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Sammanfattning  
Detta examensarbete är gjort hos VVS-konsulterna Skellefteå AB. Det behandlar projektering 

av ett parkeringshus med hänsyn till värme och ventilation och en jämförelse av 

ventilationssystem på ett parkeringshus som är planerad att stå klar 2019. 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur man projekterar ett parkeringshus ventilation och om 

det går att spara energi och utgifter genom att använda sig av behovsstyrd ventilation istället 

för konstant ventilation. Eftersom det är dyrare att investera i behovsstyrd ventilation kommer 

det också undersöka återbetalningstiden för den investeringen.  

 

För att göra undersökningarna har programmet IDA ICE använts för att rita upp en modell av 

byggnaden och simulera dess energianvändning för att senare jämföra resultaten och se 

skillnaderna mellan de olika ventilationssystemen. Ett förslag har framtagits på hur 

ventilationen kan dras och hur fläktluftvärmare ska installeras och hur rören ska dras. 

Resultatet från simuleringarna gav den totala energiförbrukningen minskade med 705 000 

kWh/ med behovsstyrd ventilation jämfört med konstant ventilation. Fläktens 

energianvändning minskade med 75% och uppvärmningsenergin minskade med 72%.  

 

Investeringen för behovsstyrd ventilation jämfört med konstantflödes ventilation är 600 000 

kr dyrare och får utifrån beräkningarna i detta arbete en återbetalningstid på 1 år. Livslängden 

på ventilationssystemet antas vara 25–30 år. 
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Abstract  
This graduate work was conducted in cooperation with the VVS-Consultants Skellefteå AB. It 

deals with the design of a parking garage regarding heat and ventilation and a comparison of 

ventilation systems in a parking garage that is scheduled to be ready 2019. 

The purpose of the work is to investigate how to design a parking garage ventilation and if 

you can save energy and expenses by using demand-controlled ventilation instead of constant 

ventilation. As it is more expensive to invest in demand- controlled ventilation, it will also 

investigate the repayment period for that investment. 

To do the studies, the IDA ICE program has been used to draw a model of the building and 

simulate its energy use to compare the results later and see the differences between the 

different ventilation systems. A proposal has been made on how ventilation can be drawn and 

how the radiators are to be installed and how the pipes are to be drawn. The result of the 

simulations resulted in total energy consumption decreased by 705,000 kWh / with demand-

controlled ventilation compared to constant ventilation. The fan's energy consumption 

decreased by 75% and the heating energy decreased by 72%. 

The investment for controlled ventilation compared to constant flow ventilation is 600,000 kr 

more and, based on the calculations in this work the repayment period is 1 year. The life 

expectancy of the ventilation system is assumed to be 25-30 years. 
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och utfördes vid Institutionen för tillämpad 

fysik och elektronik på Umeå Universitet och i samarbete med VVS-konsulterna Skellefteå 

AB. Tilldelad handledare på Umeå Universitet var Mark Murphy. Ett stort tack till min 

handledare Peder Häggström, som gav mig möjligheten att göra mitt examensarbete hos 

VVS-konsulterna Skellefteå AB. Stort tack till resten på VVS-konsulterna Skellefteå AB vid 

Skellefteå och Umeå kontoren. 

Alexander Pohjanen 
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1. Inledning 
Detta avsnitt presenterar bakgrund, syfte, mål och avgränsningar i arbetet. 

Att göra en noggrann beräkning är väldigt komplext och tidskrävande, om man ska ta hänsyn 

till alla mindre kända faktorer. I verkligheten finns det inte tid för det, utan företag gör en 

förenklad beräkning för att komma fram till ett beslut om det ska värmas eller inte. 

Ventilationsbehovet är en del i energiförbrukningen, och det påverkas av avgasutsläppen från 

bilarna.  

 

1.1 Bakgrund 

VVS-konsulterna Skellefteå AB är en konsultfirma som startade 1979 i Skellefteå som arbetar 

mot kommuner, landsting, fastighetsbolag, entreprenörer, industrin m.m. Kontoret i Skellefteå 

har huvudsakligen uppdrag i Skellefteåregionen och Umeåkontoret har uppdrag över hela 

landet.  

 

Bakgrunden är att det ska byggas ett Parkeringshus i Skellefteå där VVS-konsulterna är igång 

med projekteringen. Fastighetsägaren har i första skedet tänkt att både våningar under mark 

och ovan mark inte ska vara uppvärmda. VVS-konsulterna har ifrågasatt varför man inte 

kostar på att värma delarna under jord, då det ändå är en tät byggnad där. VVS-konsulterna 

tror inte det behöver bli så stora uppvärmningskostnader över året om man kan nöja sig med 

att hålla plus-grader. När det kommer till att räkna på ventilationen för parkeringshus finns det 

vad VVS-konsulterna vet inga tydliga och uppdaterade underlag för vad man kan räkna med 

att en modern bil släpper ut idag. VVS-konsulterna grundar sig på Arbetsmiljöverkets 

hygieniska gränsvärden och riktlinjer vilket är gamla siffror som egentligen inte är anpassade 

för dagens bilar, Där finns möjlighet att fördjupa sig i det. När det kommer till behovsstyrd 

ventilation så måste man räkna ut vilka luftmängder som behövs när man har en hög 

belastning. En annan del av energibalansen är energitransporten ut genom källarväggar, golv 

och bjälklag uppåt mot kall våning. För att belysa allt detta vore det av samhällsintresse att 

göra en djupdykning i ämnet. Figur 1 visar 3D-ritning över parkeringshuset. 

 

Figur 1. 3D-ritning över parkeringshuset. (Tyréns) 
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1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka hur man projekterar ett ventilationssystem för ett 

parkeringshus och om det går att spara energi och minska kostnader genom att använda sig av 

behovsstyrd ventilation.  

 

1.3 Målsättning 

Projektets mål är att ta fram ett ventilationsflöde för parkeringshus och jämföra skillnader i 

energianvändningen mellan två olika ventilationssystem. Presentera ett förslag på en 

energismart ventilationslösning som kommer att minska energianvändningen och vara 

ekonomiskt gångbar. Ett förslag på ventilationssystem och värmesystem för den behovsstyrda 

ventilationslösningen ska också presenteras. 

• Ta fram luftflöde för parkeringshusets två nedre våningar. 

• Räkna ut energianvändningen för parkeringshusets två nedre våningar med IDA ICE. 

• Rita upp ventilation- och värmesystemet med Revit. 

• Räkna på återbetalningstiden för investeringen av behovsstyrd ventilation och 

värmesystem. 

 

1.4 Avgränsning  

Detta arbete kommer att behandla vad som ingår i ventilationsbehov sant en jämförelse av två 

olika ventilationssystem för parkeringshuset. Parkeringshuset är under byggnation och 

värderna som används är hämtade från uträkningar och simuleringar. Det övriga ingår inte. 
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2. Teori  
I det här avsnittet presenteras de teorier som kommer ligga till grund för beräkningar och 

utförandet av arbetet. Det för att få en mer utförlig förståelse av vad som påverkar 

energianvändningen i en byggnad och hur simuleringsprogrammet IDA ICE arbetar. 

 

2.1 Fastighetsbeskrivning 

Parkeringshuset som ska byggas ligger i centrala Skellefteå vid E4:an som man kan se i Figur 

2. I Figur 3 ser man att parkeringshuset kommer att vara sex våningar uppdelat i halvplan. De 

fyra övre planen ska användas som parkering för allmänheten och har en egen in- och utfart 

och är avskilda från de två källarplanen som ingår i rapporten. De två källarplanen ska 

användas som parkering till de som bor i lägenhet. De två källarplanen har en yta på ca 6000 

m2 och ska kunna rymma ca 170 bilar och 4 motorcyklar. 

  

Figur 2. Överblicksbild av parkeringshuset planerade plats markerat med rött. 

 

Figur 3. Sektions-vy av parkeringshuset. (Tyréns) 
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2.2 Konstruktionen 

Parkeringshuset består av sex våningar uppdelade på halvplan. De två våningarna som ingår i 

rapporten är helt eller delvis under marken. Byggnadens grund och ytterväggar som är under 

marken och består av armerad betong med cellplast mot mark. Höjden mellan våningarna är 

2,6 m. Tak/golv mellan våningarna består av armerad betong. I två av hörnen finns det 

trappuppgångar, som är delade från parkeringsdelen med innerväggar av armerad betong och 

tvåglasfönster. Väggarna på bottenvåningen -2 består av 100 mm cellplastisolering och 250 

mm betong. Väggarna på Våning -1 består av 250 mm betong. Golven på bottenvåningen -2 

består 100 mm cellplastisolering och 585 mm betong. Golv på våning -1 består av 585 mm 

betong. Golvet våning 0 som också är taket till våning -1 består av 585 mm betong.  

 

2.3 U-värden 

För att kunna simulera byggnadens energibehov behöver man ta fram 

värmegenomgångskoefficienten, U-värdet. U-värdet är ett mått på den värmemängd som per 

tidsenhet går förlorad genom en byggnad då skillnaden i lufttemperatur från båda sidorna av 

byggnaden är en grad, ett lågt U-värde ger en låg energiförlust. Det beräknas enligt ekvation 

nedan (Soleimani-Mohseni, 2014.). 

𝑈 =
1

1

𝛼𝑖𝑛
+∑(

𝛿

𝜆
)+

1

𝛼𝑢𝑡

       [1] 

 

⍺in är värmeövergångskoefficient på insidan [W/m2 · K] 

⍺ut är värmeövergångskoefficient på utsidan [W/m2 · K] 

𝛿 är tjockleken för respektive byggnadsdel [m] 

𝜆 är materialets värmeledningstal [W/m · K] 

 

2.4 Behovsstyrd ventilation i parkeringshus 

Skälen till att man väljer behovsstyrd ventilation är att för mycket eller för lite ventilation i en 

byggnad kan vara ett problem. För mycket ventilation resulterar i högre energianvändning till 

fläktens körtid och värmeförluster då varm luft ventileras ut vilket ger högre driftkostnader. 

Dålig ventilation leder till dålig luftkvalitet med potentiella hälso- och fuktproblem. 

Behovsstyrd ventilation innebär att ventilationssystemet kan styras efter hur luftkvaliteten är 

genom till exempel koldioxid, kolmonoxid eller fukt i en lokal. Behovsstyrd ventilation 

anpassar inomhusklimatet till ventilationskraven utan att onödig energi används (Senseair 

Behovsstyrd ventilation i fordonsgarage, 2001). 

En studie gjordes i ett garage som innehåller 77 parkeringsplatser och täcker en yta på 1445 

m2 och har en luftvolym på 3100 m3. Studien visade att användning av givare med 

behovsstyrd ventilation reducerade fläktens körtid med 90% jämfört med konstant 24 timmars 

drift. Kostnaden för el var då omkring 76,9 öre per kWh och fläkten använde 1,5 kW i drift. 

Med behovsstyrd ventilation blev energibesparingen 970 kWh och gav en besparing på 750 kr 

i månaden på ventilationens energianvändning. Med behovsstyrd ventilation kunde man 

förvänta sig 75% besparing på uppvärmningsenergi som annars hade ventilerats bort i onödan. 
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Vid ett energipris på t.ex. 50 öre/kWh för fjärrvärme motsvarar det ytterligare en besparing på 

20 000–24 000 kr per år i uppvärmningskostnader genom att ha behovstyd ventilation 

(Senseair - Behovsstyrd ventilation i garage, kv. Cedern i Malmö, 2001). 

 

2.4.1 Luftföroreningar 

Vid dimensionering av ett ventilationssystem till ett parkeringshus går man efter 

Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde, se Tabell 1. Det för att utsläppa av farliga ämnen 

är giftiga och kan utgöra en risk för hälsan. 

Tabell 1. Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden. 

 

Nivågränsvärde (NGV): Hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag 8 

timmar. Korttidsgränsvärde (KGV): Ett rekommenderat värde som utgörs av ett tidsvägt 

medelvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter. Koldioxidens 

korttidsgränsvärde är vägledande och ska användas som ett rekommenderat högsta värde 

(Arvetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden, 2015). 

 

2.4.2 Kolmonoxid (CO) 

Kolmonoxid är en kemisk förening bestående av en kolatom och en syreatom. Kolmonoxid 

bildas vid ofullständig förbränning av kolbaserade bränslen. Bilavgaser är idag kraftigt 

begränsade av gränsvärden som bilindustrin måste hålla. För att uppfylla svenska 

bilprovningens avgaskrav för bilar tillverkade efter 1989, får kolmonoxidhalten inte överstiga 

0,5% av avgasernas volym (Senseair Behovsstyrd ventilation i fordonsgarage, 2001). 

Moderna bilar med katalysator generar mer än 140 gånger mer koldioxid än 

kolmonoxid. Kolmonoxid är farligt även vid låga halter. När kolmonoxid andas in binds 

molekylen till blodcellerna och berövar därmed blodet förmågan att transportera syre från 

lungorna ut i kroppen, vilket leder till kvävning. Barn under 14 år löper större risk än vuxna 

att bli förgiftade vid låga doser. Kolmonoxid i höga koncentrationer kan orsaka omedelbara 

hälsoproblem och kan tillochmed leda till dödsfall. Den i särklass största gruppen som 

drabbas av kolmonoxidförgiftning är husägare som har flera möjliga CO-källor i hemmet så 

som oljevärmepannor, skorstenar som är dåligt sotade eller/och tomgångskörning i garaget 

(MMI MiljöMätinstrument AB, u.å). I ett garage med mer än 50 m2 nettoarea ska det finnas 

väl synliga skyltar som varnar för risken för kolmonoxidförgiftning. Allmänt råd på skylten 

ppm mg/m3 ppm mg/m3

kolmonoxid (CO) 20 25

koldioxid(CO2) 5000 9000 10000 18000

kvävedioxid(NO2) 1 2

kväveoxider(NOx) 25 30 50 60

damm

inhalerbart damm 10

respirabelt damm 5

Nivågränsvärde (NGV) Korttidsgränsvärde (KGV)
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bör informera om att det är förbjudet att tomgångsköra fordon. Larmnivåerna beror på var 

detektorn placeras och vad som skall skyddas (Samon - Behovsstyrd ventilation i garage, u.å). 

 

För att kunna räkna på ventilationsflödet. Måste man räkna på att ventilationen klarar 

hygieniska gränsvärden för kolmonoxid utsläpp (Moncef Krarti, 2001). 

𝐺𝑅 =
𝑁∙𝐸𝑅

𝐴𝑓
      [2] 

𝑓 =
𝐺𝑅

𝐺𝑅0
∙ 100      [3] 

𝑄 = 𝐶 ∙ 𝑓 ∙ 𝑇      [4] 

GR är max utsläppsflöde för kolmonoxid [g/h∙m2] 

N är antal bilar igång  

ER är utsläppsflöde för kolmonoxid [gr/min] 

Af är totalt golv area [m2] 

 f är kolmonoxid flödet  

GR0 är en referens värde för sämsta utsläpps förhållande [g/h∙m2] 

Q Den önskade ventilationsmängden per area [L/s∙m2] 

C är korrelationskoefficient  

T är den genomsnittliga körtiden för bilar i parkeringshus. [S] 

 

2.4.3 Koldioxid (CO2) 

Koldioxid är en kemisk förening bestående av en kolatom och två syreatomer. Koldioxid är en 

av de mest förekommande gaserna i jordens atmosfär. Koldioxid används som ett mått på 

luftkvalitet, inte för att den är hälsofarlig utan för att den är relativt lätt att mäta och använda 

som indikator för andra gaser och ämnen som bildas. Utomhusnivåer av koldioxid varierar 

vanligtvis och mellan 350 och 450 ppm. Koldioxid är en av de största biprodukterna vid 

förbränning vilket innebär att utomhusluften kan påverkas av närliggande förbränningskällor 

såsom industrier med avgasutsläpp och fordonstrafik. Mätning inomhus av koldioxid visar 

balansen mellan koldioxid producerad av mänsklig närvaro, och låg koldioxidkoncentration 

från utomhusluften genom friskluftsintaget. Det gör det möjligt att använda 

koldioxidkoncentrationen för att dimensionera ventilationens utformning och styra mängden 

friskluft som krävs i ett parkeringshus. Koldioxid ses inte som en förorening inomhus men 

den är en användbar spårgas för att indikera möjliga människogenererade mikroorganismer 

som kan medverka till en ohälsosam inomhusmiljö. Det är orsaken till att Arbetsmiljöverkets 

hygieniska gränsvärden för koldioxid är på en högre nivå. Gränsvärdena för koldioxid är satt 

till 5000 ppm på grund av anpassning till maskiner som släpper ut mer koldioxid. Högre 

koncentration av ren koldioxid är tillåten i industriella miljöer än i byggnader där 
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människogenererade mikroorganismer och koldioxid är det primära. I industrimiljöer där 

processgenererad koldioxid dominerar som till exempel i bryggerier, fryshus, 

förpackningsindustri så används Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden på 5000 ppm 

koldioxid. Den maximalt tillåtna koldioxidkoncentrationen i ett parkeringshus, enligt 

Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden är 5000 ppm under en åtta timmars arbetsdag. 

Alla bilar som drivs med kolbaserade bränslen som diesel, bensin, etanol, metanol, naturgas 

och biogas producerar koldioxid. Med tanke på att det krävs höga koncentrationer och att 

parkeringshus oftast har stor luftvolym är risken för syrebrist dock liten. Generellt när det 

gäller koldioxid kan man säga att syret i ett parkeringshus räcker för att människor skall 

kunna andas och bör därför inte utgöra någon risk för människor, som övriga utsläpp 

(Senseair Koldioxid – liv och död, u.å). 

För att kunna räkna på ventilationsflödet måste man räkna på att ventilationen klarar 

Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden för kolmonoxid utsläpp (Climate Hall for Vehicle 

Testing, 2013). 

𝑄0 =
1,8∙106∙𝐺

𝐶𝑖𝑛−𝐶𝑜𝑢𝑡
      [5] 

Q0 Ventilations flödet beroende av co2 utsläpp koldioxid genereringen [L/s∙m2] 

Cin högsta tillåtna koncentrationen av koldioxid [ppm] 

Cout koncentrationen av koldioxid utomhus [ppm] 

G alstring av föroreningar [L/s] 

 

2.4.4 Kvävedioxid (NO2) 

Kvävedioxid är en kemisk förening bestående av två syreatomer och en kväveatom.  

Kvävedioxid bildas av alla typer av förbränningar. I stadsmiljöer är biltrafiken den största 

utsläppskällan. Halten av kvävedioxid i luft används ofta som en indikator för utsläpp av olika 

luftföroreningar som kommer från biltrafiken. Höga halter av kvävedioxid kan ha negativa 

effekter på hälsa och miljö. Höga halter kvävedioxid kan leda till förvärrad astma och 

lungproblem. I mycket höga halter är gasen direkt dödlig. Kvävedioxidhalterna i luften 

minskade i svenska tätorter fram till slutet av 1990-talet, framför allt genom förbättrad 

avgasrening för bilar. Denna positiva trend har dock avtagit (Miljömål - kvävedioxid, 2017). 

Kväveoxider (NOx) är ett utsläpp som kommer från både varma och kalla dieselbilar. 

Dieselandelen i Sverige har ökat kraftigt under de senaste åren. 2005 var 10% av alla nya bilar 

dieslar. 2007 hade andelen ökat till 35%. I Europa var 53% av alla nya bilar dieslar under 

2007. Vissa länder har en mycket hög andel som t ex Luxemburg och Belgien med 77%, följt 

av Norge och Frankrike med 74%. Dieselbilarna är därmed en stor del av dagens bilpark och 

kan inte bortses ifrån när man skall ha behovsstyrd ventilation i parkeringshus. (Samon - 

Behovsstyrd ventilation i garage, u.å) I Skellefteå kommun där parkeringshuset ska ligga är 

31% av bilbeståndet dieselbilar likt diselbilsandel i resten av landet (SCB, 2017). 
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2.4.5 Partiklar 

Luftburna partiklar är en form av luftföroreningar som utgörs av små bitar av material i luften. 

Partiklar tillhör de luftföroreningar som ger störst hälsoproblem. Luftburna partiklar påverkar 

både andningsorganen och hjärtkärlsystemen. Ett vanligt mått på partiklar är PM10, som 

förenklat är massan av partiklar i luften som är mindre än 10 mikrometer i diameter. PM10 

partiklar kan passera ner i lungorna och kan orsaka lungsjukdomar. Även partiklar som är 

mindre än 2,5 mikrometer (PM2,5) mäts. Dessa något mindre partiklar har en tydlig koppling 

till effekter på hälsan både på kort och lång sikt. Partiklar PM2,5 bildas främst vid all typ av 

förbränning, energisektorn och trafiken är dominerande källor. En dominerande källa till höga 

halter av grova partiklar PM10 i gatumiljö i svenska tätorter är slitage av vägbeläggning, 

bromsar, däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid användningen av dubbdäck. Nya data 

pekar på att slitagepartiklar i omgivningsluften påverkar vår hälsa. Det finns omfattade bevis 

för att partiklar som förorening i luften i våra tätorter har allvarliga effekter på människors 

hälsa även vid låga nivåer. Åtgärder för att minska halterna kan därför motiveras även vid 

förhållandevis god luftkvalitet. Det finns därför hälsofördelar med att städa parkeringshuset 

regelbundet för att minska partiklar i parkeringshuset. Stora mängder smuts och vägsalt kan 

komma in i parkeringshuset och slita på betongen och sätta stopp i brunnarna (Miljömål-

partiklar i luft, 2016). 

 

2.4.6 Fukt 

Parkeringshus exponeras för stora mängder fukt. Vattenavrinning från bilar innehåller i 

många fall klorider. Det är därför viktigt att vatten leds och dräneras bort så att det 

kloridhaltiga vattnet inte rinner ner på bjälklaget. Kraven på tätning och slitytor för de utsatta 

områdena har skapats för att förebygga att vatten och klorider tränger in.  

Den fukt som bildas i parkeringshus kommer från atmosfären och bilarna. Parkeringshus 

under jord utsätts för mycket så som värmevariationer, regnvatten, avisningssalter, vätskor 

från bilar, gång- och fordonstrafik, rörelser, grundvatten och atmosfärisk karbonatisering 

vilket innebär att koldioxid från luften reagerar med kalciumhydroxid i härdad betong vilket 

sänker pH-värdet och kan få armeringen att korrodera (Bergsgolv, u.å). Optimalt område för 

relativ luftfuktighet inomhus ligger mellan 40–60% (Soleimani-Mohseni, 2014.). Är 

luftfuktigheten under 20% kan besvär som torra slemhinnor och hud förekomma. Vid hög 

luftfuktighet över 70% medför ökad risk för kondensutfällning på byggnadsdelar och tillväxt 

av kvalster och alger (Dahlblom & Warfvinge, 2010). 

 

2.4.7 Bilar 

Bensinbilar ger höga halter av kolmonoxid (CO), kolväteföreningar (HC) och kväveoxider 

(NOx) innan katalysatorn hunnit bli varm vilket är typiskt vid kallstart och körning av kall bil 

i parkeringshuset. När katalysatorn däremot är uppvärmd blir utsläppen av kolmonoxid, 

kolväteföreningar och kväveoxider vid normal körning mycket låga.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftf%C3%B6roreningar
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Gamla dieselbilar har varken katalysator eller partikelfilter och ger vid kallstart utsläpp av 

kolmonoxid, kolväteföreningar och kväveoxider och partiklar. Halterna är dock avsevärt lägre 

än för bensinbilar med kall katalysator. Varmkörda gamla dieselbilar ger höga halter av 

kväveoxider och partiklar men relativt låga kolväte- och kolmonoxidutsläpp. Nya dieselbilar 

har katalysator och partikelfilter men katalysatorn reducerar i detta fall inte kväveoxider och 

partikelfiltret släpper igenom de minsta och farligaste partiklarna. Kallstartsutsläppen är 

ungefär som för gamla dieselbilar men med något lägre kolväteföreningar- och 

kolmonoxidutsläpp. Varmkörda ger de mycket lägre halter av kolväteföreningar- och 

kolmonoxidutsläpp men kväveoxidhalterna är mycket höga.  

Etanol ger kallstartsutsläpp i samma storleksordning som bensin, något lägre kväveoxider 

men samtidigt högre kolväteföreningar. När katalysatorn är uppvärmd är utsläppen av 

kolmonoxid, kolväteföreningar och kväveoxider vid normal körning mycket låga precis som 

för bensin. Biogasfordon ger generellt lägre kallstartsutsläpp än både bensin, diesel och 

etanol. Den lilla mängd kväveoxider som bildas är dessutom i form av metan som inte är 

hälsofarligt som andra kolväteföreningar. Varmkörda biogasfordon ger generellt de lägsta 

utsläppen av alla kolbaserade fordon. Elbilar har inga utsläpp då dem inte har någon 

förbränningsmotor. De enda utsläppen är ämnen som kommer från partiklar från mark-, 

broms- och däckslitage. På elhybrider och elbilar behöver förbränningsmotorn inte starta vid 

låg hastighet eller lågt motstånd och släpper då inte ut något från förbränningsmotorn (Samon 

- Behovsstyrd ventilation i garage, u.å). Relativa halter av utsläpp från motorer se Tabell 2 

 

Tabell 2. Relativa halter (skala 1 låg-10 hög) av utsläpp från motorer. (Samon, u.å.) 

 

År 2006 var de genomsnittliga utsläppen 162 gram koldioxid per kilometer från personbilar i 

EU. Kommissionen planerar också att lägga ett striktare mål om 95 gram per kilometer till 

2020 (miljö utveckling, 2007). Några populära bilar på den svenska marknaden och dess 

koldioxidutsläpp vid varierad körning som visas i Tabell 3. (fleetnewas, 2017) 
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Tabell 3. Koldioxidutsläpp från vanliga svenskabilar. (Fleetnewas) 

 
 

2.5 Ventilation 

Ventilation är transporten och utbyte av luft i byggnader. Det finns flera olika typer av system 

och lösningar för att uppnå önskad ventilering. 

 

2.5.1 Ventilationssystem 

I Sverige har ventilationssystemet delats upp i fyra olika kategorier självdrag, frånluft, till- 

och frånluft och värmeväxlad till- och frånluft. 

 

Självdrag (S) betyder att fläkt och ventilation saknas och drivs huvudsakligen av termiska 

krafter. Varmluft stiger och densitetskillnaden från uteluften skapar ett undertryck som suger 

ut den varma luften i byggnaden och ny luft sugs in. Termiska krafter minskar på sommaren 

då temperaturskillnaden mellan inom- och utomhus är små. 

Frånluftssystem (F) har samma grund som självdragssystem men det är en fläkt inkopplad i 

frånluftskanalen som hjälper till att skapa ett stabilare flöde. Detta ger på samma sätt ett 

undertryck i byggnaden vilket gör att frisk uteluft sugs in.  

Från- och tilluftssystem (FT), bygger på två mekaniska fläktar som tar in tilluften och 

transporterar bort frånluften. och det gör att från- och tillflödena går att ställa in.  

Från- och tilluftssystem med återvinning (FTX) har samma uppbyggnad som ett FT-system 

men med värmeåtervinning som tar värmen från den varma frånluften och för över den till 

den kallare uteluften som sugs in med hjälp av en värmeväxlare. Återvinningen gör att 

tilluften värms upp och byggnadens värmebehov minskas (Dahlblom & Warfvinge, 2010). 

 

När det kommer till rekommendationer om minimikrav för slutna parkeringshus gällande för 

en parkering per bilplats under mest belastad 8-timmarsperiod att frånluft är 0,9 L/s∙m2. För 

livligare parkeringsplatser gäller ett grundflöde på frånluft 1,8 L/s∙m2 (Enberg, 2009). 

 

2.5.2 Ventilation distributionssystem 

När det kommer till dimensionering och placering av till- och frånluftdonen är det viktigt att 

luftbyteseffekten och ventilationseffekten är hög. Luftbyteseffekten är måttet på hur effektivt 

luften i rummet byts ut och ventilationseffekten är måttet på hur effektivt föroreningar 

transporteras bort blir så bra som möjligt.  

Fördelen med deplacerande termiska system är att luftutbyteseffektiviteten kan göras hög. 

Eftersom drivkrafterna består av luftens densitetsskillnader är det dock lätt att bilars rörelse 

Bensin Volvo XC60  184 g/km

Bensin Volvo V60  136 g/km

Bensin VW Golf 120 g/km

Disel Volvo S60 D 102 g/km

Bensin/Elhybrid Toyota Prius 70 g/km

Elbil Tesla Modell S 0 g/km
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förstör tilltänkt strömning. I ideala förhållanden ökar koncentrationer av avgaser under flödets 

väg igenom lokalen tills den når frånluftdonen. Teoretiskt samlas föroreningarna och blir som 

störst vid frånluftsdonet. Att använda sig av enstaka kanalgivare kan vara en tänkbar lösning 

för behovsstyrd ventilation men oftast räcker inte detta. I envägsströmningssystem är 

avståndet stort mellan till- och frånluftsdon. Detta skapar en tidsfördröjning i systemet som 

kan bli stort till exempel då en föroreningskälla befinner sig nära tilluftsdonet och systemet 

går på låghastighet. Den minflödeshastighet man kalkylerar med att ha i lokalen avgör med 

vilken täthet i flödesriktningen givare måste placeras. Under beräkningarna måste man även 

betänka att bilarnas rörelse skapar turbulens som rör om luften, och på smalare passager även 

trycker luft framför sig genom kolvströmning. Den termiska inverkan måste också beaktas. 

Systemet bör därför utformas så att man kan komplettera med fler givare alternativt omfördela 

tilluften för att försäkra sig om att hålla Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden. I Figur 4 

ser man deplacerande envägsströmningsystem.  

Omblandande system i parkeringshus har den positiva egenskapen att tilluften tillförs i en 

sådan hastighet att luftrörelser uppstår som skapar omblandning vilket gör att koncentrationen 

av föroreningar och temperaturen blir likformigt fördelad i parkeringshuset se Figur 5. Risken 

finns att kortslutningsströmmar kan uppstå på vissa ställen mellan till- och frånluft, så att 

delar av lokalen blir utan luftomväxling. Omblandad strömning kan lättare dela upp lokalen i 

fler reglerzoner, där luftväxlingen i varje delzon kan styras utifrån det lokala behovet. Detta 

kan vara positivt i de fall då fordon tenderar att fördela sig ojämnt i parkeringshuset eller att 

parkeringshuset är utformat på ett sådant sätt att koncentrationen av föroreningar bildas 

ojämnt. Under perioder med låg användning behöver då endast de delar som används 

ventileras och inte hela parkeringshuset. I Figur 5 ser man omblandande system. 

Att kombinera ventilationslösningarna kan vara den optimala lösningen för parkeringshus då 

det gäller att undvika långa flödessträckor där höga koncentrationer av avgaser kan byggas 

upp. För att få effektiv luftväxling över hela parkeringsområdet gäller det att undvika att 

skiktning av motoravgaser uppstår och Konstruera systemet så att man lätt kan komplettera 

systemet med fler givare eller att luft kan omfördelas (Senseair Behovsstyrd ventilation i 

fordonsgarage, 2001). 

 

 

Figur 4. Deplacerande envägsströmningsystem. (Senseair) 



12 
 

 

Figur 5. Omblandande system. (Senseair) 

 

2.5.3 CAV 

CAV-system (Constant Air Volyme) är det enklaste och i allmänt det billigaste alternativet att 

köpa in. Systemet använder sig av ett konstant luftflöde för till- och frånluften under 

drifttiden. En nackdel med systemet är att en sänkning av fläktvarvtalet för att minska 

energiförbrukningen under vissa perioder medför att flödesfördelningen ej kan upprätthållas 

beroenden på att tryckfallen över don och spjäll minskar (Dahlblom & Warfvinge, 2010). 

 

2.5.4 VAV/DCV 

VAV-system (Variable Air Volyme) och DCV-system (Demand Controlled Ventilation) 

innebär att systemet kan regleras efter behov med ett varierat luftflöde. Den använder ett 

minimiflöde när luftvärdena är goda och när halten koldioxid och koloxid stiger över önskade 

värden går systemet på maxflöde. Vilket betyder att när det är ingen trafik och luftvärdena är 

goda så kommer det att ventileras minimalt. En koldioxid-kolmonoxidgivare indikerar om 

rummet används och ökar ventilationsflödet. Regleringen av luftflödet sker via motordrivna 

spjäll eller motordrivna tilluftsdon, för att undvika störningar av ventilationen i andra rum så 

krävs tryckgivare och tryckhållande utrustning i kanalsystemet. Systemet styrs oftast av att 

fläkten är försedd med någon form av tryckreglering. Ett problem som kan uppstå då 

luftflödet minskas är att tryckfallen ökar. Detta kan ge konsekvensen att det ökade tryckfallet 

skapar högre ljudnivåer. Ljudisolering installeras därför oftast efter spjället (Dahlblom & 

Warfvinge, 2010). 

 

2.6 Värme 

Parkeringshuset ska hålla en lägsta temperatur på 8°C grader. För att temperaturen ska kunna 

uppnås under vinterhalvåret måste ett värmesystemsystem installeras. För att minska 

energiförlusterna kan man installera ett luftbehandlingsaggregat som återvinner värmen i 

ventilationen. 

 

2.6.1 Vätskekopplade batterier 

Vätskekopplade värmeväxlaren har två luftbatterier som är sammankopplade med en 

vätskekrets. Där en blandning av vatten och glykol cirkulerar mellan två batterier, ett i 

frånluftskanalen och ett i tilluftskanalen. I frånluftsbatteriet överförs värmen från frånluften 
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till vattnet som transporterar den till tilluftsbatteriet. Där övergår värmen från vattnet till 

tilluften. Temperaturverkningsgraden är cirka 40–60%. Fördelen med värmeväxlare är att den 

kan installeras trots att till- och frånluftskanalerna inte ligger intill varandra. En annan fördel 

är att förorenad frånluft inte kan överföras från frånluftskanalen till tilluftskanalen. En nackdel 

är dess jämförelsevis låga verkningsgrad. En styrventil i vattenkretsen styr vattenflödet så att 

vattnet bara cirkulerar genom frånbatteriet om ingen energi behövs till tilluften. En nackdel 

med systemet är att vattentemperaturen kan bli så låg att det uppstår risk för påfrostning i 

frånluftsbatterier. Luft i det glykolblandade vattnet är svår att få bort och den kan äventyra 

hela funktionen genom att cirkulationen upphör. Därför behövs bra luftningsanordningar. 

Fukten i frånluften bildar kondens när det är kallt ute och därför behövs ett tråg som samlar 

upp kondensvattnet (Dahlblom & Warfvinge, 2010). 

 

2.6.2 Roterande värmeväxlare 

En roterande värmeväxlare har ett rotorhjul med ett stort antal små kanaler dem bildas när en 

korrugerad metallplåt lindas lager på lager.  När rotorn passerar den varma luften i 

frånluftkanalen lagras värmen när den passerar tillluftkanalen med uteluftflödet. Hjulet roteras 

med en motor och en rem. Temperaturvekningsgraden uppmätt i laboratorium kan komma 

upp till 85% temperaturverkningsgrad. Under vår, sommar och höst när inte tilluften behövs 

värmas fullt ut regleras temperaturverkningsgraden ner genom att rotorns varvtal minskas från 

cirka 20 till 0,5 varv per minut. Temperaturverkningsgraden kan pressas upp genom att välja 

större värmeväxlare i förhållande till ventilationsflödet. När det är riktigt kallt ute kan fukten i 

frånluften kondensera värmeväxlare men vid behov avfrostas den genom att rotorns varvtal 

sänks. Roterande värmeåtervinning kräver att till- och frånluftskanalerna placeras intill 

varandra och de måste därför dras till samma fläktrum. För att inte smuts och partiklar ska 

läcka över till tilluften skapas rätt tryckförhållande med genomtänkta fläktplaceringar och 

effektiva tätningar. Liksom andra värmeväxlare får en roterande inte utsättas för damm 

eftersom det drastiskt försämrar temperaturverkningsgraden. Både uteluft och frånluft ska 

filtreras, rotorhjul ska kunna kontrolleras och rengöras regelbundet. Trots att samma yta 

omväxlande kommer i kontakt med uteluft och frånluft är partikelöverföringen låg på grund 

av en renblåsningssektor där de fina kanalerna genomströmmas av uteluft utan att nämnvärt 

kylas en värmeåtervinnare ger upphov till extra tryckfall och därmed ökar flätarbetet. 

Värmebesparingen uppväger dock normalt denna extra elenergin tryckfallet över en roterande 

värmeväxlare är relativt låg från 100 Pa. Det går att ställa in renblåsningssektor och justera in 

tryckförhållandet över värmeväxlare genom att strypa frånluften. Vid hög fukthalt i frånluften 

och mycket låg temperatur blir kondensationen större än förångningen och man får 

överskottsvatten i rotorn. Om medeltemperaturen är under 0°C kommer vattnet att frysa till 

frost och man måste ha ett system för avfrostning (Dahlblom & Warfvinge, 2010). 

 

2.6.3 Plattvärmeväxlare 

Plattvärmeväxlare är uppbyggda av tunna metallplåtar som är placerade i kvadrater parallellt 

till varandra. Mellan plattorna går varm och kall luft i varannan kanal i Korsström och värmen 

överförs genom plattorna. Har man ett tryck som är högre på tilluften än frånluften så får man 

ingen överföring av gaser eller partiklar från frånluften till tilluften.  För att värmeväxlaren 
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ska ha så högverkningsgrad som möjligt ska den vara ren från damm och därför måste till- 

och frånluften filtreras innan värmeåtervinning. Temperaturverkningsgraden på 

plattvärmeväxlare brukar 

ligga kring 50 - 60% (Dahlblom & Warfvinge, 2010) 

 

2.6.4 Temperaturverkningsgrad 

Temperaturverkningsgraden beskriver en värmeväxlares förmåga att överföra värme. 

Förhållandet mellan den aktuella temperaturändringen och den största tillgängliga 

temperaturskillnaden är vad som definierar verkningsgraden. Temperaturförändringen är 

skillnaden mellan tilluften som kommer utifrån och tilluften in till rummet som har fått 

värmeenergi från frånluften i rummet. Den största temperaturskillnaden är mellan uteluftens 

temperatur och inneluftens temperatur (Dahlblom & Warfvinge, 2010). 

 

𝜂 =
𝑇å−𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒
∗

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑞𝑓𝑟å𝑛
     [6] 

Tå är Temperaturen efter återvinning [°C] 

Tute är utetemperaturen [°C] 

Tfrån är frånluftstemperaturen [°C] 

qtill är tilluftsflöde [m3/s] 

qfrån är frånluftsflöde [m3/s] 

 

2.7 Värmesystem 

Värmesystemet är ett 55–40°C system. Luvata fläktluftvärmare ATDA är konstruerad för 

uppvärmning och ventilering av utrymmen för industrier, tillverkning, detaljhandel, lager, 

garage och stormarknader. ATDA finns i fyra fysiska storlekar och effekten kan regleras med 

fläktens varvtal. ATDA har ett hölje av korrosionsbeständigt vitlackerad stålplåt eller rostfritt 

stål. Höljet kan öppnas för rengöring av interiören. Taket och basen är lätta att ta bort med två 

skruvar. Röranslutningarna för vatten och ånga finns på sidan av enheten. Motor, fläkthjul och 

skyddsgaller är kompakt konstruerade. En luftavledare ingår som standardluftflöde upp till 2,2 

m3/s. ATDA uppfyller EU:s krav för maskinsäkerhet. ATDA kan monteras för antingen 

horisontellt eller vertikalt luftflöde (Luvata, 2014). 

 

2.8 Brandskyddsanordning 

Luftbehandlingssystemet ska anordnas så att den inte medför ökad risk för uppkomst och 

spridning av brand inom en brandcell. Brandcellsindelningen i byggnader ska delas in i 

brandceller åtskilda av byggnadsdelar som hindrar spridning av brand och brandgas. Varje 

brandcell ska omfatta ett rum eller sådana sammanhängande grupper av rum i vilka 

verksamheten inte har omedelbart samband med annan verksamhet i byggnaden. En brandcell 

får inte, med undantag av bland annat öppna garage, omfatta utrymmen med fler än två 

våningsplan såvida inte utrymmena är skyddade med automatisk vattensprinkleranläggning 
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eller andra anordningar. (Boverket, 1983). En koldioxidgivare kan också fungera som 

brandvarnare. Vid förekomst av öppen eld, frigörs stora mängder koldioxid under en kort 

tidsperiod. Koncentrationen av koldioxid stiger plötsligt per tidsenhet vid brand. Vid brand 

utväxlas högkoncentration av het koldioxid och sprids snabbt tillsammans med rök. 

Brandtester visar att koldioxidmolnet sprids fortare än röken. I tester med öppen eld enligt 

europeisk standard EN54-normen kan koldioxid vara den absolut snabbaste och bästa 

eldindikatorn. Vid alkohol- och bensinbränder utvecklas lika mycket koldioxid men däremot 

ingen rök som vid vanlig brand. Fördelen med koldioxidgivaren som branddetektor jämfört 

med optiska och joniserande branddetektorer är den är falsklarmsäker vilket är en fördel i 

parkeringshus där det kan vara smutsiga miljöer och rök kan förekomma av andra orsaker än 

brand (Senseair - Mätsystem för emissioner i vägtunnelsystem, 2000). 

 

2.9 Givare 

När det kommer till parkeringshus så genererar alla förbränningsmotorer kolmonoxid CO och 

koldioxid CO2 med M-SENSE III och kan man styra ventilationen med kolmonoxid CO och 

koldioxid CO2. M-SENSE III är en regulator med inbyggda gasgivare för koldioxid och 

kolmonoxid. Med bestämda parametrar kan man reglera luftomsättning och generera larm om 

värdet stiger till farliga nivåer för att försäkra personsäkerhet. Med flexibla styrutgångar för 

DUC eller direktstyrning av spjäll och hastighetsreglerade fläktar kan man styra 

luftomsättningen för ventilationen. M-SENSE III är avsedd att användas i utrymmen där 

förbränning utgör en potentiell risk för farlig luft, t.ex. i parkeringshus, lastkajer, tunnlar och 

gruvor. Den erbjuder möjligheten att kombinera mätningar av CO och CO2, vilket inte bara 

garanterar allmän säkerhet utan också sparar energi vid rätt behovsstyrning av ventilationen 

jämfört med konstant ventilation. M-SENSE III är användbar både till att styra och larma 

lokalt och till att vara en del i ett överordnat system. M-SENSE III är en regulator med 

inbyggda gasgivare för koldioxid och kolmonoxid. Med hjälp av dessa parametrar kan den 

programmerbara enheten reglera luftomsättning samt generera larm för personsäkerhet. För 

mätning av koldioxid när koncentrationen når 1400ppm bör ventilationen gå på full fart. När 

koncentrationen är vid 2000 ppm startar driftlarmet och när koncentrationen är vid 5000 ppm 

startar höglarmet. För mätning av kolmonoxid när koncentrationen når 20 ppm bör 

ventilationen gå på full fart. När koncentrationen är vid 50 ppm startar förlarmet och blixtljus 

i parkeringshuset startas. När koncentrationen är vid 100 ppm startar höglarmet och sirener 

startas för att få människor att så snabbt som möjligt lämna parkeringshuset. Fukt och 

temperatur kan också användas som reglering. Koldioxid mäts med modern patenterad 

infrarödteknik (NDIR), med automatisk baslinjekorrigering (ABC). Kolmonoxid mäts med 

gaskänsligt tjockfilmmaterial (MMOS) med filter av aktivt kol, internkompenserad mot 

temperatur- och fuktvariationer, med automatisk baslinjekorrigering (ABC). ABC–funktionen 

är nyckeln till underhållsfri drift. Den förutsätter en driftmiljö där åtminstone en sporadisk 

grundventilation förekommer. ABC–funktionen korrigerar automatiskt för eventuell 

nollpunktsdrift hos CO2 -sensorn och CO-sensorn. I Figur 6 ser man M-sense givarplattform 

(calectro - M-SENSE III, 2017) (Senseair - Mätsystem för emissioner i vägtunnelsystem, 

2000) . 
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Figur 6. M-sense givarplattform. (Senseair) 

 

 

I vissa sammanhang föreslås även att man väljer att mäta kväveoxidernas (NOx) koncentration 

för att få optimal drift- och personsäkerhet. En studie utförd av US Dept. Of interior Bureau 

of Mines visar att kväveoxider utgör det största hotet mot hälsan i gruvor där diselmaskiner 

förekommer i stor utsträckning. Koldioxid kan användas som indikator och de kom fram till 

att med en koldioxid koncentration på 1330 ppm kunde man garantera att kväveoxidhalten 

inte uppnådde farliga halter. När det kommer till mätosäkerheten för kvävedioxid står det till 

exempel i en kravspecifikation för en kommande vägtunnel i Stockholm att kvävedioxid ska 

mätas med en noggrannhet på +-2%. En studie undersökte mätnoggrannheten på 

kväveoxidgivare och kom fram till att vid laboratoriemiljö så skilde resultaten med 18% och 

detta betraktar de som bra (Senseair - Mätsystem för emissioner i vägtunnelsystem, 2000).  

Min prisjämförelse av Kolmonoxidgivare modell 34–410 MPS-CO2-10 000 (CO) och 

Kvävedioxidgivare modell 39–4240 TR-EC-(NO2) som är två liknade givare. 

Kolmonoxidgivaren har en förväntad livslängd på 6 år och kostar 3980kr. 

Kvävedioxidgivaren har en förväntad livslängd på 2 år och kostar 4960 kr. Det betyder att om 

du köper för 6 år måste du köpa tre kvävedioxidgivaren till ett pris på 14 880 kr och en 

kolmonoxidgivaren för 3980 kr. kvävedioxidgivaren blir då 3,7 gånger dyrare än 

kolmonoxidgivaren. (Samon - Bilavgaser, 2016) Tabell 4 visar den koldioxidnivå som andra 

utsläpp måste uppnå för att nå nivågränsvärdet /tröskelnivåvärdet (TLV-koncentrationen) 

(Automatikprodukter, u.å). 
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Tabell 4. Visar Nivågränsvärdet /tröskelnivåvärdet för olika utsläpp och koldioxidens normala koncentration vid des 

Nivågränsvärdet /tröskelnivåvärdet. (Automatikprodukter) 

Gasbiprodukter TLV-koncentration Motsv. CO2-nivå 

Koldioxid 5,000 ppm 5 000 ppm 

Hexan 500 ppm 91 700 ppm 

Kolmonoxid 50 ppm 4 580 ppm 

Salpeteroxid 25 ppm 4 580 ppm 

Kvävedioxid 5 ppm 7 860 ppm 

 

2.9.1 Givarplacering 

Gaser har olika densitet och det bestämmer på vilken höjd givare bör monteras. Gaser med 

lägre densitet stiger mot taket och gaser med högre densitet sjunker mot golvet. Kolmonoxid 

har samma densitet som luft och blandar sig därför lätt med vanlig luft och bildar en giftig 

blandning. Lämplig montering anses ligga vid andningshöjd, ungefär 1,8 m ovanför marken. 

Kvävedioxid är tyngre än luft och sjunker i luft, men är också känslig för luftdrag. 

Rekommenderad höjd är cirka 2 dm över golv. I ett normalt parkeringshus kan man räkna 

med en kolmonoxidgivare per 200 – 500 m2 beroende på hur parkeringshuset är utformat och 

om där finns ett kontinuerligt luftflöde (Automatikprodukter, u.å). 

 

2.10 Ekonomi 

För att kunna räkna ut om ventilationseffektiviseringen kommer vara lönsam ekonomiskt 

används en beräkning på avbetalningstiden med hjälp av formeln nedan (Soleimani-Mohseni, 

2014.). 

𝑇𝑑 =
−ln(1−

𝑟∗𝐺

𝑎
)

ln(1+𝑟)
     [7] 

Td diskonterade paybacktiden 

G är grundinvesteringen 

r är Kalkylränta 

a är det årliga intäktöverskottet 

 

2.11 IDA ICE 

IDA ICE (Indoor Climate and Energy) är ett simuleringsverktyg som används för att 
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analysera energianvändningen och det termiska inomhusklimatet i byggnader. Programmet 

använder sig av helårsstudier av dynamisk multizonsimulering som skapar en komplex 

matematisk modell för att räkna ut hur de olika zonerna påverkas av varandra samt hur 

solinstrålning och väder påverkar byggnadens energianvändning. För energianvändningen och 

energibalansen tar programmet hänsyn till alla de faktorer som har nämnts tidigare i 

rapporten. Utifrån klimatdata från den ort som byggnaden är placerad i görs beräkningar mot 

den valda ortens normalårstemperatur och gradtimmar. Solinstrålningen i fastigheten berörs 

också av programmet och är baserad på var byggnaden står och i vilket väderstreck den är 

riktad. Zonerna som skapas i programmet behandlar information om inställningar för 

byggnadens U-värde, ventilationsflöde, belysning, elektriskutrustning och gratis värme utifrån 

personnärvaro. Programmet stöder också BIM-filer och CAD-filer vilket gör det smidigt att 

importera befintliga ritningar och skapa 3D-modeller i programmet (equa, 2017). 

 

2.12 Revit 

Revit är ett CAD-program som är framtaget för arkitekt, mekaniker, ventilations-, el- och 

VVS-ingenjör, konstruktör eller byggproffs (revit, 2017). Med hjälp av pluginprogrammet 

MagiCAD kan VVS-projektering göras mer effektivt och produktivt. MagiCAD kan använda 

sig av verkliga produkter från tillverkare och göra det möjligt att noggrant beräkna, 

kontrollera flöden och göra funktionssimuleringar. Detta gör MagiCAD till ett effektivt 

verktyg när det kommer till att konstruera VVS-projekt (magicad, 2017). 
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3. Metod 
I detta avsnitt kommer tillvägagångsätt för beräkningar och simuleringar för det här projektet 

att redovisas. Först beskrivs hur inställningarna för IDA ICA är gjorda för att likna den riktiga 

byggnaden och sen hur inställningarna för den styrda ventilationen är utförd. Sedan redovisas 

hur ventilation- och värmesystemet är uppritat i Revit. 

 

3.1 Arbetsmetod  

Arbetet utfördes genom att jag först samlade in uppgifter om parkeringshus, Vilka krav som 

gäller och vilka som är de värsta scenarier som kan uppstå. Sedan räknade jag på 

ventilationskraven för konstant och behovstyd ventilation. När flödena var uträknade 

användes IDA ICE, förhållandena för parkeringshuset matades in och de uträknade 

ventilationsflödena. Med IDA ICE framgick det vad värdena för energianvändningen från 

parkeringshuset med konstant ventilation och behovsstyrd ventilation var. Revit användes för 

att rita upp ventilation- och värmesystemet. 

 

3.2 Ventilationsflöden 

Ventilationen måste dimensioneras för att klara av de sämsta förhållanden som kan uppstå. 

Maxflödet har dimensionerats efter en kolmonoxidhalt på 20 ppm eller en koldioxidhalt på 

1400 ppm. Parkeringshusets ventilationsflöde dimensionerades med förhållandet att 40% av 

bilarna är igång samtidigt och att genomsnittsbilen släpper ut 160 g/km koldioxid och med 

den genomsnittliga tiden det tar att köra i parkeringshuset under kalla förhållanden. Med 

Ekvation 2 - 4 för kolmonoxid och Ekvation 5 för koldioxid. Det krävs minst ett flöde på 3,6 

L/s∙m2 för att inte överstiga nivågränsen för kolmonoxid och 5 L/s∙m2 att inte överstiga 

nivågränsen för koldioxid. Maxflödet blev då 5 l/s∙m2 vilket är totalt 24 000 l/s. Vid 

simuleringen för konstatluftflöde är ventilationen satt till konstant 5 l/s∙m2. Vid simuleringen 

för behovsstyrd ventilation är ventilationen satt att styras med grundflöde på 0,9 L/s∙m2 

(Enberg, 2009) med en förmåga att öka flödet till 5 l/s∙m2 och 6,9 ACH om kolmonoxidhalten 

når 20 ppm eller koldioxidhalten når 1400 ppm. Detta för att säkerställa en god miljö i 

parkeringshuset som håller sig inom kraven för Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden 

samtidigt som man minskar energianvändningen för fläktar och minskade värmeförluster 

genom bortventilering av varm luft man håller också en låg drift- och investeringskostnad. 

Enligt Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden är det högst tillåtna nivågränsvärdet för 

kolmonoxid 20 ppm och koldioxidhalten 5000 ppm. Anledningen till att gränsen sätts till 

1400 ppm är för att Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde för kväveoxid ska uppfyllas 

och genom att använda koldioxid som indikator för kväveoxid som har ett gränsvärde på 

1ppm.  

 

3.3 IDA ICE 

Detta avsnitt redovisar hur arbetet och tillvägagångssättet gått till med IDA ICE för att kunna 

skapa så verkliga värden för parkeringshuset som möjligt.  
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3.3.1 Modell 

I IDA ICE kan man återskapa parkeringshuset i en 3D-modell som man kan använda för att 

simulera energibehovet. Utifrån de planritningar och sektionsritningar som erhållits från 

VVS-konsulterna Skellefteå AB har en modell skapats. Alla våningar har blivit uppdelade i 

zoner och trappuppgångarna har fått sina egna zoner. Dörrar, portar och fönster har placerats 

ut enligt ritningarna. Parkeringshuset placeras i de väderstreck som det verkliga 

parkeringshuset ska stå i. Figur 7 visar från söder och Figur 8 visar den från norr. 

 

Figur 7. 3D-modell på parkeringshuset från söder. 

 

Figur 8. 3D-modell på parkeringshuset från norr. 

3.3.2 Zonindata 

Vid simulering i IDA ICE måste man sätta in värden för parkeringshuset. Utifrån ritningarna, 

önskad temperatur, ventilationsflöden från uträkningar, ventilationsaggregat och den interna 

energianvändningen ställs in. Parkeringshuset använder fjärrvärme som uppvärmning. Figur 9 

nedan visar plan-vy från IDA ICE 
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Figur 9. Plan för parkeringshuset. 

 

3.3.3 Interna energitillskott 

De interna energitillskotten i varje zon består av tre parametrar som utgörs av belysning, 

utrustning och personbelastning. Inställningarna för belysningseffekt är 4,3 W/m2 

(Energimyndigheterna, u.å). Inställningarna för utrustningens effekt är 10 W/m2 för bilarna 

och motorvärmare. Inställningarna för personbelastningen 0,1 m2. 

 

3.3.4 Ventilationsaggregat 

Ventilationsaggregatet ställdes in i IDA ICE genom att ändra inställningarna på ikonen 

AHU. De specifikationer som det berör är fläktens verkningsgrad, temperaturverkningsgrad, 

SPF, luftflödet, ventilationssystem, tilluftstemperatur och aggregatets verkningsgrad. 

 

3.3.5 Byggnadens inställningar 

Inställningarna för byggnadens U-värden har tagits fram från parkeringshusets 

konstruktionsritningar med stöd av egna uträkningar från Ekvation 5. I IDA ICE under fliken 

Building defaults har material för ytterväggar, tak, golv, fönster och dörrar kunnat ställas in 

för att likna verkligheten. Då parkeringshusets konstruktionsritningar är anpassat för att vara 

kallt, rekommendera jag att man tätar öppningen mellan de fem övreplanen och de två 

undreplanen sant att man Isolerar taket och väggarna som inte är under marken med 100 mm 

isolering för att få ner det genomsnittliga u-värdet till 0,32 W/m2·K. 

 

3.3.6 Förluster i byggnaden 

Med parkeringshusets ritningar som underlag för inställning av köldbryggor och infiltration i 

programmet IDA ICE har alla köldbryggor ställts in till poor. Infiltrationen ställs in på flödet 

0,5 ACH. 

 

3.3.7 Simuleringar 

När alla inställningar var inmatade i IDA ICE modellen gjordes energisimuleringar. 
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Den första simuleringen som gjordes var för ett CAV-system vilket motsvarar konstant 

ventilationsflöde på 5 l/s m2. Sedan gjorde jag en simulering för behovsstyrd ventilation. 

Ventilationsflödet ställdes in med max på 5 l/s m2och min på 0,9 l/s m2.  Figur 10 visar hur 

ventilationens körschema har anpassat efter hur typiska användningen kan se ut för ett 

parkeringshus med lägenhetsboende som hyresgäster. (Petersson, 1979). Antog att 

användningen startade kring 06.00 då folk åker till jobbet. Användningen är som högst 07.30. 

sedan går användningen ner under dagen till klockan 15.30 då folk kommer hem från jobbet. 

Sedan börjar användningen gå ner vid 18.30 och avtar mot 24.00 och går under min mellan 

00.00 till 06.00. 

 

 

Figur 10. Bil användnings schema. 

3.4 Revit 

Med hjälp av arkitektens revit fil har det utformats ett förslag på hur ventilations- och 

värmeprojekteringen skulle kunna se ut. I Figur 11 ser man ett förslag på hur värmesystemet 

kan utformas på bottenvåningen. Varje halvplan är installerade med 5 stycken Luvata 

fläktluftvärmare ATDA 53–3 som har en max kapacitet på 30,8 kW vardera som då klarar av 

maxlasten på 588,4 kW. Fläktluftvärmare är placerade längst med ytterväggarna. Rören till 

fläktluftvärmare är dragna på taket av bottenvåningen från fjärrvärmeväxlare på övervåningen 

till fläktluftvärmarna på bottenvåningen. Rören är dragna upp efter väggarna till våningen 

ovanför till fläktluftvärmarna på övervåningen. 

 

 

 
Figur 11. Plan-vy värmesystem. 

 

  

I Figur 12 ser man ventilationssystemet för bottenvåningen. Tilluften är dragen i mittendelen 

av parkeringshuset på grund av den låga takhöjden och att bilarna ska få plats. För att kunna 

dra ventilationen till den högra sidan har ventilationen dragits under ramperna för att 
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ventilationsrören inte får plats utan att blockera bilarna. I Figur 13 ser man hur ventilationen 

är dragen under marken upp till våningarna med flödesvariator därefter ljuddämpare och don. 

 
Figur 12. Plan-vy ventilationssystem 

 
Figur 13. Sektions vy av ventilationssystemet 

I Figur 14 ser man ventilationssystemet och värmesystemet. En positiv effekt av 

fläktluftvärmare är att den hjälper till att omblanda ventilationen. I Figur 15 ser man hur den 

kallare luften från sidorna och underifrån sugs in av fläktluftvärmare som värmer luften och 

blåser ut den vilket gör att utsläpp snabbt kan spädas ut till mindre farliga halter.  

 
Figur 14. Plan-vy ventilation- och värmesystem. 
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Figur 15. Takmonterad ATDA. (Luvata) 

 

3.5 VAV/DCV 

VAV/DCV-systemet kan regleras av trycket. Med installerade behovsstyrda flödesvariatorer i 

tilluftskanalerna kan kanalerna stänga, vilket gör att trycket ökar. Fläktarna är tryckberoende 

och med högre tryck sänks tilluftflödet. Till- och frånluftensflödet mäts och skillnaden mellan 

dessa värden används som felsignal för att reglera fläkten. På detta sätt ändras tilluften och 

frånluften följer och regleras av vad tilluften är. För att turbulens inte ska uppstå i 

ventilationskanalerna med flödesvariator. Så är det krav på raksträcka före flödesvariator, se 

Figur 16. Det rekommenderas också en raksträcka med två diameters längd efter 

flödesvariator följt av en ljuddämpare. 

 

Figur 16. Krav på raksträcka vid installation av flödesvariator (Fläkt Woods) 
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3.6 Ekonomi 

För att undersöka om det är ekonomiskt lönsamt att sätta in styrd ventilation behövs det ett 

pris på vad det kostar att installera VAV-spjäll och koldioxid/kolmonoxidgivare jämfört med 

ett konstant ventilationssystem. I samråd med handledaren har ett elpris antagits på 80 

öre/kWh och fjärrvärmepriset antagits på 83 öre/kWh med en ränta på 4%. Dessa priser 

kommer att användas i de ekonomiska beräkningarna i detta projekt. 
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4. Resultat 
I detta kapitel kommer resultaten från simuleringarna, som är utförda i IDA ICE, att 

presenteras och jämföras. Först kommer parkeringshusets energianvändning för ett år med 

konstantflödesventilation redovisas och senare kommer parkeringshusets energianvändning 

med styrd ventilation redovisas. 

 

4.1 CAV 

I Tabell 5 presenteras energianvändningen för parkeringshuset under ett års tid när 

ventilationen är konstant igång 24 h/dygn. Det gav en total energiförbrukning över ett års tid 

på 1 391 900 kWh/år. Lightning facility är energianvändningen för belysningen och 

Equipment, Tenant är energianvändningen för elektriskutrustning. HVAC aux är fläktens 

energianvändning. District Heating är energianvändningen för värmesystemet i byggnaden.  

Tabell 5. Energianvändningen för byggnaden med konstatflödesventilation. 

 

 

4.2 VAV/DCV 

I Tabell 6 presenteras energianvändningen för parkeringshuset under ett års tid med 

behovsstyrd ventilationen som går med VAV-spjäll.  
Tabell 6. Energianvändningen för byggnaden med behovsstyrd flödes ventilation 

 

 

4.3 Jämförelse 

I Figur 17 redovisas energianvändningen jämfört mellan CAV och VAV/DCV. De orange 

staplarna beskriver energianvändningen med konstantflödesventilation och de blå staplarna 

beskriver energianvändningen för byggnaden med styrd ventilation. Man ser att belysning och 

elektrisk utrustning inte påverkas. Man ser en stor skillnad för HVAC aux detta på grund av 

att den behovsstyrd ventilations gör att fläktens arbete minskas. Uppvärmningsbehovet 

minskas med behovstyd ventilation på grund av att minskning i ventilationens kör tid. Detta 

gör att mindre varm luft ventilera bort vilket gör att uppvärmningsbehovet minskas. I Tabell 7 

ser man att HVAC aux energianvändning minskas med 75% och District Heating 

energianvändning minskas med 72% med behovsstyrd ventilation jämfört med konstant 

ventilation. 

Lighting, facility 129 400            kWh/år

HVAC aux 409 500            kWh/år

District heating 552 000            kWh/år

Equipment, Tenant 301 000            kWh/år

summa 1 391 300         kWh/år

Lighting, facility 129 400            kWh/år

HVAC aux 101 900            kWh/år

District heating 154 800            kWh/år

Equipment, Tenant 301 000            kWh/år

summa 687 100            kWh/år
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Figur 17. Jämförelse av energianvändningen mellan CAV och VAV/DCV. 

Den totala energiförbrukningen för Parkeringshuset med konstant ventilation är på 1 391 300 

kWh/år och med behovsstyrd ventilation är den totala energiförbrukningen 687 100 kWh/år. 

Energibesparingen mellan konstant ventilation och behovsstyrd ventilation är 705 000 kWh/år 

och det är för att HVAC aux minskar energianvändningen med 75% på grund av att mindre 

fläkt användning och att District Heating minskar energianvändningen med 72% på grund av 

att uppvärmningsbehovet minskar när mindre varmluft ventileras bort. 

Tabell 7. Skillnaden mellan CAV-ventilation och VAV/DCV-ventilation med procentskillnad. 

 

 

4.4 Ekonomi 

För beräkning av ekonomiska kalkyler har elpriset varit 0,80 kr/kWh och fjärrvärmepris 0,83 

kr/kWh. Räntas som har använts är på 4%. I Tabell 8 presenteras priset på el, fjärrvärme och 

den ränta som har använts till de ekonomiska kalkyler som har gjorts i denna rapport. 

 
Tabell 8. Priset på el och fjärrvärme och realränta 

 

HVAC aux District heating

CAV 409 500            552 000          kWh/år

VAV/DCV 101 900            154 800          kWh/år

Skillnad 307 600            397 200          kWh/år

Procent av besparing 75                      72                    %

Elpris 0,80 kr/kWh

Fjärrvärmepris 0,83 kr/kWh

Realränta 4 %
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Återbetalningstiden för att byta från konstant ventilation till behovsstyrd ventilation blir 

1 år med en investeringskostnad på 600 000 kr för inköp av 16 stycken behovsstyrda 

flödesvariatorer och 12 stycken koldioxid-kolmonoxidgivare. Intäktsöverskottet varje år blir 

575 750 kr/år vilket presenteras i Tabell 9. Intäktsöverskottet är beräknat utifrån Ekvation 5. 

 
Tabell 9. Resultat av investeringskostnad, intäktsöverskott och återbetalningstid 

 

4.5 Ekonomi för fastighetsägaren 

Om man jämför ett parkeringshus som är uppvärmt med installerad behovsstyrd ventilation 

och isoleringen och ett parkeringshus uppvärmt utan installerad behovsstyrd ventilation och 

isoleringen. Om man antar att kostnaden för att ansluta, köpa in och installera hela 

fjärrvärmesystemet och värmeväxlare aggregat kostar 1 200 000 kr. Om fastighetsägaren tar 

200 kr extra i månaden för att ha parkeringshuset uppvärmt. Med uppvärmningskostnader och 

25% skatt på prisökningen blir månadskostnaden 113kr i månaden. Det ger en vinst 87 kr per 

plats. Vid full beläggning ger det ett intäktsöverskott på 14 793 kr i månaden. Vid 70% 

beläggning ger det ett intäktsöverskott på 10 355 kr i månaden. Realräntan som har använts är 

4%. Detta ger en återbetalnings tid på 8 år med 100% beläggning, se man i Tabell 10 och en 

återbetalningstid på 12 och ett halvt år med 70% beläggning, se Tabell 11. 

 

Tabell 10. Resultat av investeringskostnad, intäktsöverskott och återbetalningstid vid 100% beläggning. 

 

 

Figur 11 Resultat av investeringskostnad, intäktsöverskott och återbetalningstid vid 70% beläggning. 

 

 

5. Diskussion   
Minskningen av energianvändningen för parkeringshuset med behovsstyrd ventilation går ner 

från 1 391 900 kWh/år till 687 100 kWh/år jämfört med konstant ventilation, detta ger en 

besparing på 705 000 kWh/år. Energibesparingen på fläktens energiförbrukning minskas med 

75% och uppvärmningen minskas med 72%. 

Invsteringskostnader 600 000       kr

Intektsöverskott 575 750       kr/år

Återbetalningstid 1                  år

Invsteringskostnader 1 200 000    kr

Intektsöverskott 177 500       kr/år

Återbetalningstid 8,0               år

Invsteringskostnader 1 200 000    kr

Intektsöverskott 124 260       kr/år

Återbetalningstid 12,5             år
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Detta kan bero på att med ett konstant ventilationsflöde så ventileras mer uppvärmd 

inomhusluft bort och detta gör att värmesystemet i byggnaden behöver använda mer energi 

för att uppfylla fastighetens krav på inomhusklimat. Fläktens energibesparing beror på att den 

behovsstyrda ventilationen går ner på ett minflöde under de tider då det inte är personer i 

lokalerna. 

Vid simuleringarna kunde man se att bytet av ventilation inte hade någon påverkan på 

belysningen, elektrisk utrustning, bilanvändningen och tappvarmvatten. 

Om man jämför med studien (Senseair Koldioxid – liv och död, u.å) där fläktens 

energianvändning minskades med 90% och uppvärmningskostnaden kunde minskas med 

75%. Energianvändningen i den studien är för proportionell till mina resultat om man jämför 

ventilationen och uppvärmning till ventilationens storlek. När det kommer till 

ventilationsdimensioneringen är den framtagen med uträkningar för att klara de sämsta 

förhållanden som mest troligt kan uppstå. Med tanke på att parkeringshuset planeras stå i 100 

år kan normerna för kraven på ventilation i parkeringshuset ändras och att de värden som valts 

för ventilation har det i åtanke när det gäller hårdare krav och att värden har valts enligt 

försiktighetsprincipen. Då tillexempel osäkerhet råder för framtida krav och framtida bilars 

utsläpp. Det är svårt att spekulera hur den framtida bilparken kommer att se ut men av vad 

man kan se från tidigare förändringar på personbilar är att när det kommer till utsläpp så har 

kraven blivit hårdare. Bilparken vekar gå mot mer förnybara alternativ och bort från fossila 

bränslen. Om användning av elbilar och hybridbilar ökar så skulle utsläppen minska i 

parkeringshuset då elbilen inte har en förbränningsmotor och hybridbilen drivs av el vid lägre 

hastigheter vilket gör att förbränningsmotorer inte startar i parkeringshuset. Detta skulle 

minska utsläppen i parkeringshuset. Det största problemet när det kommer till luftkvaliteten i 

parkeringshus är dieselbilar. Den senaste tiden har det diskuterats om att biltillverkare 

funderar på att börja avveckla sin Produktion av dieselbilar i framtiden på grund av de 

framtida kraven på utsläpp. Då högt ställda kraven på utsläpp av koldioxid och kväveoxid gör 

att biltillverkarna anser att det blir för dyrt att anpassa dagens dieselmotorer till de kommande 

krav. Städer som Paris, México City, Madrid och Aten har tagit beslut om att i framtiden 

förbjuda dieselbilar i deras stadskärnor och fler städer väntas följa efter. En positiv effekt av 

att man väljer att ha parkeringshuset uppvärmt är att man minskar kallstarteffekten. Kallare 

bilmotorer är vid starten så ökar kolmonoxid- och kolväteutsläpp. Med ett uppvärmt 

parkeringshus skulle då utsläppen minska.  

5.1 Felkällor 

Antagandet för de värsta förhållanden att 40% av bilarna i parkeringshuset är igång samtidigt 

antogs då det nämndes som räkneexempel för ett parkeringshus för ett köpcentrum. Vilket 

påverkar maxflödet 5 l/s∙m2 och valdes för att försäkra sig att Arbetsmiljöverkets hygieniska 

gränsvärde hålls. Förhållandena i detta parkeringshus kan man säkert anta andra förhållanden 

för att minska kostnaderna.  

Information och normer för parkeringshus och ventilation står det inte så mycket jämför med 

lägenheter och kontor. Värden för bilar och deras utsläpp finns det inte heller så mycket 

information när det kommer till utsläppen som skulle ske i ett parkeringshus. Det är Svårt att 

finna information om utsläpp vid start och hur man bör räkna med det eller så är information 

oftast 15 till 10 år gammal. Det skulle vara till samhällsnytta om man tog fram specifika krav 
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på ventilation för parkeringshus för att underlätta byggandet och öka säkerheten. När det 

kommer till hur man ska räkna på ventilationsflöderna för olika utsläpp. Detta skulle göra det 

lättare att dimensionera ventilation för parkeringshus. Parkeringshus som är dåligt ventilerade 

är en risk för hälsan och bryter mot Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden. 

Parkeringshus som överventileras förbrukar energi i onödan och enligt EU:s 

energieffektiviseringsdirektiv ska energianvändningen i byggnader minska. 

Värdena för utsläppen från bilarna som jag utgår från är statistik från bilindustrin och 

genomsnittsutsläpp. Skulle utsläppen från bilar fortsätta bli mindre eller att bensin- och 

dieselbilar byts ut till elbilar som i stort sett har inga utsläpp skulle energibesparingen bli ännu 

större då det inte skulle behövas ventilera lika mycket.  

 

5.2 Slutsatser 

Behovsstyrd ventilation är ett givet val när det kommer till ekonomi och personsäkerhet. 

Behovsstyrd ventilation som styrs med koldioxid-kolmonoxidgivare försäkrar man sig att 

utsläppen inte överstiger Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden samtidigt som fläktarna 

körs då de behövs för att klara Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden vilket minskar 

energianvändningen från fläktarna. Om parkeringshuset är uppvärmt så minskas även 

energianvändningen från uppvärmning då mindre av varmluften ventileras bort. 

Vid byggandet av ett parkeringshus med våningar ovan och under marken kan det vara smart 

att tänka på att välja att ha våningarna undermarken uppvärmda då marken hjälper till att 

isolera parkeringshusets undre våningsplan vilket minskar källarvåningarnas 

uppvärmningskostnader och kommer inte behövas isoleras lika mycket som plan ovan 

marken. 
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