära sensorerna jämförs med 

koncentrationerna uppmätta med de befintliga syns en tydlig skillnad, se Figur 13. De befintliga 

sensorerna är ca 10 år och de temporära är nykalibrerade i slutet av december 2016. 

Koncentrationen uppmätt med de temporära sensorerna är sällan över nivågränsvärdet men 

koncentrationen uppmätt med de befintliga ligger över nivågränsvärdet större delen av tiden. De 

befintliga sensorernas uppmätta koncentration ligger även ofta över systemets gränsvärde på 40 

ppm. Att systemets gränsvärde är justerat till 40 ppm kan bero på att de befintliga sensorerna visar 

för höga koncentrationer kolmonoxid konstant. De temporära sensorerna som varit placerade i 
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direkt anknytning till de befintliga visar betydligt lägre koncentrationer. Detta betyder att 

luftbehandlingssystemet i Kulturens Hus garage styrs efter felaktiga värden. Då de befintliga 

sensorerna visar koncentrationer över 40 ppm kompenserar systemet med ökat kanaltryck i till- och 

frånluftskanalerna och därmed ökat flöde. 

 

Figur 13. Jämförelse befintliga kolmonoxidsensorer vs temporära kolmonoxidsensorer. 

De högsta uppmätta värdena av kolmonoxidkoncentrationen med de temporära sensorerna 

presenteras i Figur 14 nedan. Dessa uppmätta värden är långt under nivågränsvärdet i de flesta fall. 

 

Figur 14. Max uppmätt koncentration kolmonoxid av temporära sensorer. 

Medelvärdet för kvävedioxidhalten som uppmättes i anslutning till frånluften med en passiv 

provtagare under en period av 189 timmar, ungefär en vecka, är 0,051 mg/m3. Arbetsmiljöverkets 

nivågränsvärde för kvävedioxid är 2 mg/m3.  

4.2.2 Bostadsparkering Kv. Hönan 

Koldioxidnivåerna uppmätta i Kv. Hönans garage med de temporära sensorerna den 20 mars 2017 

presenteras i Figur 15. Värdena från de temporära sensorerna är medelvärdet mellan två sensorer 

placerade på plan ett respektive plan två. Arbetsmiljöverkets nivågränsvärde på 1 000 ppm och 

styrgränsvärdet för aggregatet på 450 ppm finns också presenterade i tabellen tillsammans med den 

ungefärliga koncentrationen koldioxid i atmosfären som är ungefär 400 ppm. Koncentrationen 
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koldioxid är kontinuerligt log under hela mätperioden och inte högt över den ungefärliga 

koncentrationen koldioxid i uteluften, dock så är koncentrationen i stort sett hela tiden över 

systemets gränsvärde på 450 ppm. Gränsvärdet är satt mycket lågt och medför att systemet måste 

gå på helfart stora delar av tiden. 

 

Figur 15. Koldioxidkoncentrationen Kv. Hönan tillsammans med nivågränsvärde, systemgränsvärde och 
utomhuskoncentration. 

De befintliga koldioxidsensorerna jämförs mot de befintliga och visar inga större avvikelser, se Figur 

16. Då koncentrationerna stämmer överens så antas de befintliga sensorerna vara korrekta, detta 

medför dock att även om luftkvalitén är mycket god i garaget och koncentrationen koldioxid långt 

under arbetsmiljöverkets nivågränsvärde så går systemet på helfart. 

 

Figur 16. Jämförelse temporära vs befintliga koldioxidsensorer. 

Det högsta uppmätta värdet av koldioxidkoncentration varje timme uppmätt av de tio befintliga 

sensorerna presenteras i Figur 17 i form av trianglar. Det högsta uppmätta värdet av de två 

temporära sensorerna finns också presenterat i figuren. De högsta koldioxidkoncentrationerna stiger 

aldrig över arbetsmiljöverkets nivågränsvärde på 1 000 ppm för varken de temporära eller befintliga 

sensorerna, det betyder att om systemgränsen hade varit den samma som nivågränsvärdet så skulle 

systemet aldrig behöva gå på helfart på grund av koldioxidkoncentrationen. 
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Figur 17. Högsta uppmätta koncentrationer koldioxid i Kv. Hönans garage. 

Kolmonoxidnivåerna uppmätta med de två temporära sensorerna i Kv. Hönans garage presenteras i 

Figur 18. De temporära sensorerna var placerade i anslutning till varsitt frånluftsdon på varsitt 

våningsplan. Arbetsmiljöverkets nivågränsvärde, NGV, på 20 ppm för kolmonoxid då det gäller 

avgaser finns presenterat i figuren och likaså det aktuella systemgränsvärdet på 5 ppm. Vid ett 

tillfälle stiger den uppmätta koncentrationen över systemets gränsvärde men aldrig över 

nivågränsvärdet. 

 

Figur 18. Kolmonoxidkoncentration Kv. Hönan med systemgränsvärde och nivågränsvärde. 

Koncentrationerna kolmonoxid som mäts upp med de temporära sensorerna jämförs mot 

koncentrationerna uppmätta med de befintliga i Figur 19. De befintliga visar lite högre 

koncentrationer än de temporära men det skiljer endast några ppm. De tio befintliga sensorerna är 

utspridda med jämna mellanrum i garaget och är placerade ungefär en och en halv meter ovanför 

golvet. De två temporära sensorerna är placerade i anknytning till varsitt frånluftsdon på vartdera 

våningsplanet, ungefär två meter ovanför golvet. Att de uppmätta koncentrationerna med de 

befintliga sensorerna är högre beror antagligen på placeringen av mätarna då de befintliga är 

placerade närmre emissionskällorna. De temporära sensorerna förväntas visa en generellare bild av 

luftkvalitén i garaget snarare än toppvärdena som de befintliga sensorerna i garaget förväntas ge då 
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de i högre utsträckning mäter vid utsläppskällorna. Skillnaden i uppmätt koncentration mellan de 

befintliga och de temporära sensorerna antas vara rimlig.  

 

Figur 19. Jämförelse befintliga kolmonoxidsensorer vs temporära. 

Det maximalt uppmätta värdet varje timme av de befintliga sensorerna presenteras i Figur 20 

tillsammans med de högst uppmätta koncentrationerna av de temporära givarna placerade vid 

frånluftskanalerna. Kv. Hönans systemgränsvärde och nivågränsvärdet finns också representerade i 

Figur 20 nedan.

 

Figur 20. Högsta uppmätta koncentrationer kolmonoxid i Kv. Hönans garage. 

Det högsta värdet som uppmätts med de temporära sensorerna är 30, 5 ppm, i samband med detta 

toppvärde är koncentrationen över nivågränsvärdet i ungefär två minuter. Detta värde uppmäts av 

sensorn på plan ett, samma tidpunkt visar sensorn på plan två en koncentration på 0 ppm. Detta är 

den enda gången under denna mätperiod som de temporära sensorerna visar koncentrationer över 

nivågränsvärdet. De något högre maxkoncentrationerna för de befintliga sensorerna beror 

förmodligen på att en bil med rätt höga utsläpp kolmonoxid startat nära någon av de tio befintliga 

sensorerna. Då de befintliga sensorernas medelvärden jämförs mot maxkoncentrationerna uppmätta 

samma timme är skillnaden stor då maxkoncentrationerna är mycket höga, detta tyder på att de 

höga koncentrationerna som uppstått är mycket kortvariga och antagligen lokala för en eller få 

sensorer. 
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Utifrån de befintliga sensorernas historik kan medelkoncentrationerna koldioxid- och kolmonoxid 

undersökas. Dessa presenteras i Figur 21 och Figur 22. 

 

Figur 21. Historiska koncentrationer koldioxid Kv. Hönan. 

 

Figur 22. Historiska koncentrationer kolmonoxid Kv. Hönan. 

Medelkoldioxidkoncentrationen stiger aldrig över nivågränsvärdet 1 000 ppm men är ofta högre än 

systemgränsvärdet på 450 ppm. Kolmonoxidens medelkoncentration är i genomsnitt också långt 

under nivågränsvärdet men vid några fall under den totala mätperioden på ungefär fem månader så 

stiger koncentrationerna över nivågränsvärdet på 20 ppm. Att nivågränsvärdet överstigs under 

mycket korta tidsperioder är inte farligt, det kan också vara oundvikligt om det står en bil med 

relativt höga emissionsvärden som startar precis intill en sensor. Därför ligger vikten inte på att 

fullkomligt undvika toppvärdena utan istället se till så att de inte blir långvariga.  

4.3 Simulering och beräkningsmodell 

Utsläppsvärdena som används baseras på den europeiska körcykeln NEDC och mer specifikt på den 

inledande delen av den; UDC. UDC medelvärdet anger medelutsläppet under de första 780 

sekunderna av den totala körcykeln. Utifrån utvärderingen av figurerna från Bilaga 1 fås ett 

medelutsläpp kolmonoxid och kvävedioxid under de 120 första sekunderna efter start för bensin- 

respektive dieselbilar. Medelutsläppet för både kolmonoxid och kvävedioxid för de två dieselbilarna 
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och två bensinbilarna som figurerna fanns tillgängliga för i hållbarhetsrapporterna tydde på att 

medelutsläppen för de första 120 sekunderna var ungefär tio gånger högre än medelutsläppen under 

UDC, de första 780 sekunderna. Utsläppen koldioxid antas vara lika vid både infart och utfart och 

utgår ifrån medelvärdet under UDC, utsläppen kolmonoxid och kvävedioxid antas vara tio gånger 

större för utfarter än infarter, infarterna antas då vara medelutsläppen enligt UDC och utfarterna 

antas vara tio gånger högre. För euro 5 klassade bilar och med ungefär 32 % dieselbilar och 68 % 

bensinbilar används följande utsläppssiffror presenterade i Tabell 6. 

Tabell 6. Utsläpp per infart och utfart utifrån Transportstyrelsens hållbarhetstester. 

 Utsläpp per infart [ml/km] Utsläpp per utfart [ml/km] 

CO2 108197 108197 

CO 543,0 5427 

NO2 6,0 59 

 

4.3.1 Centrumparkering Kulturens Hus 

Emissionskoncentrationerna i Kulturens Hus garage undersöktes för olika fall. Då fallet med den 

högst uppmätta aktiviteten varje timme utvärderades uppnåddes en högsta koncentration av 

koldioxid på 1 561 ppm klockan 15.00 vid ett konstant flöde under hela perioden enligt 

folkhälsomyndighetens rekommenderade uteluftflöde på 0,35 l/s, m2 golvarea vilket i Kulturens Hus 

fall motsvarar ungefär 2,1 m3/s. För samma fall undersöks kolmonoxidkoncentrationen som 

resulterade i en högsta koncentration på 32 ppm. Kvävedioxidkoncentrationen under detta fall steg 

aldrig över 0,37 ppm och därmed aldrig över nivågränsvärdet på 1 ppm. Både koncentrationerna 

koldioxid och kolmonoxid steg över respektive nivågränsvärde, se Figur 23 nedan. 

 

Figur 23. Beräknade koncentrationer koldioxid och kolmonoxid utifrån max aktivitet fallet för Kulturens Hus. 

Då både koncentrationen koldioxid och kolmonoxid stiger över arbetsmiljöverkets nivågränsvärden 

undersöks vilka flöden som krävs för att koncentrationerna ej ska stiga över gränserna. Dessa flöden 

presenteras i Figur 24 tillsammans med koncentrationen och nivågränsvärdet. För kvävedioxiden 

räckte minimiflödet men det är det högsta flödesbehovet som är dimensionerande vid jämförelse 

mellan emissionskoncentrationerna. Luftflödesbehovet avläses på den högra axeln. 
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Figur 24. Beräknat flödesbehov för kontrollerade koncentrationer av koldioxid och kolmonoxid. 

Det högsta luftflödesbehovet och därmed det dimensionerande flödesbehovet för 

koldioxidkoncentrationen är 4,9 m3/s och för kolmonoxid är motsvarande flöde 4,1 m3/s. Det betyder 

att det lägsta flödet som krävs för att behålla emissionskoncentrationerna under nivågränsvärdena 

för detta fall är 4,9 m3/s. 

Under olika evenemang, exempelvis en konsert i Kulturens Hus, kan en hög aktivitet förväntas. Ett 

fall undersöks där aktiviteten under dagen baseras på genomsnittsdygnets aktivitet och aktiviteten 

på kvällen baseras på en uppskattad evenemangstid. De resulterande emissionskoncentrationerna 

för koldioxid och kolmonoxid presenteras nedan i Figur 25 då uteluftflödet var konstant 2,1 m3/s. 

Även i detta fall var den beräknade koncentrationen kvävedioxid långt under nivågränsvärdet. 

 

Figur 25. Beräknade koncentrationer koldioxid och kolmonoxid utifrån medelaktivitet fallet för Kulturens Hus. 

Ingen av emissionerna koldioxid, kolmonoxid och kvävedioxid krävde ett högre luftflöde än det enligt 

folkhälsomyndigheten rekommenderade på 0,35 l/s, m2 som motsvarade ett flöde på 2,1 m3/s. 

Det fall med högsta uppmätta aktivitet varje timme undersöks även i IDA ICE där Kulturens Hus byggs 

upp, se Figur 26. De två mörka våningarna längst ner är garaget under markytan och den ljusare 

våningen ovanför är Kulturens Hus övriga varma lokaler. 
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Figur 26. Kulturens Hus garage uppbyggt i IDA ICE. 

Simuleringar görs för både systemet med återluft och systemet utan återluft. Då systemet med 

återluft simuleras för fallet med den högst uppmätta aktiviteten fås det högsta tilluftsflödesbehovet 

till 4,82 m3/s och det högsta frånluftsflödesbehovet till 4,90 m3/s. Mängden uteluft i detta fall är alltid 

minst 0,35 l/s, m2, och därefter styrs mängden återluft utifrån luftkvalitén och varierar därmed under 

dygnet, den genomsnittliga inblandningen frånluft är 22 %. Tilluftsflödet och frånluftsflödet simulerat 

under ett år finns illustrerat i Figur 27 och Figur 28. 

 

Figur 27. Simulerat tilluftsflöde över ett år baserat på fallet med högst uppmätt aktivitet med återluft. 

 

Figur 28. Simulerat frånluftsflöde över ett år baserat på fallet med högst uppmätt aktivitet med återluft. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Ti
llu

ft
sf

lö
d

e
kW

h

År

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Fr
ån

lu
ft

sf
lö

d
e

kW
h

År



 

28 
 

Det årliga energibehovet fördelat på årets tolv månader finns representerat i Figur 29. Under det 

simulerade året varierar fläktarnas energibehov minimalt och deras totala årsenergibehov är 53 289 

kWh. Värmeväxlaren återvinner totalt 178 640 kWh värme årligen. Värmebehovet som 

värmeväxlaren inte klarar av att tillgodose värms upp med fjärrvärme, det årliga behovet inköpt 

värme är 33 148 kWh och symboliseras av det randiga partiet i Figur 29. Under månaderna maj till 

och med oktober räcker värmeväxlaren, övriga månader måste extern värme tillföras. 

 

Figur 29. Årliga energibehovet för Kulturens Hus vid fallet med högst uppmätt aktivitet med återluft. 

Då luftflödesbehovet under ett år undersöks utifrån fallet med högsta aktivitet men med systemet 

utan återluft och därmed 100 % uteluft fås även då det högsta tilluftsflödesbehovet till 4,82 m3/s, 

Figur 30, och det högsta frånluftflödesbehovet fås till 4,90 m3/s, Figur 31. 

 

Figur 30. Simulerat tilluftflöde över ett år baserat på fallet med högst uppmätt aktivitet utan återluft. 
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Figur 31. Simulerat frånluftsflöde över ett år baserat på fallet med högst uppmätt aktivitet utan återluft. 

Under den simulerade perioden undersöks hur mycket energi som årligen behöver tillföras systemet 

månadsvis, se Figur 32. Värmeväxlarna står för 217,2 MWh värme årligen. Den värme som 

värmeväxlaren inte klarar av att tillföra är det årliga inköpta värmebehovet på 37,4 MWh. Fläktarnas 

energibehov varierar inte särskilt mycket mellan månaderna och deras energibehov är totalt 23,2 

MWh under det simulerade året. 

 

Figur 32. Årliga energibehovet för Kulturens Hus vid fallet med högst uppmätt aktivitet utan återluft. 

Om man jämför systemet med återluft med systemet utan återluft så är fläktarnas årliga energibehov 

20 MWh högre för systemet med återluft. Mindre värme återvinns av värmeväxlaren för systemet 

med återluft men mindre värme måste också tillföras, det årliga behovet av inköpt värme är 4 MWh 

lägre för systemet med återluft jämfört med systemet utan återluft. Att värmeväxlaren återvinner 

mindre värmeenergi är förväntat då en mindre mängd luft passerar. En jämförelse mellan systemen 

presenteras i Figur 33. Systemet med återluft sänker alltså det årliga värmebehovet med 4 MWh men 

höjer fläktarnas årliga energibehov med 20 MWh, värmebehovet tillförses av fjärrvärme, fläktarna 

drivs av elmotorer. Det krävs alltså mer högvärdig energi för systemet med återluft enligt 

simuleringen.  
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Figur 33. Jämförelse energibehov mellan system med återluft och system utan återluft. 

4.3.2 Bostadshusparkering Kv. Hönan 

Utifrån det första antagna fallet av dygnsaktivitet för Kv. Hönan, som ska likna verkligheten, och det 

lägsta tilluftsflödet på 0,57 m3/s utifrån folkhälsomyndighetens rekommendation på 0,35 l/s, m2 

uteluft fås följande koncentrationer av koldioxid, kolmonoxid och kvävedioxid, se Figur 34. Ingen av 

emissionskoncentrationerna kräver ett luftflöde högre än det lägsta rekommenderade för att ej 

överstiga arbetsmiljöverkets nivågränsvärden.  
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Då det extremare fallet men hög aktivitet under kortare perioder undersöks fås följande 

emissionskoncentrationer, se figur Figur 35. 

Återigen stiger ingen av emissionskoncentrationerna över arbetsmiljöverkets nivågränsvärden för 

respektive emission. Luftflödesbehovet är konstant det lägsta rekommenderade och motsvarar 0,35 

l/s, m2 golvarea. 

En modell av Kv. Hönan byggdes upp i IDA ICE, i Figur 36 nedan utgörs garaget av de två mörkare 

våningarna längst ner och den ljusare våningen högst upp utgörs av bostäder. 

 

Figur 36. IDA ICE modell av garaget till Kv. Hönan. 

Då en årssimulering görs för Kv. Hönan fås följande årsbehov per månad, se Figur 37. Under hela året 

hålls både till- och frånluftsflödet konstant till ungefär 0,57 m3/s utifrån folkhälsomyndighetens 

rekommenderade tilluftsflöde på 0,35 l/s, m2. Fläktarnas årliga energibehov är ungefär 9,1 MWh, 

värmeväxlaren återvinner 45,2 MWh värme årligen och totalt så måste 37,1 MWh värme tillföras 

externt. Värmebehovet baseras på värmebatteriet i aggregatet och inte varmluftsfläktarna runt om i 
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garaget som sällan används även om värmebatteriets primära funktion inte är att värma luften till en 

så hög inblåsningstemperatur att önskad rumsluftstemperatur erhålls. 

 

Figur 37. Årliga energibehovet för Kv. Hönan vid konstant tilluftsflöde på 0,35 l/s, m2. 

4.4 Luftflöden 

För att verifiera antagandet om att förhållandet mellan totaltrycket över fläktarna och kanaltrycket i 

till- och frånluften är korrelerade i förhållande till luftflöde jämförs de olika trycken nedan. I Figur 38 

jämförs förhållandet mellan tilluftsfläktens totaltryck och tilluftsflödet med förhållandet mellan 

kanaltrycket i tilluftskanalen och tilluftsflödet för luftbehandlingssystem i Kulturens Hus, i Figur 39 

jämförs samma förhållanden för Kv. Hönan. 

 

Figur 38. Totaltryckets förhållande över tilluftsfläkten jämfört med tilluftens kanaltryck för Kulturens Hus. 
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Figur 39. Totaltryckets förhållande över tilluftsfläkten jämfört med tilluftens kanaltryck för Kv. Hönan. 

Då förhållandena stämmer överens i båda fall kan det historiskt loggade kanaltrycket användas för 

att bestämma flödeshistoriken.  

4.4.1 Centrumparkering Kulturens Hus 

Under perioden 29/12 2016 till 10/5 2017 har timmedelvärden för tilluftskanaltrycket hämtats från 

Luleå Kommuns databas. Tilluftstrycken mellan 29/12 2016 och 22/3 2017 presenteras i Figur 40 

nedan. Maxkanaltrycket för tilluften är 160 Pa och medför ett tilluftsflöde på 10,5 m3/s, 

minkanaltrycket eller det lägsta justerade börvärdestrycket är 50 Pa och medför ett tilluftsflöde på 

ungefär 5,75 m3/s.  

 

Figur 40. Historiskt tilluftskanaltryck Kulturens Hus 29/12 2016 - 22/3 2017. 

Kanaltilluftstrycket mellan den 23/3 2017 och 10/5 2017 ses i Figur 41. En tydlig skillnad i 

tryckhistoriken syns mellan denna och den föregående perioden. Skillnaden kan bero på justering av 

gränsvärden, filterbyten eller andra justeringar. 
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Figur 41. Historiskt tilluftskanaltryck Kulturens Hus 23/3 - 10/5 2017. 

Tilluftsflödet utifrån de historiska tilluftskanaltrycken i Kulturens hus garage presenteras nedan, Figur 

42. Även under den senare perioden då kanalbörvärdestrycken är låga är tilluftsflödet högt, vilket 

beror på det inställda tryckbörvärdet. Ifall börvärdet sänks skulle flödet sjunka. 

 

Figur 42. Historiskt tilluftsflöde utifrån tilluftskanaltryck Kulturens Hus. 

Det genomsnittliga historiska flödet under hela perioden 29 december 2016 till 1 maj 2017 är 7,2 

m3/s.  

4.4.2 Bostadshusparkering Kv. Hönan 

Luftflödet i Kv. Hönan styrs efter koldioxid- och kolmonoxidkoncentrationerna, då någon av de 

befintliga sensorerna uppmäter en koncentration över de angivna gränsvärdena på 450 ppm 

respektive 5 ppm går aggregatet upp i helfartsläget. I det läget är börvärdeskanaltrycket 80 Pa (efter 

den 24 januari ändrades det maximala börvärdestrycket till 110 Pa, därav steget i Figur 43). Då alla 

koldioxid- och kolmonoxidsensorer i garaget mäter en koncentration 2 ppm under gränsvärdena går 

aggregatet ner i lågfartsläget, i lågfartsläget är kanal börvärdestrycket 15 Pa. Börvärdestrycken under 

perioden 23 september 2016 till 6 april 2017 presenteras i Figur 43. 
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Figur 43. Historiska tillufts börvärdestryck Kv. Hönan. 

Under denna period har aggregatet gått på helfart 44 % av 

tiden och därmed gått på lågfart 56 % av tiden. Helfartsläget 

motsvarar ett tilluftsflöde på 1,350 m3/s och ett frånlufts-

flöde på 1,725 m3/s, lågfartsläget motsvarar ett tilluftsflöde 

på 0,40 m3/s och ett frånluftsflöde på 0,65 m3/s. Under hela 

perioden har driften sett ut som enligt Figur 44 till höger. På 

grund av de lågt utsatta systemgränsvärdena går 

luftbehandlingssystemet i Kv. Hönan på helfart nästan 

hälften av tiden, detta trots att luftkvalitén varit god i 

förhållande till arbetsmiljöverkets nivågränsvärden även vid 

lågfart. Medelluftflödet under perioden är 0,82 m3/s. 

4.4.3 Rekommenderade flöden 

Utifrån beräkningar och simuleringar samt utvärdering av mätvärden kan ett nytt dimensionerande 

flödesförslag tas fram. Då fallet med den högst uppmätta aktiviteten per timme för Kulturens Hus 

beräknades och simulerades var det dimensionerande tilluftsflödet uteluft strax under 5 m3/s. Då 

frånluften ofta dimensioneras tio procent större än tilluften för att hålla ett undertryck i garaget och 

därmed motverka bland annat luktspridning av avgaser skulle det betyda att frånluftsflödet skulle 

vara 5,5 m3/s vilket i sin tur medför ett frånluftsflöde på 0,9 l/s, m2 för garaget. 

Då luftflödesbehovet undersöktes för Kv. Hönan framgick att tilluftsflödet på 0,57 m3/s utifrån 

folkhälsomyndighetens rekommendationer var mer än tillräckligt i alla simulerade och beräknade 

fall. Rekommendationen var 0,35 l/s, m2. De tidigare rekommenderade frånluftsflödena jämfört mot 

nya rekommendationer utifrån de undersökta parametrarna presenteras i Figur 45. 
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Figur 45. Tidigare rekommenderade flöden vs nya rekommenderade flöden. 

Det tidigare rekommenderade flödet för centrumparkeringar på 1,8 l/s, m2 skulle kunna halveras till 

0,9 l/s, m2 och för bostadsparkeringen skulle även där flödet kunna mer än halveras från 0,9 l/s, m2 

till 0,35 l/s, m2. Inga kontorsparkeringar har undersökt men aktiviteten i den typen av garage bedöms 

vara snarlik aktiviteten i bostadsgarage vilket skulle leda till ett dimensionerande flöde för 

kontorsgarage på 0,35 l/s, m2. 

4.5 Besparingspotential 

Om det historiska medelflödet jämförs med medelluftflödet för det simulerade optimerade fallet kan 

fläktarnas årliga elanvändning, det årliga värmebehovet samt värmeväxlarens återvunna värme 

jämföras.  

4.5.1 Centrumparkering Kulturens Hus 

Om det historiska genomsnittsflödet för Kulturens Hus på 7,2 m3/s jämförs med medelflödet av det 

simulerade optimerade flödet på 2,1 m3/s kan man med hjälp av simuleringar i IDA ICE se 

besparingspotentialen vid optimerad drift, se Figur 46. För både fläktarnas energibehov och det 

externa värmebehovet är besparingspotentialen upp till 70 % vardera. 

 

Figur 46. Jämförelse av energibehovet vid historiska flöden mot flödet vid optimerad drift Kulturens Hus. 
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4.5.2 Bostadshusparkering Kv. Hönan 

Det historiska medelluftflödet för Kv. Hönans luftbehandlingssystem var 0,82 m3/s, jämförs denna 

drift över ett år med driften över ett år för det beräknade och simulerade lägsta luftflödesbehovet på 

0,57 m3/s kan besparingspotentialen vid optimerad drift ses i Figur 47. För både det årliga 

värmebehovet och fläktarnas årliga energibehov kan en besparing göras på ungefär 40 %. 

 

Figur 47. Jämförelse av energibehovet vid historiska flöden mot flödet vid optimerad drift Kv. Hönan. 
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5 Slutsatser 
För alla mätningar som genomförs i både centrumparkeringen Kulturens Hus och 

bostadshusparkeringen Kv. Hönan uppmättes låga koncentrationer av både koldioxid och kolmonoxid 

vilket indikerar på mycket god luftkvalité. Att koncentrationerna momentant stiger över 

nivågränsvärdena är förväntat men det är då viktigt att koncentrationerna sjunker snabbt igen. 

Startar en bil tätt intill en sensor är det sannolikt att höga koncentrationer uppmäts oavsett luftflödet 

i luftbehandlingssystemet. Tittar man på medelvärdena av avgaskoncentrationerna över tid är de 

mycket låga och långt under nivågränsvärdena för både koldioxid och kolmonoxid. Då de befintliga 

sensorernas medelvärden jämförs mot maxkoncentrationerna uppmätta samma timme är skillnaden 

stor då maxkoncentrationerna är höga, detta tyder på att de höga koncentrationerna som uppstått är 

mycket kortvariga och antagligen lokala för en eller få sensorer. 

De dimensionerande flödena för luftbehandlingssystemen för både centrumparkeringar samt 

bostads- och kontorsgarage kan sänkas. För centrumparkeringar kan det dimensionerande flödet 

halveras från 1,8 l/s, m2 till 0,9 l/s, m2 och för bostads- och kontorsgarage kan det dimensionerande 

flödet sänkas från 0,9 l/s, m2 till det enligt folkhälsomyndigheten rekommenderade flödet på 0,35 l/s, 

m2.  

De antagna värdena för bland annat aktivitet och körsträcka i garagen är i överkant för att inte 

resultatet ska vara missvisande men avseende på koncentrationerna då systemet bör dimensioneras 

med marginal. Det samma gäller för utsläppen vid infarter som baseras på UDC, utsläppsmedelvärdet 

under de första tretton minuterna, sannolikt är att många av infarterna görs av bilar med lägre 

utsläpp än de beräknade. 

5.1 Centrumparkering Kulturens hus 

I dagsläget styrs driften efter bl.a. den uppmätta kolmonoxidkoncentrationen vilken alltid är mycket 

högre än den verkliga koncentrationen uppmätt med temporära nyligen kalibrerade sensorer. 

Aggregatet börjar kompensation redan vid 40 ppm kolmonoxid, ett värde som överstigs av nästan 

hälften av sensorerna större delen av driften. De befintliga sensorerna bör bytas ut för att säkerställa 

att systemet inte får fel styrsignaler och därmed ökar luftflödet i onödan. Systemets gränsvärde för 

kolmonoxid bör ej överstiga 20 ppm vilket är arbetsmiljöverkets rekommenderade nivågränsvärde, 

med rättvisande sensorer skulle detta vara optimalt. En besparing på ungefär 70 % av inköpt värme 

och el skulle kunna göras då historiska driften jämförs mot den optimerade. 

5.2 Bostadshusparkering Kv. Hönan 

Sensorerna i Kv. Hönan uppmäter koncentrationer liknande de koncentrationer som de temporära 

sensorerna uppmäter och bedöms därför vara rättvisande. Gränsvärdena som används för både 

kolmonoxid men särskilt koldioxid är för låga. Ett gränsvärde på 450 ppm för koldioxid är endast en 

lite högre koncentration än den som kan förväntas i utomhusluften. Under en dag med mycket trafik 

utanför skulle till och med koncentrationen ute kunna stiga över denna gräns och då skulle systemet 

gå på helfart oberoende på avgasgenereringen i garaget. Att följa arbetsmiljöverkets gränsvärden 

anses som rimligt och skulle leda till besparingar upp till 40 % av årlig både inköpt värme och el. 
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5.3 Fortsatt arbete 

Vid fortsatta undersökningar angående dimensionering av luftbehandlingssystem för varma garage 

skulle det vara intressant att undersöka mängden partiklar i garagen. Fler kvävedioxidsmätningar 

skulle leda till ett säkrare resultat av luftkvalité, kvävedioxiden bör mätas med sensorer som anger 

koncentrationen över tid och därmed förtydligar hur koncentrationen fluktuerar under ett dygn. 

Att undersöka hur till- och frånluftsdonens placering i garaget påverkar luftkvalitén samt hur 

sensorerna bör vara placerade för att ge den mest rättvisande bilden av luftkvalitén i garaget skulle 

vara intressant för framtida projektering av nya varma garage. 

Då styrningen för de undersökta garagen justeras, ändrade sensorer för Kulturens Hus och ändrade 

gränsvärden för Kv. Hönan, skulle nya mätningar genomföras för att se hur avgaskoncentrationerna 

då förhåller sig till gränsvärdena. 

Eftersom inga kontorsgarage är undersökta i denna studie är det intressant att undersöka dessa mer 

noggrant för att verifiera om antagandet att aktiviteten i kontorsgarage liknar aktiviteten i 

bostadsgarage stämmer. 

Alla beräknade och simulerade resultat utgår ifrån Transportstyrelsens hållbarhetsrapporter då 

utsläppssiffrorna är tagna ur dessa. Att genomföra mer specifika tester för just avgasgenereringen för 

fordon i parkeringsgarage skulle bidra till exaktare beräknade och simulerade koncentrationer. 

Säkerhetsfrågor gällande luftbehandlingssystem så som brandventilation har ej undersökts i detta 

arbete men måste beaktas vid projekteringen av systemen. 
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Bilaga 1. Utsläppsfigurer Transportstyrelsens Hållbarhetsrapporter 
Utsläpp kolmonoxid och kväveoxider över tid för två euro 5 dieselbilar respektive två euro 5 

bensinbilar hämtade från Transportstyrelsens hållbarhetsrapporter 2013 och 2014. (Köhler, Swedish 

In-Service Testing Programme on Emissions from Passenger Cars and Light-Duty Trucks, 2013) 

(Köhler, Swedish In-Service Testing Programme on Emissions from Passenger Cars and Light-Duty 

Trucks, 2014) 

 

Figur 48. Kolmonoxidutsläpp för bensinbil euro 5 från Transportstyrelsens hållbarhetsrapport 2013. 

 

Figur 49. Utsläpp kväveoxider för bensinbil euro 5 från Transportstyrelsens hållbarhetsrapport 2013. 

 

Figur 50. Kolmonoxidutsläpp för dieselbil euro 5 från Transportstyrelsens hållbarhetsrapport 2013. 

 

Figur 51. Utsläpp kväveoxider för dieselbil euro 5 från Transportstyrelsens hållbarhetsrapport 2013. 
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Figur 52. Kolmonoxidutsläpp för bensinbil euro 5 från Transportstyrelsens hållbarhetsrapport 2014. 

 

Figur 53. Utsläpp kväveoxider för bensinbil euro 5 från Transportstyrelsens hållbarhetsrapport 2014. 

 

Figur 54. Kolmonoxidutsläpp för dieselbil euro 5 från Transportstyrelsens hållbarhetsrapport 2014. 

 

Figur 55. Utsläpp kväveoxider för dieselbil euro 5 från Transportstyrelsens hållbarhetsrapport 2014. 
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Bilaga 2. Densiteter 
Relativa densiteter för de uppmätta avgaskomponenterna då luft =1, Tabell 7. 

Tabell 7. Relativa densiteten i förhållande till luft=1, (AGA, 2017). 

Relativ densitet kolmonoxid 1,0  

Relativ densitet koldioxid 1,5  

Relativ densitet kvävedioxid 2,8  

 

Motsvarande densiteter utifrån Tabell 7 presenteras i Tabell 8. 

Tabell 8. Densiteter för luft, kolmonoxid, koldioxid och kvävedioxid. 

Densitet luft, ρluft 1,2 

kg/m
3

 

 

Densitet kolmonoxid, ρCO 1,2 

Densitet koldioxid, ρCO2 1,8 

Densitet kvävedioxid, ρNO2 3,4 
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Bilaga 3. Data mätinstrument 
Data för mätinstrument använda vid mätning av koldioxid, kolmonoxid, temperatur, flöde och tryck. 

Tabell 9. Data kolmonoxidlogger EL-USB-CO300. (Lascar electronics) 

 CO 

Mätområde 0-300 ppm 

Noggrannhet ±5 ppm ±4% 

Upplösning 0,5 ppm 

 

Tabell 10. Data Wöhler KM 410. (WÖHLER) 

 CO₂ CO Temperatur Relativ luftfuktighet 

Räckvidd 0-5000 ppm 0-1000 ppm −20,5 – 60 °C 0,1-99,9% r.H 

Upplösning 1 ppm 1 ppm 0,1% r.H 0,1% r.H 

Noggrannhet ±30 ppm ±5% ±10 ppm ±10% ±17 °C ±3% vid 10-90% r.H 

 

Tabell 11. Data C.A 1510. (CA Mätsystem AB) 

 CO2 Temperatur Fukt 

Mätområde 0-5000 ppm -10 till 60 °C 5-95% RH 

Upplösning 1 ppm 0,1 °C - 

Noggrannhet 50 ppm 3% 0,5 °C 2% RH 

 

Tabell 12. Data LogSo AT USB – Temperaturlogger. (Swema, 2017) 

 Temperatur 

Mätområde -35 °C – 70 °C 

Upplösning 1 s – 12 h 

Noggrannhet ±0,5 °C 

 

Tabell 13. Data VelociCalc – Plus. (TSI, 2010) 

 Tryck 

Mätområde -1245 – 3735 Pa 

Upplösning 1 Pa 

Noggrannhet ±1 Pa 

 


