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SAMMANFATTNING 
Energi & Kylanalys har tillsammans med Svenska Ishockeyförbundets 
Anläggningsutskott genomfört projekt Stoppsladd fas 3, en energi- och 
teknikinventering av Svenska ishockeyhallar. Stoppsladd fas 3 har haft som primärt mål 
att ”gå från statistik till implementering”, vilket syftar på att åstadkomma praktiska och 
faktiska åtgärder i svenska ishallar. 
 

Av 193 inventerade anläggningar har 135 kunnat ge acceptabel information om 
energianvändningen, vilket befäster att ca en tredjedel av alla anläggningar inte kan 
redogöra för sin energianvändning. I snitt gäller fortfarande ca 1000 MWh köpt energi per år 
för en genomsnittanläggning. Det finns i de flesta anläggningar möjlighet att med relativt 
enkla medel spara 20-40%, varför projektet uppskattar att stora besparingar är möjliga. 
Potentialen är 60 till 120 GWh, fördelat på el och värme, i beståndet av svenska ishallar.  
 

Ishallar i Sverige är generellt sett dåligt instrumenterade när det gäller energimätning. Det 
går därför inte att härleda var potentialen till besparing finns eller konstatera om något är 
fel. Incitament, organisation och kunskap bidrar sannolikt mest till att det ser ut på det här 
viset. Trots att projekt Stoppsladd påvisat mycket tydliga exempel på hur energi kan sparas 
genom olika åtgärder genomförs dessa inte i förväntad utsträckning. Detta visar på ett 
fortsatt behov av informationsspridning på alla nivåer. 
 

Utvärderingen av den sk lågstrålningsduken i en specifik ishall har visat på ca 6 % besparing 
vilket är hälften av vad som tidigare antagits och det kan härleds till två huvudfaktorer. Det 
första är det aktuella materialets beskaffenhet och det andra är montaget. Generellt bör en 
lågstrålningsduk spara ca 10 % av kylsystemets drivenergi, vilket kan översättas till ca 20-40 
tkr. En efterinstallation av en lågstrålningsduk kostar storleksordningen 300 tkr varför 
återbetalningstiden med avseende på reduktion av värmelast blir ca 10 år. Inkluderas den 
sekundära belysningseffekten, så skulle den potentiella besparingen kunna öka med ca 15 
MWh. Totalt sett skulle då återbetalningstiden kunna bli ca 7 år.  
 

Projektet har genomfört demonstrationsåtgärder med rening och avgasning av 
systemvätskor. Resultatet överträffade förväntningarna och sänkte i ena anläggningen 
köldbärarpumpens effektförbrukning med ca 20 %. Utöver detta så kan man räkna med 
längre livslängd på pumpar och köldbärare samt att värmeöverföringen sannolikt kommer bli 
bättre på sikt med renare värmeväxlarytor. De långsiktiga effekterna behöver utredas vidare. 
 

Projektet har installerat undermätare för energi i flera ishallar. Förutsättningarna varierar 
mycket och en installation med undermätare, datalagring och webbgränssnitt kan kosta ca 
50-100 tkr beroende på förutsättningarna. Informationen från en sådan grundläggande 
överblick kan hjälpa till att förbättra både klimat, iskvalitet och energianvändning i många 
ishallar.  
 

Det har också undersökts om energianvändningen i en anläggning kan påverkas av att aktuell 
energianvändning visas publikt. Ett gränssnitt presenterar energidata i olika grafiska former i 
en ishall. Tiden har varit för kort för en djupare utvärdering men initialt har återkopplingen 
varit positiv. 
 

Informationsspridning har bl.a. gjorts genom; ny hemsida, regionträffar, Arenadagarna 2012, 
nätverkande med regionförbund, uppdaterad infofolder, studieresa till Finland, etc.  
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SUMMARY 
 
The third phase of project “Stoppsladd” has increased the number of ice rinks to 
approximately 193. Only about 135 of those can give acceptable information as to their 
annual purchased energy. Still the national average is about 1000 MWh per year; 
however, the saving potential is often 20-40% with moderate or no investments. 
 
A low-e installation in an ice rink has been evaluated and the energy saving was 
concluded to about 6% on a yearly basis. It is about half of the expected saving which in 
this specific case is related to a somewhat higher emissivity than expected. Secondly the 
combination of the material properties and the installation with a 0.8 mm gap between 
ceiling and low-e reduces the saving. 
With better circumstances this measure should save at least 10% of the heat load on an 
annual basis in a climate corresponding to Stockholm conditions. The warmer the 
climate and the higher the indoor temperature is, the higher is the saving. 
 
The effect of fluid treatment was evaluated in two ice rinks where the secondary fluids 
(warm and cold side) where filtered and degased. On the secondary refrigerant side the 
one ice rinks responded very positively and the pump power was reduced by 20 %. This 
is well over expectation and shows the energy saving potential in this measure. In a 
second ice rink the measurement method could not show any saving. This may lie on the 
method; however, this is an area for further investigation. Other aspects of this measure 
are a longer service life of pumps as well as the fluids themselves. 
 
More energy measurements are required to monitor, follow up and to evaluate potential 
measures in the ice rinks. The project has demonstrated installations of energy 
measurement in three ice rinks. The cost very much depends on the status of the facility 
but should normally fall within the range 50 to 100 tkr. This includes energy 
measurement points as well as gateway, database and web interface.  
 
The overall conclusion is that the need to for information distribution and competence 
development is a key to future savings in this field. The project proposes to continue 
with emphasis on these keys in a potential next phase.  
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FÖRORD 
 

Ett stort tack till alla de som bidragit till projekt Stoppsladd. Även om vi med stor 
tacksamhet får delfinansiering från Energimyndigheten så sker stora insatser på ideell 
eller nära ideell grund. Vi tänker på besiktningsmännen från Svenska 
Ishockeyförbundet, driftsansvariga i ishallarna, föreningar som närvarar av eget intresse 
vid ishallsbesöken. Vidare har projektets partners gjort en stor insats med material, 
egna arbetstimmar, tips och råd. 

Andra partners som i samarbete med projektet gjort betydande insatser är Nacka 
kommun som upplåtit några av sina anläggningar för projektets ”experimenterande”, 
och SSAB som bidragit med utrustning, goda råd och tester. 

Ett stort tack riktas till naturligtvis projektets huvudfinansiär Energimyndigheten och 
handläggaren Anna Pettersson. 

 

TACK! 

 

Älvsjö, 2012-07-01 

 
 

Jörgen Rogstam Mattias Dahlberg Jörgen Hjert 
Energi & Kylanalys Energi & Kylanalys Svenska Ishockeyförbundet 
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1 INLEDNING 
 
Energi & Kylanalys har tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet, 
Anläggningsutskottet, genomfört en energi- och teknikinventering av Svenska 
ishockeyhallar. Projektet har tilldelats namnet Stoppsladd fas 3 och är en fortsättning på 
de tidigare faser som genomförts av Stoppsladd. Fas 3 har haft som primärt mål att ”gå 
från statistik till implementering”, vilket syftar på att åstadkomma praktiska och faktiska 
åtgärder i ishallarna. 
Projektet delfinansieras till största enskilda del av Energimyndigheten medan 
resterande delar kommer från projektets nära partners; Svenska Ishockeyförbundet, 
QTF, ClimaCheck, ETM Kylteknik, RiteIce, Polair och Francks Kylindustri. 

1.1 Bakgrund  
Projektet Stoppsladd är ett initiativ från Energi & Kylanalys AB tillsammans med 
Svenska Ishockeyförbundet. Konstellationen har under åren 2009-2012 genomfört en 
omfattande energi- och teknikinventering av svenska ishallar och bidragit till ett 
växande intresse för energieffektivisering 
 
Tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet har ca 200 ishockeyhallar inventerats och 
i varierande utsträckning analyserats. Totalt finns i Sverige ca 350 ishallar. Syftet och 
målet med projekt Stoppsladd är att skapa en kunskapsdatabas med energifrågor 
relaterade till ishallar. Projektet har även till uppgift att sprida information och inspirera 
till energieffektiviserande åtgärder. Med hjälp av den insamlade statistiken ska en ishall 
kunna jämföra den egna energianvändningen med nationella data inom den tillhörande 
ishallskategorin.  
 
Statistiken som samlats genom projekt Stoppsladd visar att en genomsnittlig 
ishockeyhall använder ca 1000 MWh köpt energi per år. Resultatet från 
informationsinsamlingar och analyser tyder på att besparingspotentialen i ishallarna 
generellt är mellan 20 och 40 procent.  
 
Vid insamling av statistik om energianvändningen i ishallar är det påtagligt att den 
mättekniska instrumenteringen är allmänt dålig bland ishallarna. Närmare var tredje 
ishall i Sverige kan inte redogöra för hur mycket energi de köper per år. Detta medför en 
problematik när det gäller att härleda energibesparingar till specifika åtgärder och 
händelser. För kunskap om ishallens energianvändning och behov måste 
energianvändningen för de största energianvändarna i systemet mätas. De största 
energianvändarna i en ishall är kylanläggningen, värmesystemet, belysningen, 
ventilationen samt avfuktningen.  
 
Genom projektets arbete har det blivit tydligt att informations- och utbildningsbehovet 
är fortsatt mycket stort. Beteende innefattar kunskap och incitament, och bedöms vara 
ett nyckelområde för framtida energieffektiviseringar. Kunskapen som genererats inom 
projekt Stoppsladds olika faser har bl.a. legat till grund för en bok ”Energihandledning 
ishallar”. Denna skrift tillhandahålls av Svenska Kyltekniska föreningen och 
marknadsförs i hela Norden. Målgruppen är konsulter, föreskrivare, anläggningsägare 
(beställare) och driftspersonal.   
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1.2 Syfte och Mål 
 
Det övergripande syftet för den tredje fasen för projekt Stoppsladd har varit att omsätta 
insamlad data och kunskap i åtgärder. För att uppfylla detta har ett antal fallstudier 
definierats som mål nedan. Utöver detta har projektet fortsatt insamling av information 
och statistik från energianvändningen i ytterligare ca 50 ishallar. Det sistnämnda är 
fortsatt en viktig aktivitet då mötena i ishallarna är mycket viktigt för 
effektiviseringsprocessen. Det betyder att frågan lyfts vilket i många fall kan vara 
startpunkten för processen.   
 
Mål och tillika fallstudier för projektet har varit: 
 

1. Fortsatt insamling av information och statistik från energianvändningen i 
ytterligare 50 ishallar i syfte att utöka kunskapsdatabasen.  
 

2. Informationsspridning av resultat från utvärdering av demonstrationsprojekt 
med den lågstrålningsduk som installerats i Älta ishall i Nacka kommun.  
 

3. Visa på vikten av god kvalitet på vätskorna i kylsystemet genom ett underhålls- 
och effektivitetshöjande projekt.  

a. Syftet är att kontrollera och analysera vätskorna i kylanläggningen i två 
ishallar för att utröna vilken kvalité de håller. 

 
4. Jämförelse av effektiviteten att använda avfuktare med värmeåtervinning genom 

jämförelser med minst två ishallsanläggningar med olika typer av avfuktare.  
a. En halvering av elanvändningen bör vara möjlig vilket innebär ca 30 MWh 

per år och anläggning. 
 

5. Tydliggöra vikten av uppföljning genom att installera undermätare i minst tre 
ishallsanläggningar.  

a. Undermätare installeras på 4-5 av de största energianvändarna i ishallen.  
b. Även här sker urvalsprocessen utifrån aktuell förbrukning som ligger över 

snittet. Erfarenheter från liknande projekt pekar mot att det är möjligt att 
spara 15-20%. En uppskattad besparing om 15% skulle motsvara en årlig 
besparing om 150 000 kWh per ishall.  

 
6. Synliggöra energianvändning genom installation av displayer i minst två 

ishallsanläggningar i syfte att förändra personalens beteende.  
a. Ishallarna kommer att väljas ut utifrån de som ligger över snittet vad 

avser energiförbrukning, >1 000 000 kWh.  
 

7. Informationsspridning av resultat och erfarenheter under projektet genom 
aktiviteter och presentationer vid arenadagarna, regionträffar, seminarier samt 
mässor.  

 
8. Mål för projektet är även att försöka finna potentiella beställare som är 

intresserade av att uppföra en energieffektivishall, alternativt renovera sin 
befintliga till nära-noll-energinivå.  
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Utifrån denna ansats och baserad på tidigare erfarenheter bör det vara rimligt att spara 
20-40% i energianvändningen i en ishall som idag använder över 1 000 000 kWh.  
 
I ett nationellt perspektiv blir det projektets förmåga att sprida information/kunskap 
över uppnådda resultat som sätter begränsningen på hur mycket energi som kan sparas. 

 

1.3 Disposition 
Rapporten är upplagd så att resultaten presenteras i samma ordning som uppsatta mål 
och fallstudier är presenterade. De något tyngre tekniska avsnitten kommer först varpå 
avsnitten om mätning och åskådliggörande följer. Sist i resultatdelen kommer en 
redogörelse för hur informationsspridning skett och de aktiviteter som genomförs för 
att sprida resultaten.  
Efter resultaten kommer som sig bör en sammanfattande del där slutsatser från hela 
projektet sammanfattas. Och sist i rapporten föreslås några teman för vidare arbete som 
projektet identifierat. 
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2 UTFÖRANDE  
 
Här beskrivs kort den organisation som jobbat med projektet samt de ingående partners 
som på olika sätt stöttat och bidragit till projektet.   

2.1 Organisation 
Projektet Stoppsladd fas 3 har organiserats och genomförts under ledning av Energi & 
Kylanalys tillsammans med dess partners. Svenska Ishockeyförbundet, SIF, har varit en 
viktig partner i projektet då de till stor del bidragit med kontakten med ishallarna. 
Övriga deltagare i projektgruppen som medverkat till att lyckat arbete presenteras i Fel! 
ittar inte referenskälla. nedan. 
 

Tabell 1: Projektgruppen med dess medlemmar. 
Namn Organisation 

Jörgen Hjert SIF Reg Öst 

Tomas Linde SIF Reg Öst 

Anders Mannesten SIF Reg Öst 

Owe Wallberg SIF Reg Syd 

Stefan Henriksson SIF Reg Syd 

Jan Amnow SIF Reg Väst 

Pehr Lundström SIF Reg Norr 

Rolf Marklund SIF Reg Norr 

Jan Hägglund SIF Reg Väst/Norr 

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys 

Mattias Dahlberg Energi & Kylanalys 

Hans Nyman Riteice 

Kenneth Weber ETM Kylteknik 

Klas Berglöf ClimaCheck 

Hans Pejlert Polair 

Peter Franck Francks Kylindustri 

Elving Isaksson QTF 

Björn Carlsson QTF 

Anna Pettersson Statens Energimyndighet 

 
Projektet delfinansieras till största enskilda del av Energimyndigheten och resterande 
delar kommer från projektets nära partners; Svenska Ishockeyförbundet, QTF, 
ClimaCheck, ETM Kylteknik, RiteIce, Polair och Francks Kylindustri. 

2.2 Utbildning 
Som ett naturligt led i processen har denna del av projektet även inkluderat utbildning 
av besiktningsmän. Dessa genomför besiktningar av ishallarnas säkerhet och status. Den 
övergripande planen var att i möjligaste mån koordinera Ishockeyförbundets ordinarie 
besiktningar av anläggningarna med projektets teknik- och energiinventering. Projektet 
behövde därför utbilda berörda personer i de aktuella energifrågorna. Detta skedde 
även i år i samband med projektets kick-off. Platsen för sammankomsten var samband 
med studiebesöket i Finland vilket beskrivs senare i rapporten.  
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3 RESULTAT 
 
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit från projektet Stoppsladd fas 3. En del 
är mer övergripande med jämförelse av energistatistik på nationell nivå. Därefter följer mer 
detaljerade resultat där exempelvis olika kategorier av ishallar jämförs. Även specifika delar 
av energisystemet i en ishall, så som belysning, har utretts på en mer detaljerad nivå. 
 

3.1 Statistik från teknik- och energiinventeringar 
 
Projektets mål var att fortsätta insamlingen av information och statistik från 
energianvändningen i ytterligare minst 50 ishallar i syfte att utöka kunskapsdatabasen. Inte 
minst viktigt att understryka är att denna aktivitet leder till möten och diskussioner på temat 
åtgärder och effektivisering i anläggningarna. Projektet vill därför trycka på vikten av denna 
aktivitet då den i många fall leder till att processen, att se över anläggningens 
energianvändning, tar sin början. 
 

3.1.1 Allmänt om resultaten 
Projektet har överträffat delmålet och kommer att ha sammanställt 54 inventeringar – även 
kallade ”stoppsladdar”. Totalt gjordes ca 85 besök där projektet presenteras och information 
sprids. Däremot leder inte alla besök till en komplett ”Stoppsladd” då anläggningen kan vara 
föremål för återbesök eller kanske inte kan eller vill bidra med information till 
sammanställningen.  

3.1.2 Inventering 
Under projektet sammanställdes som nämnts 54 stycken energi- och teknik inventeringar, 
s.k. ”Stoppsladdar”. Utförandet av en ”Stoppsladd” innebär att anläggningsansvarig för den 
aktuella ishallen fyller i en checklista. Det har i de flesta fall genomförts tillsammans med en 
besiktningsman i samband med ett möte på plats. Frågeformuläret (den s.k. checklistan) 
består av frågor relaterade till energianvändningen och teknikstatus.  Formuläret är indelat i 
olika huvudgrupper enligt följande system: 

 Övergripande data  
 Byggnad 
 Ispist och is 
 Vatten 
 Värme- och ventilationssystem 
 Belysning 
 Kylsystem 
 Värmeåtervinning 

 
Till varje huvudkategori följer ett flertal undergrupper med frågor som i detalj beskriver 
energianvändning. Utöver tekniska detaljer kring den tillgängliga utrustningen 
behandlar checklistan även ”kompetensrelaterade” faktorer. Exempelvis ställs det frågor 
så som: 

 Diskuteras energieffektiviseringar på arean? 
 Finns det arbetsbeskrivningar för personalen på arenan? 
 Finns det drift-/skötsel pärm? Journalpärm? 
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3.1.3 Resultat 
I Sverige finns ca 350 ishallar och efter tre år med Stoppsladd har projektet i olika 
utsträckning nått ut till mer än hälften av anläggningarna. Som tabellen visare nedan så har 
projektet sammanställt ca 193 anläggningar men budskapet har nått ut till betydligt fler än 
så. 

Tabell. 3 Antal ishallar av olika typer samt vilket antal som finns sammanställda. 

 
I tabellen syns längst till vänster den kategori ishall som avses. Nästa kolumn ”Antal” betyder 
det totala antalet dylika hallar i landet och ytterligare ett steg till höger ”Inventerade” avser 
det antal av respektive kategori som projektet sammanställt under de tre första 
projektfaserna. Den sista kolumnen ”%” avser hur stor del de inventerade utgöt av de totalt 
tillgängliga hallarna i respektive kategori. 
 
Fortfarande är kvaliteten på data bitvis undermålig och luckorna är frekventa, dvs. långt ifrån 
alla anläggningar kan redogöra för energianvändning och en hel del andra högst väsentliga 
delar av inventeringen.  

3.1.4 Energianvändning 
Projektets eviga mantra att man måste mäta och följa upp sin energianvändning som ett 
minimum av engagemang för att spara energi, miljö och sänka driftkostnader återspeglas i 
svarfrekvensen på total köpt energi. Som synes i figuren nedan så kunde endast ca 135 av 
193 anläggningar ge en acceptabel information om energianvändningen. Detta betyder att 
statistiken håller i sig så till vida att ca var tredje anläggning inte kan redogöra för sin 
energianvändning. 

Kategori Antal Inventerade %

Träning C 12 4 25%

B 27 21 78%

A 78 53 68%

Publik C 123 68 55%

B 52 21 40%

A 17 10 59%

Evenemang C 5 2 40%

B 12 5 42%

A 3 0 0%

Ej Klass 19 9 47%

Ej i bruk 2 0 0%

Totalt 350 193 55%
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Figur 3-1: Total köpt energi uppdelad på el och värme för 135 ishallar. 

Med reservation för att en del data är av mindre god kvalitet så håller bilden i sig att 
genomsnittsanvändningen av energi – i det här fallet köpt energi – ligger på ca 1000 MWh 
per säsong.  

3.1.5 Sammanfattning  
I Sverige finns ca 350 ishallar och efter tre har projektet sammanställt information från ca 
193 anläggningar. Av dessa 193 har 135 kunnat ge acceptabel information om 
energianvändningen, vilket befäster att ca en tredjedel av alla anläggningar inte kan 
redogöra för sin energianvändning.  
 
Nivån på energianvändningen varierar stort mellan anläggningarna vilket naturligtvis beror 
på att de har mycket olika förutsättningar. I snitt gäller fortfarande ca 1000 MWh köpt 
energi per år för en genomsnittanläggning. Det ska betonas att man som 
anläggningsanavarig inte ska nöja sig med att vara genomsnittlig. Det finns i de flesta 
anläggningar möjlighet att med relativt enkla medel spara 20-40%, varför projektet 
uppskattar att stora besparingar är möjliga. Potentialen är 60 till 120 GWh, fördelat på el och 
värme, i beståndet av svenska ishallar.  
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3.2 Utvärdering av lågstrålningsduk  
 
Inom ramen för det fristående projektet ”Utvärdering av lågstrålningsduk i Älta ishall” har 
värmestrålningssituationen i Älta ishall före och efter installationen av en sk lågstrålningsduk 
utvärderats. Utöver Älta ishall har mätningar genomförts i 3 andra ishallar för att skapa 
referenser till utvärderingen. Projekt Stoppsladd bidrar till informationsspridningen genom 
att presentera resultaten i den föreliggande slutrapporten. 

3.2.1 Bakgrund 
Skälet till att en sk lågtrålningsduk skulle kunna vara intressant är att dess ”dåliga” 
strålningsegenskaper bidrar till att minska värmeutbytet mellan innertaket och isytan.  
Olika undersökningar har visat hur värmelasterna på isen fördelar sig mellan de 
dominerande lasterna.  
 

  
Figur 3-2: Värmelasters fördelning. T.V. Enligt ASHRAE. T.H  Enligt Weinrich/Anhalt. 

Enligt ASHRAE så utgör strålningen 28% av värmelasten (i figuren ovan ingår 7% belysning) 
medan Weinrich/Anhalt anser att den utgör ca 19% i snitt över säsongen. Oberoende av 
vilken källa som beaktas så är andelen tillräckligt stor för att vara intressant att reducera.  
 
Det kan nämnas att av de övriga effekterna så dominerar ”konvektion” och denna styrs av 
luftens temperatur, vilken naturligtvis kan påverkas – på bekostnad av komforten. Den 
tredje stora lasten är diffusion (kondensation) vilken utgörs av fukten i luften som övergår till 
is då den träffar isytan. Denna faktor kan mycket effektivt hanteras genom god avfuktning i 
hallen. 

Figur 3-3: Schematisk modell av hur värmeutbyta mellan ishallens ytor beräknas. 
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3.2.2 Instrumentering för utvärdering 
För att utvärdera inverkan av lågstrålningsduken installerades mätutrustning i ishallen. Av 
största vikt är att mäta innertakets yttemperatur samt isens temperatur. Utöver dessa så 
kommer att antal andra parametrar till vilka behövs för att se inverkan också av de andra 
lasterna. 
I Älta ishall fanns sedan tidigare en prestandaanalysator (ClimaCheck) installerad på 
kylsystemet vilken inte bara ger kylsystemets prestanda utan den mäter även flera 
omgivande parametrar. Några värda att nämna är ishallsluftens tempertur och fukt (RH) 
samt omgivningstemperauren. Bl. a. dessa kommer att vara avgörande för att utvärdera 
inverkan av duken. 
 

Figur 3-4: T.V. installation av mätutrustning i juni 2011. T.H. IR-sensorer för mätning av innertakets 
respektive isens yttemperatur. 

Den extra utrustning som installerades specifikt för denna utvärdering var IR-sensorer vilka 
mätte innertaktes yttemperatur samt isens yttemperatur. För att vara mer specifik så mäter 
dessa strålningstemperaturen. Detta innebär att vid mätning på material med låg 
emissivitet, dvs. < 0.9, så kommer strålningstemperaturen att mer eller mindre kraftigt 
avvika från den fysiska temperaturen. I praktiken betyder detta att den fysiska 
yttemperaturen är högre än den strålningstemperatur som mäts. Just detta är också syftet 
med åtgärden – vilket skulle kunna utryckas som att man minskar strålningsutbytet och då 
ökar takets temperatur eftersom det inte längre kyls lika mycket av isen. 

Figur 3-5: Lågstrålningsduken installerad under säsongen 2011/12. 
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3.2.3 Analytisk modell 
De initiala mätningarna visade en mindre effekt av duken än väntat varför mer resurser fick 
läggas på att förstå de bakomliggande teoretiska förhållandena. Den teoretiska 
utvärderingen visade sig kräva en ganska omfattande analys vilket bl.a. krävde att en 
strålningsmodell konstruerades som sen kördes i EES (Engineering Equation Solver). 

  
Figur 3-6: Detaljerad modell vilken ligger till grund för EES-beräkningarna. 

Strålningsmodellen innehåller komponenter för att hantera strålningsutbytet mellan tak och 
is samt väggar, tak och is.  

Figur 3-7: Resultat av teoretisk modell av strålningsvärme där innertakets emissivitet varieras från 0 till 1. 

Vad denna modell visar är att väggarna har en större betydelse än vad man först trott. Den 
normala emissiviteten för takytan kan antas vara ca 0.9. Ur figuren ovan kan då läsas att med 
givna antaganden så står taket för ca 2/3 av strålningslasten och väggarna för ca 1/3. Det 
något uppseendeväckande var att väggarnas bidrag ökade med minskade emissivitet för 
taket. Förklaringen är att taket fungerar som ”spegel” och reflekterar värmen från väggarna 
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vilket gör att dess bidrag ökar något. Kontentan blir att även med ett ”perfekt” tak så 
återstår närmare hälften av den ursprungliga strålningsbelastningen.  

3.2.4 Mätresultat i ishallen  
För att visa på den konkreta skillnad som uppmätts i Älta ishall så visas nedan en tabell med 
mätresultat som åskådliggör skillnaden före och efter.  
 
Tabell. 3 Skillnad i uppmätta parametrar i juni och augusti. 

 
 
I tabellen syns medelvärdena för mätperioden 16-17 juni samt 10-20 augusti vilket 
representerar före och efter installationen av duken. Det tre första parametrarna avser 
temperaturerna för is, luft och innertak. De två sista är motsvarande temperaturdifferens 
mellan is och tack samt is och luft.  
 
Det kan konstateras att temperatur samt motsvarande temperaturdifferens mellan tak och 
is har minskat med ca 3 °C, däremot är temperaturen något högre i augustifallet så den 
temperaturdifferensen har ökat med ca 1.6 °C. Detta betyder att strålningslasten minskat 
och den konvektiva delen ökat. Hur stora dessa skillnader är måste beräknas med gällande 
korrelationer för värmeövergång. Det uppmättes också en högre relativ fukt i ishallen i 
augusti än i juni vilket också bidrar till att höja den delen av belastningen.  
 
Slutsaten ifrån detta är att analysen blir relativt komplicerad då flera faktorer inte är 
konstanta. För att spåra skillnader i total värmelast så analyserades kylsystemets prestanda 
(kyleffekt, Q2) under de två jämförande perioderna.  

Figur 3-8: Jämförelse av kylsystemets kyleffekt under juni och augusti. 
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Resultaten från jämförelsen av kyleffekten, och därmed totala värmelasten, visar på en liten 
skillnad där augusti-fallet ger en något lägre kyleffekt vid motsvarande utetemperatur. 
Skillnaden motsvarar 2-5%, vilket fortfarande är lägre än väntat och i praktiken så liten att 
det inte går att uttala sig med någon säkerhet om det faktiskt föreligger någon skillnad. 
 
Som konstaterats ovan så har flera parametrar ändrats vilket gör att det utifrån denna 
experimentella analys inte går att dra några långtgående slutsatser vad gäller effekten av 
lågstrålningsduken. 

3.2.5 Utvärdering av material 
Som en del i utredningen analyserades materialets (dukens ytmaterial) noggrannare. Dels så 
gjordes ett egen test vilken redovisas nedan som i sin tur indikerade att emissiviteten inte 
var så låg som antagits. I litteraturen och från de flesta leverantörer så anges att 
emissiviteten är 0.04-0.1.  

Figur 3-9: Testuppställning för verifiering av dukens emissionstal.  

En provbit om ca 1x2m av den aktuella duken från installationen i ishallen hängdes vertikal i 
ett rum. På dukens baksida så ställdes en strålningsvärmare upp som fick värma baksidan. På 
duken bringades termoelement som mätte den fysiska temperaturen och samtidigt mättes 
dukens blanka yta med en IR-givare.  Genom att jämföra den fysiska temperaturen med den 
strålningstemperatur som IR-givaren gav kunde en relativt god uppskattning av materialets 
egenskaper erhållas. 
 
Testet visade att emissiviteten sannolikt låg i intervallet 0.3-0.4. Anledningen till att den inte 
var så låg som ursprungligen väntat förklaras av att förutom den blanka ytan så har duken 
ritsar för att vara dränerande, vilket utnyttjas i andra applikationer. Vidare så har den också 
trådar som håller ihop strukturen och dessa båda faktorer gör att emissiviteten ökar då tråd 
och slitsar har högre emissivitet än aluminiummaterialet.  
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Bilden nedan visar det befintliga materialet och ett alternativt material som inte har den 
påverkade ytstrukturen. Det kan tydligt ses att det befintliga materialet är till vänster i 
figuren och att till högre är det något blankare.  

Figur 3-10: T.V. den befintliga duken (0.26) och T.H. den blankare duken (0.04). 

SSAB som saluför ett alternativ till dessa material – en ytbehandlad plåt – var behjälpliga i 
projektet och bistod med testutrustning och rådgivning. Förutom detta så erbjöd de sig att 
göra ett noggrannare laboratorietest vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Detta test visade 
att den befintliga duken hade emissiviteten 0.26 och den något blankare alternativa duken 
0.04. Vad detta får för praktisk effekt visar analysen i kommande kapitel. 

3.2.6 Utvidgad teoretisk och experimentell analys 
För att kunna analysera vidare och sedan beräkna mer generella fall med lågstrålningsduken 
samt dess monteringsalternativ så utvidgades beräkningsmodellen till att också innefatta 
takets beskaffenhet. 

 
Figur 3-11: Ett exempel på hur en takkonstruktion i en ishall kan se ut (www.iihf.com). 

I bilden ovan visas hur en typisk takkonstruktion ser kan se ut med plåtstruktur på inner- och 
yttersidor samt isolering i mitten. Genom att sedan göra antaganden beträffande 
värmeövergångstal på respektive sida samt isoleringens prestanda så kan en värmebalans 
ställas upp se fig 3-12 nedan. Den kommer innehålla några parametrar som med god 
säkerhets bestämts men också den sökta innertakstemperaturen. Utrycket som även 
använts av Wienrich, W. & Anhalt, M. (Schnelles Eis 
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Untersuchungen zur Beeinflussung von Qualität und Energieaufwand beim Sporteis. 
Bundesinstitut für Sportwissenschaft. 2011) syns i figuren nedan. 

Figur 3-12: Utryck för beräkning av innertakets temperatur genom värmebalans över takkonstruktionen. 

För mätperioden innan lågstrålningsduken monterades så mättes innertakets temperatur IR-
givaren och denna period användes för att kalibrera modellen och antagandena. I figuren 
nedan så visas de beräknade och uppmätta värdena för just yttemperaturen.  

 
Figur 3-13: Jämförelse av beräknade och uppmätta värden förinnertakets temperatur. 

Det kan konstateras att avvikelsen verkar ligga inom ca 1 °C vilket får anses som bra i 
sammanhanget.  
I den aktuella ishallen så monterades lågstrålningsduken i höjd med takbalkarnas underkant 
vilket gjorde att ett mellanrum på 80 cm uppstod mellan det ursprungliga innertaket och 
duken. I detta mellanrum kan luft röra sig fritt då det är öppet i underkant och inget 
sektionerar den kanal som uppstår mellan balkarna. Detta leder i sin tur till att duken alltid 
kommer värmas av den omgivande luften och få en temperatur som är något högre än den 
varit vid direkt kontakt med takkonstruktionen.  
 
Betydelsen av ovan nämnda fenomen kommer att avta med lägre emissivitet då 
temperaturen inte längre har någon påverkan. I det föreliggande fallet får det en påverkan 
då emissiviteten är så pass hög som 0.26. Framförallt är det i vinterfallet då taket normalt 
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skulle bli kallare som man får en negativ inverkan av mellanrummet. Fenomen som dessa 
kan simuleras i den föreliggande modellen och detta görs i det följande avsnittet. 

3.2.7 Resultat och simuleringar 
Genom att i modellen använda uppmätta värden på is-, ute-, inomhuslufttemperatur, etc. så 
kan strålningsbidraget beräknas och integreras över tiden. I figuren nedan visas de olika 
scenarios som beaktats i modellen. 

Figur 3-14: De olika beräkningsscenarios som simulerats med EES-modellen. 

Det som kallas ”base case” är situationen före dukens installation. Med installerad duk 
särskiljs fallen med och utan mellanrum mellan tak och duk, samt i båda fallen så betraktas 
dessa med ”befintlig” (0.26) och ”alternativ duk” (0.04). 

 
Figur 3-15: Strålningsvärme uppdelat på väggarna och takets bidrag vid olika scenarios - sommarfall. 
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I stapeldiagrammet så visas den beräknade strålningsvärmen från innertak och väggar där de 
fem första staplarna är baserade på uppmätta data under en vecka i början på augusti. Den 
sista stapeln, längst till höger, visar fallet i juni med uppmätta data. För att se den verkliga 
inverkan av den befintliga installationen så ska de två första staplarna jämföras och där ser vi 
att lasten minskat med ca 15 kW som utgör ca 21 % av strålningen, men av den totala 
genomsnittliga belastningen under perioden var ca 236 kW. I det perspektivet kommer 
reduktionen att utgöra ca 6.5 % av total värmelast. 
 
Om däremot den blankaste duken används så blir reduktionen närmare 30 kW vilket i detta 
fall motsvarar 14 % minskning av totala värmelasten.  
 
I ett kallt vinterfall så kommer inverkan av mellanrummet att göra sig påmind och man kan 
t.o.m. få en negativ inverkan, i alla fall med en duk som inte har bästa prestanda. I figuren 
nedan som är baserad på data från december i den undersökta ishallen så ser man att i fallet 
med mellanrum och en något sämre duk så får man en förhöjd last. Det är inte mycket det är 
frågan om men principiellt är detta konsekvensen av materialets egenskaper och 
mellanrummet. 

Figur 3-16: Strålningsvärme uppdelat på väggarna och takets bidrag vid olika scenarios - vinterfall. 

Som tidigare konstaterats så får ishallens temperatur en stark påverkan även på 
strålningsbidraget. Luften som värmer innertaket är den starkast drivande faktorn till takets 
uppvärmning givet att taket är ”normalt” isolerat. I ett fall med oisolerat eller mycket dåligt 
tak kan utetemperaturen bli dominerande. I figuren nedan så har en känslighetsanalys gjorts 
där för en given is- och inomhustemperatur så har utomhustemperaturen varierats.  
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Figur 3-17: Den totala strålningsvärmen mot isen som funktion av utetemperaturen vid olika emissionstal. 

Som synes så leder inte oväntat en högre utetempertur till en högre strålningsbelastning, 
samtidigt syns hur effekten avtar med lägre emissionstal för innertaket.  
 

3.2.8 Utvärdering av belysning 
Före och efter installationen av duken gjordes en belysningsmätning i ishallen. Belysningen (i 
enheten lux) mättes på olika positioner över ispisten enligt den schematiska bilden nedan i. 
Mätningen gjordes vid full belysningseffekt. 

Figur 3-18: Belysningsmätningar t.v. före installation av duken och t.h. efter densamma. 

Resultaten visade på en mycket tydlig ökning vilken i absoluta tal blev 135 lux för 
medelvärdet som i sin tur motsvarar 24 % förbättring. För den aktuella belysningen betyder 
det att om man valde att reglera ned effekten för att har samma nivå som tidigare så skulle 
man kunna spara ca 4 kW i direkt eleffekt till belysningen. Detta gäller vid full effekt. 
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Figur 3-19: Belysning i lux vs Installerad effekt – med och utan duk 

För att sätta resultaten i perspektiv visas de aktuella mätpunkterna jämfört med det 
nationella snittet, vilket togs fram under Stoppsladd fas 2. För den aktuella anläggningen 
skulle besparingen kunna bli ca 15 000 kWh per säsong om den realiserades. Idag har man 
inte korrigerat belysningseffekten utan tillgodogörs sig en bättre belysning. Detta kan 
naturligtvis ha ett stort värde för en anläggning som ligger på gränsen att behöva byta 
armaturer eller system för att kunna möta de kravnivåer som gäller. Då kan denna åtgärd 
eventuellt ”spara in” en belysningsinvestering.   

3.2.9 Slutsatser 
Installationen i Älta har gett ca 6.5 % besparing vilket inte är den förväntade effekten och det 
kan härleds till två huvudfaktorer. Det första är materialets (dukens) beskaffenhet som 
visade sig har högre emissivitet än antaget – 0.26 istället för ≤ 0.1. Det andra är montaget 
med ca 0.8 m spalt mellan innertak och duk vilket gett duken en högre temperatur än 
tidigare antaget. Dessa båda faktorer tillsammans med en grundläggande modellering av alla 
strålningsbidrag (väggar, belysning, etc.) visar att besparingen blivit ungefär hälften av vad 
som tidigare antagits.  
 
Viktiga lärdomar är val av material, dukens placering och montage vilka alla mycket noggrant 
dokumenterats. Nedan visas de olika värmelasternas fördelning under en vecka i augusti 
2011. 
 



 
 

Stoppsladd – slutrapport fas 3  24 

 

 
 

Figur 3-20: De dominerande värmelasterna fördelning under en vecka i augusti. 

Vidare hade Älta ishall ett relativt bra utgångsläge med ett väl isolerat tak vilket bidrar 
till att minska vinsten. Generellt kan sägas att ju högre temperatur ishallen har över året 
ju lönsammare blir investeringen. På samma sätt bidrar en längre säsong positivt i 
beräkningen, då drift vid högre omgivningstemperatur också kommer bidra positivt i 
kalkylen. En sekundär effekt av åtgärden är förbättrad belysning vilket också redovisas 
ovan. Detta visar sig också kunna spara energi och bör tas med i den totala kalkylen. 
 
Vad gäller ekonomin i stort så kan man något konservativt säga att en lågstrålningsduk 
borde spara ca 10 % av kylsystemets drivenergi. Detta då strålningsbidraget normalt 
sett utgör 20-30% av total värmebelastning och med denna åtgärd halveras. De flesta 
ishallar har en energianvändning på 200-400 MWh per säsong för kylsystemet. Om 
reduceringen i värmelast slår rakt igenom på hela kylsystemets energianvändning så 
blir besparingen 20-40 MWh. Detta kan i sin tur översättas till ca 20-40 tkr.  
 
En efterinstallation av en lågstrålningsduk kostar storleksordningen 300 tkr varför 
återbetalningstiden med avseende på reduktion av värmelast blir ca 10 år. Läggs den 
sekundära effekten avseende belysningen, om den realiseras, så skulle den potentiella 
besparingen kunna öka med ca 15 MWh. Totalt sett skulle då återbetalningstiden kunna 
bli ca 7 år.  
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3.3 Utvärdering av avgasning och rening av systemvätskor 
 
I en ishall finns stora och viktiga värmetransporterande system vilka är vätskeburna. De 
primära är köld- och värmebärarsystemen (KB/VB). Den förstnämnda transporterar värmen 
från ispisten till kylsystemet och finns i olika former. Värmebärare (kallas även kylmedel) 
syftar på den vätska som i fullständigt indirekta kylsystem transporterar värmen från 
kylsystemet och ut till den sk kylmedelkylaren.  
 
Dessa system och vätskor kan ha stor påverkan på anläggningens drifts- och servicekostnad. 
Om vätskorna av olika anledningar inte fungerar bra så ökar pumpenergier för cirkulationen 
och de kan också påverka livslängden på pumpar och övriga komponenter.  

3.3.1 Genomförande i två ishallar 
Syftet med delprojektet var att kontrollera och analysera vätskorna i kylanläggningen i två 
ishallar. För detta syfte valdes Järfälla och Nacka ishall där den tidigare har relativt hög 
energi användning, dvs. > 1000 MWh. Den senare har i relativa tal inte så hög 
energianvändning men har ett stort köldbärarsystem då den har två isytor, vilket gör den till 
en något större teknisk utmaning (vad gäller avgasning, etc.). En vidare poäng med dessa val 
var att båda anläggningarna hade prestandaanalysatorer (ClimaCheck) installerade, vilka 
möjliggör en bra dokumentation och uppföljning.  
 

 Figur 3-21: Vid installation av utrustning för rening av köldbärarvätska i Järfälla ishall. 

I figuren ovan visas installation av utrustning för avgasning och rening av köldbärarvätskan i 
Järfälla ishall under början av mars 2012. I denna ishall finns inget värmebärarsystem så det 
var inte aktuellt. Järfälla ishall består av en ishall samt en utebana, vilka har ett gemensamt 
köldbärarsystem. Utebanan var inte i drift under vintern så den blev tyvärr inte åtgärdad.  
 
I Nacka ishall genomfördes analys och åtgärd både på köld- och värmebärarsystemet. 
Anläggningen består av en ishall och ett tält vilka båda har ishockeyrinkar. Kylsystemet är 
gemensamt och har likaså ett gemensamt KB-system såväl som VB-system. 

3.3.2 Vätskeanalyser 
Nedan visas resultaten av de kontinuerliga vätskeprover som utfördes under åtgärderna i 
respektive anläggning. De har gemensamt att det var mycket höga gasinnehåll i både KB och 
VB-systemen. Först ut visas Järfällas köldbärarsystem nedan. 
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Figur 3-22: Provresultat från åtgärdens början till slut – köldbärare i Järfälla. 

Testerna genomfördes under perioden 13 – 29 mars 2012 och visar på initialt mycket höga 
värden vilka sedan stabiliserar sig på en betydligt mycket lägre nivå. Före åtgärden startades 
så noterade teknikerna på plats ”oerhörda mängder gas” i testprotokollet vilket också 
bekräftas av de missljud som rådde i pumparna när den fria och bundna gasen gör sig 
påminda. Syrehalten gick ned från 5.0 mg/l till 1.5 mg/l. 
 

Figur 3-23: Provresultat från åtgärdens början till slut – köldbärare i Nacka. 

I figuren ovan visas Nacka ishalls KB-system vilket hade liknande nivåer av gaser inlösta och 
åtgärden fick ett liknande förlopp. Syrehalten gick från 3.8 mg/l till 0.8 mg/l och åtgärden 
utfördes under tiden 14-28 mars 2012. 
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Figur 3-24: Provresultat från åtgärdens början till slut – värmebärare i Nacka. 

Ovan syns resultaten från åtgärden av Nacka ishalls VB-system under tiden 14-21 mars 2012. 
En annorlunda skala stör jämförbarheten något men även här var gashalterna mycket höga 
vid starten. Syrehalten gick från 4.0 mg/l till 0.7 mg/l. En skillnad under utförandet är 
tidsåtgången för dessa åtgärder beroenden på typ av system och vätska. Detta system är 
”varmt” samt att mediet är propylenglykol. Detta gör att åtgärden går betydligt snabbare, 
vilket i praktiken betyder ungefär halva tiden. 

3.3.3 Mätresultat 
Som tidigare nämnts finns prestandaanalysatorn ClimaCheck installerad i båda 
anläggningarna vilket innebär att energimätning på kompressorer ingår. Vidare finns data 
tillgänglig genom de temperatur- och tryckmätningar som görs på och runt kylsystemet. 
Dessa mätpunkter gör det möjligt att se en eventuell påverkan på kylsystemet och dess 
komponenter.  
 
Förutom ovan nämnda så bestyckades pumparna i Järfälla med strömmätning vilket sedan 
räknas om till eleffekt. I Nacka så hade alla pumpar individuella frekvensomformare med 
energimätning inbyggd, så energidata noterades vid senare redovisade tillfällen. 
 
När det gäller de konkreta resultaten så visas först mätningarna på pumpen i Järfälla i 
figuren nedan. Mätningarna startades ca en vecka innan åtgärden påbörjades och detta syns 
som en den första flacka delen av kurvan. Den 13 mars påbörjades åtgärden genom 
håltagning, inkoppling, etc. vilket syns som den första ”dippen” i kurvan. Därefter börjar 
effekten på att minska relativt kontinuerligt med vissa återfall. Det sistnämnda är troligen en 
följd av att gas som står fritt ute i systemet frigörs och det är en process över en viss tid 
innan den åter är borta.  
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Figur 3-25: Pumpeffekt (KB-pump) i Järfälla från ca 1 vecka före åtgärden till hallen stängdes. 

Resultatet från denna åtgärd blev mycket uppmuntrande då en reduktion av ca 4 kW kunde 
noteras när åtgärden var avslutad. Nu ska det tilläggas att denna anläggning har en i 
utgångsläget mycket hög pumpeffekt, men icke förty så motsvarar det ca 20 % minskning. I 
den aktuella anläggningen sparar denna åtgärd över 20 MWh per säsong.   

Figur 3-26: Värmeöverföringsparametrar i Järfälla före åtgärden i mars 2012. 

Vidare så undersöktes även om åtgärden gett någon effekt vad gäller värmeöverföringen i 
förångaren. Detta illustreras av figuren ovan vilket inte är helt enkel att tyda! Kontentan är 
att när parametrar som ger ett mått på hur bra värmeöverföringen fungerar så som 
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temperaturdifferenser mellan köldmedium och köldbärare samt köldbärare och is, etc. så 
går det inte att se någon märkbar effekt. Detta kan ha olika förklaringar såsom att effekten 
är så liten att den inte går att mäta med denna utrustning, effekten kan vara fördröjd, dvs. 
anläggningen behöver ett visst antal drifttimmar innan effekten blir märkbar. Anläggningen 
stängdes ned 4-5 dagar efter åtgärden var avslutad så här vore det önskvärt att göra en 
uppföljning under nästa säsong för att bedöma den långsiktiga effekten. 
 
I Nacka ishall gjordes samma typ av ansats vad gäller åtgärd, mätning, uppföljning och 
utvärdering. En skillnad som nämnts ovan rör pumparnas drivenergi vilka mättes med hjälp 
av energimätning i frekvensomformarna. Detta gav inte en kontinuerlig mätning utan 
enstaka punkter vid avläsningarna vilket visade sig inte vara tillräckligt för att kunna utläsa 
någon inverkan. I tabellen nedan visas de genomsnittliga effekterna baserat på de 
energiavläsningar som gjordes. Genom att anläggningen under tiden för utvärderingen 
stängde ned isytan i tältet så förändrades förutsättningarna drastiskt för kylsystemet, 
samtidigt som vädret gick mot varmare tider. Dessa faktorer störde just denna del av 
utvärderingen så i detta fall går det inte att utsäga något om effekten på pumpenergin. 
 
Tabell. 3 Genomsnittlig pump- och fläkteffekt före och efter åtgärderna i Nacka ishall. 

 
På samma sätt som i Järfälla så analyserades värmeöverföringen i kylsystem, ispist och på 
värmebärarsidan utan att kunna dra några tydliga slutsatser. Även här är budskapet att 
denna typ av åtgärd kräver längre tid för utvärderingen. Vidare så är Nacka en mer komplex 
anläggning med värmeåtervinning, etc. som också påverkar systemets dynamik, vilket bidrar 
till en mer resursintensiv utvärdering.  

3.3.4 Slutsats 
Projektet har genomfört två insatser med projektpartnern QTF i två olika ishallar. Resultatet 
överträffade förväntningarna och sänkte i ena anläggningen köldbärarpumpens 
effektförbrukning med ca 20 %, vilket i den aktuella anläggningen sparar ca 20 MWh per 
säsong. Utöver detta så kan man räkna med längre livslängd på pumpar och köldbärare samt 
att värmeöverföringen sannolikt kommer bli bättre på sikt med renare värmeväxlarytor. De 
långsiktiga effekterna behöver studeras efter dessa åtgärder och projektet rekommenderar 
en fortsatt utvärdering under nästa säsong för att kunna visa den fulla bedömda potentialen 
om 10% på kylsystemets energianvändning, dvs 30-40 MWh per säsong. 

Pumpenergi Nacka ishall

Före Efter

8/3-2012, kl. 14.40Effekt Effekt Effekt Effekt

KB ute 1 0.0 0.04

KB ute 2 3.4 1.46 3.4 1.5

KB inne 3 4.7 3.75

KB inne 4 0.1 1.70 4.8 5.5

VB 8 2.6 1.62

VB 9 2.8 1.69 5.4 3.3

KMK1 0.0 0.24

KMK2 0.0 0.24 0.0 0.5

KMK3 0.0 0.24

KMK4 0.0 0.24 0.0 0.5

1 (före) 2 (efter)
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3.4 Avfuktares effektivitet med värmeåtervinning  
 
I projektbeskrivning så gjorde projektet bedömningen att detta delprojekt skulle kunna 
utvärderas i en närliggande ishall där just denna typ av konvertering var planerad, dvs 
installera en fjärrvärmevärmd förvärmningsvärmeväxlare. Anläggningsägaren har 
under hela säsongen arbetat med denna åtgärd utan den blivit slutförd. Följaktligen har 
den tänkta åtgärden inte kunnat utvärderas. 
Som alternativ till detta har som nedan redovisas en studie av en konventionell sorptiv 
avfuktare gjorts, vilken sedan jämförts med en sk kylavfuktare där köldbäraren från 
kylanläggningen använts för avfuktningsprocessen. 

3.4.1 Utvärdering av aktuella förhållanden och avfuktningsprinciper  
En av anledningarna till att projektet valt att titta närmare på just avfuktare är att de 
ofta i praktiken går onödigt mycket. Detta beror i sin tur på felinställda börvärden 
och/eller icke ändamålsenliga styrsystem.. 

Figur 3-27: Exempel på mätningar under januari 2012 där avfuktaren delvis går på full effekt. 

Ett exempel visas i bilden ovan där mätningarna visar, vilket även bekräftats av avfuktaren 

börvärde, att avfuktaren är inställd på 50 % oberoende av temperaturen i hallen är. I detta 

fall resulterar det i att avfukturen är i ”full” drift den 12 januari, en dag med relativt torrt 

vinterförhållande. Resultatet blir en daggpunkt som ligger under -5°C vilket i sin tur betyder 

att isen kommer att ”sublimera” dvs. förångas till den torra luften. I praktiken kyls i detta 

läge isen med avfuktaren! Här har projektet en pedagogisk uppgift att förmedla en mer 

relevant styrning, daggpunktstyrning, och/eller att en bättre uppföljning och anpassning av 

inställda börvärden. 
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3.4.2 Utvärdering av aktuell energianvändning för avfuktning 
Denna delsstudie ingår inom ramen för ett examensarbete där de vidare detaljerna är 

inkluderade. Ett första försök har gjorts för att utreda energianvändningen för två olika 

avfuktningsprinciper; sorptiv och kylavfuktning. 

Figur 3-28 Funktionsprincip för en sorptiv avfuktare. 

I figuren nedan visas de månadsvisa resultat som erhållits och för hel säsongen kan det 

konstateras att totalt har nästan 150 MWh använts för detta delsystem. Detta är betydligt 

högre än vad som betraktas som normalt. Om detta beror på brist på dåliga referensdata 

eller om något är felaktigt i denna anläggning går inte att svara på i skrivande stund. De 

mycket låga värden under februari och mars månad beror på att avfuktaren var defekt och 

stod stilla under delar av tidsperioden. 

Figur 3-29 Mätningar under säsongen 2011/2012 där avfuktarens totala energianvändning ingår. 

I en annan anläggning gjordes mätningar på en sk kylavfuktare som i detta fall kyls med 

anläggningens köldbärare.  
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Figur 3-30 Funktionsprincip för en sk kylavfuktare. 

Genom att permanenta mätningar utförs på kylmaskinen i anläggningen så är även 

köldfaktorn känd och därmed kan den energi som åtgår för kylningen beräknas. Mätningarna 

utfördes så att köldbärarflödet mättes och även dess temperaturdifferens över kylbatteriet i 

avfuktaren. Med dessa parametrar kan kyleffekten i batteriet beräknas. 

Warm air  in Cold dry air out Warm dry air

Brine 
in

Brine 
out

Condensed 
water

 

Figur 3-31 Mätpunkter för en kylavfuktaren i den aktuella anläggningen. 

Syftet var som tidigare noterats att hitta metoder för att jämföra energianvändningen 

mellan olika avfuktningsprinciper, men också sätta den absoluta energianvändningen i 

perspektiv, dvs. skapa referensdata. 
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Det ska betonas att jämförelsen ännu inte är fullständig då det är svårt att få med alla 

parametrar vid första försöket. Vidare finns bara jämförbara data för en begränsad 

tidsperiod.  

Figur 3-32 Energianvändningen för de två avfuktningsprinciperna under en dag i september 2011. 

I figuren ovan så förefaller den sorptiva processen använda mer energi än kylavfuktaren. 

Siffrorna innehåller en del osäkerheter med avseende på vad som ingår i betraktelsen för att 

få en så rättvis jämförelse som möjligt. Vad avser kylavfuktaren så ingår inte pump och 

fläktarbete, men vad som är mer väsentligt ingen värmeenergi. Om kylavfuktningen 

återvärms med återvunnen värme då är det i sammanhanget i princip ingen energikostnad, 

men i många fall så värms processluften med t ex fjärrvärme och då blir det en väsentlig 

skillnad.  

Luftens tillstånd in till avfuktaren spelar också roll samt hur mycket vatten som faktiskt 

bortförs, och detta är faktorer som inte är fullständigt mätta och/eller utredda. Slutsatser 

som ändå kan dras är att kylavfuktning sannolikt har förutsättningar av vara ett effektivt 

alternativ mycket beroende på kylsystemets COP och typ av värmekälla. Vad gäller de 

sorptiva systemen så kan dessa genom att använda återvunnen värme öka deras effektivitet 

betydligt.  

I exemplet ovan använder den sorptiva maskinen ca 150 MWh el på en säsong och utav 

detta är sannolikt minst 80% (115 MWh) värme vilken idag genereras med el. En stor del av 

detta, sannolikt minst 50%, skulle kunna ersättas med återvunnen värme. För den aktuella 

anläggningen skulle det betyda ca 65MWh vilket överträffar den tidigare uppskattningen på 

30 MWh. Att visa just detta var avsikten med detta delprojekt men som nämndes i 

inledningen så gick det inte att genomföra under detta projekt då utrustningen inte 

installerades som avsett. 
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3.5 Mätning och uppföljning genom undermätare  
 
I en genomsnittlig svensk ishall saknas det i allmänhet mätare för att påvisa 
energianvändningen i ishallen på en detaljerad nivå. I värsta fall finns det endast en 
huvudmätare som registrerar elanvändningen för hela ishallen samt en fjärrvärmemätare i 
det fall fjärrvärme inköps. Detta är dåliga förutsättningar för att spara energi då det är 
betydligt svårare att avgöra vart energin tar vägen med ett mindre antal energimätare.  
 
”Att mäta är att veta” är ett talesätt som projekt Stoppsladd förespråkar. Som ett första steg 
i målet att spara energi bör en energikartläggning genomföras. Ju mer detaljerad 
kartläggning desto bättre. Det är däremot inte rimligt att mäta energianvändningen till varje 
teknisk apparat i en ishall då det skulle vara väldigt kostsamt samt tidsödande. Det gäller att 
sätta in resurserna där de gör skillnad.  

Figur 3-33: Exempel på principiell uppbyggnad av ett mätsystem av mätnivån ”MMI” 

Som huvudregel bör de 4-5 största energianvändarna i en ishall mätas med energimätare. 
Inom Projekt Stoppsladd fas 3 har detta implementerats med syftet att påvisa nyttan och 
möjligheterna med undermätare för att lokalisera energitjuvar. Totalt installerades det 
energimätare i tre ishallar där urvalet representerade ishallar med en energianvändning över 
den genomsnittliga nivån. Eftersom förutsättningarna varierar från ishall till ishall är det 
lämpligt att visa på kostnader och potentialen för olika typer av ishallar. Erfarenheter från 
tidigare projekt tyder på att det är möjligt att spara mellan 15 till 20 % med undermätare 
som mäter de största energianvändarna. En uppskattad besparing om 15 % skulle motsvara 
en årlig besparing om 150 000 kWh per ishall.  
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3.5.1 Vikingahallen (Ekerö) 
Vikingahallen är beläggen på Ekerö strax väster om Stockholm i Mälaren. Ishockeyhallen är 
byggd år 1994 men genomgick en renovering år 2011. Säsongen sträcker sig från omkring v. 
35 till och med v. 13. Övergripande energiinformation saknades före detta delprojekt 
startades. Hallens ispist är konstruerad av grus och är isolerad med tillhörande tjälskydd som 
använder återvunnen värme för att förhindra tjälbildning. Vidare så är kylrören i ispisten av 
plast. Ishallens kylsystem installerades år 2004 och är av typen fullständigt indirekt system. 
Till belysning används lysrör av typen T8. Dessa kan regleras i tre steg där armaturerna släcks 
eller tänds manuellt med hänsyn till den aktuella aktiviteten. Ishallen har även en avfuktare 
av typen Munters med installerad effekt motsvarande 28,7 kW. 
 
Vid en första inventering av ishallen konstaterades det att det fanns en energimätare 
installerad för hela ishallen, följt av en undermätare för kylsystemet. Vidare avlästes dessa 
värden manuellt av den driftansvarige per dagsbasis. Någon automatisk insamling av 
mätdata var därmed inte installerad. Som en första åtgärds installerades en datalogger, (i 
detta fall en ClimaCheck), med möjlighet att spara alla framtida mätvärden och presentera 
dessa grafiskt via ett internetbaserat gränssnitt. Då den befintliga elmätaren för den totala 
el-energianvändningen inte var kompatibel med dataloggern fick en ny installeras. 
Energimätaren var av modellen EM24 DIN, fabrikatet Carlo Gavazzi (se Figur 3-34). Pris för 
denna energimätare är omkring 2500 kr (www.elfa.se). Eftersom strömmen genom de 
inkommande elkablarna till ishallen är relativt stor används strömtransformatorer som 
omvandlar strömmen till en lämplig nivå för att skydda energimätaren. 
Strömtransformatorerna ansluts sedan med signalkabel till energimätaren som omvandlar 
och beräknar den korrekta strömmen samt eleffekten. Vanligen används trefassystem varvid 
tre strömtransformatorer behövs till respektive energimätare (ca 200 kr per styck).  
 

 

Figur 3-34: Energimätare från Garlo Gavazzi, modell EM24 – DIN 

Efter det att huvudelmätaren anslutits till dataloggern monterades en elenergimätare till 
belysningen respektive en till avfuktaren. Energimätaren som användes var av typen EM21 
från Carlo Gavazzi. Denna modell har en stor fördel i och med de tillhörande 
strömtransformatorerna som är delningsbara. Då strömtransformatorerna är delningsbara 
underlättas installationsarbetet. Dessa används med fördel om det inte redan finns 
strömtransformatorer installerad som kan utnyttjas (som i fallet med huvudelmätaren till 

http://www.support-carlogavazzi.se/artikel.asp?ID=1530
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ishallen).  I figuren nedan syns en bild på energimätaren med tillhörande 
strömtransformatorer.  

 
Figur 3-35: Energimätare från Garlo Gavazzi, modell EM21 med delningsbara strömtransformatorer  

 

Efter det att mätarna installerats, kunde effekten och den ackumulerade 
energianvändningen registreras och sparas i dataloggern samt avläsas manuellt från 
displayen. Figur 3-36 visar de två energimätarna som installerades i Vikingahallen. Den 
vänstra mätaren visar aktuell effekt till avfuktaren medan den högra mätaren visare hur 
mycket effekt som används till belysningen. I ishallen monterades även en temperatur- och 
fuktmätare som anslöts till dataloggern. På så sätt kunde ishallens lufttemperatur och den 
relativa fuktigheten registreras fortlöpande. Dessa parametrar påverkar energianvändningen 
och det är därför väsentligt att de övervakas. Även utomhustemperaturen samt 
luftfuktigheten övervakades med en trådlös givare. 
 

 
 

Figur 3-36: Energimätare från Garlo Gavazzi, modell EM21 med delningsbara strömtransformatorer  

Nedan visar en graf de aktuella effekterna (total, belysning, avfuktare) samt temp och 
fukt inne respektive ute. Utöver detta finns kylsystemets energi också loggad. 
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Figur 3-37: Exempel på mätdata från 17-18 april 2012.  

 

 

Figur 3-38: Exempel på mätdata från 18-19 mars 2012. 

De två bilderna ovan väcker i sin enkelhet en rad frågor såsom; hur används belysningens 
effektsteg? När, varför går avfuktaren? Hur regleras kylsystemet? Inneklimatet – temperatur 
och fukt? Informationen som finns i dessa enkla grafer kan hjälpa till att förbättra både 
klimat, iskvalitet och energianvändning i många ishallar.  
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3.5.2 Saltsjöbadens ishall (Saltsjöbaden)  
Utöver Vikingahallen genomfördes ytterligare två installationer för att belysa möjligheterna 

med undermätare.  

Saltsjöbadens ishall, belägen i Nacka kommun, är en relativt nybyggd ishall som invigdes år 

2010. Ishallens har säsong mellan v.35 till v.13. Övergripande energiinformation saknades 

vid delprojektets start. Själva pisten är konstruerad av grus och plaströr med isolering och 

tjälskydd. Kylsystemet är ett fullständigt indirekt system med värmeåtervinning för 

tappvarmvatten produktion och lokaluppvärmning. För belysning används lysrör av typen T5 

med möjlighet till regleringen i steg. Avfuktning sker med hjälp av en avfuktare från 

Munters. 

Figur 3-39: Exempel på några parametrar som kan övervakas i Saltsjöbadens ishall.  

Saltsjöbadens ishall har sedan tidigare en ClimaCheck prestanda analysator. I och med detta 

behövdes ingen ytterligare datalogger för insamling av mätvärden från energimätarna. 

Vidare fanns det även en energimätare för kylsystemets kompressorer monterad sedan 

tidigare. En extra energimätare installerades med syftet att mäta energin till kylsystemets 

köldbärarpumpar. På så sätt ges en bra överblick över kylsystemets delkomponenter och hur 

energieffektiva dessa är. Då elmatningen till belysningen var uppdelar på flera olika grupper 

installerades det ingen energimätare till dessa. Ishallens avfuktare bestyckades med en 

energimätare, modell EM24 (Carlo Gavazzi). Till sist monterades det en energimätare för 

mätning av energianvändningen till ventilation och varmvattenberedning. Denna grupp 

innehöll även avfuktaren men eftersom den mättes separat kunde energianvändningen för 

ventilation och varmvatten beräknas.  
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3.5.3 Contigahallen (Norrtälje) 
Contigahallen ligger i Norrtälje kommun och byggdes år 1987. Anläggningen består av en 
ishall och en sporthall och eftersom särmätning till stor del saknas vet man ej hur de 
använder energin. Pisten är konstruerad av betong med isolering och tjälskydd. Kylsystemet 
är ett fullständigt indirekt system med värmeåtervinning. Den återvunna värmen används 
bland annat till läggvatten och till att värma den intilliggande konstgräsfotbollsplanen. För 
belysning används lysrör av typen T5 med möjlighet till stegreglering. Ishallen avfuktas med 
en kylavfuktare, dvs. köldbäraren nyttjas och därmed finns det ingen separat avfuktare som 
använder el. 

 
I Contigahallen användes det befintliga ClimaCheck-systemet för att kommunicera med 

energimätarna. En energimätare för hela sportcentret (ishallen, tennishall och fotboll) fanns 

sedan tidigare och var ansluten till dataloggern. Vidare fanns det även energimätning av hela 

kylsystemet samt extra mätning av kompressorerna. Dessa var ansluta till ClimaChecken och 

på så sätt kunde kylsystemets energianvändning kartläggas i detalj. Vidare ansluts en 

energimätare till belysningen för att mäta dess energianvändning. Även i Contigahallen 

användes ett trådlöst system för att mäta temperatur och fukt i hallen så väl som utomhus. 

 

Figur 3-40: Trådlös givare för fukt och temperaturmätning (www.produal.se) 

Som det påvisats från de tre fallstudierna så varierar förutsättningarna från ishall till ishall 
vad det gäller kostnaden för undermätare av energianvändning. Först och främst beror det 
på ishallens nuvarande teknik och hur de olika systemdelarna matas med ström. Det är inte 
helt ovanligt att exempelvis belysningen strömförs från flera olika undergrupper, eller från 
olika delar av ishallen, vilket medför att det behövs flera energimätare. Därmed ökar även 
kostnaden för installationen om det behövs fler energimätare. Vidare rekommenderas ett 
automatiskt datainsamlingssystem som kommunicerar med respektive mätare och inhämtar 
aktuella värden för att sedan presenteras i ett grafiskt gränssnitt.  
 
Energimätarna som installerats i de tre ishallarna kommunicerar via signalkabel och inte 
trådlöst. Därmed behövs det även installeras en del kabel mellan respektive energimätare 
och dataloggern. Slutligen skall energimätarna även installeras av en behörig elektriker. 
Sammanfattningsvis finns det flera faktorer som inverkar på den slutliga kostnaden för ett 

http://www.produal.se/
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system med undermätare av energianvändare. Installation av en energimätare av en behörig 
elektriker inklusive material kostar omkring 5000 kr. Därutöver tillkommer kabeldragning av 
signalkabel till dataloggern. Uppskattningsvis kostar ett komplett system omkring 50 000 kr 
för energimätning av de fem största energianvändarna i en ishall. Dock bör en offert alltid 
efterfrågas före en eventuell installation då ovanstående siffror endast är riktvärden.      

Figur 3-41: Contigahallens totalel, kylsystemeffekt samt omgivningstemperatur under 24 timmar i juli 2012. 

Contigahallen är i drift hela året och i bilden ovan syns ett exempel på effektdata under drift 
i ett sommarfall. Den övre kurvan är total eleffekt till hela anläggnigen och den röda kurvan 
är total effekt till kylsystemet. Den undre kurvan visar utomhustemperaturen under 24 
timmar – samtliga data från 13 juli 2012. 

3.5.4 Sammanfattning  
Att eftermontera mätutrustning såsom i exemplen ovan kan arbetsmässigt skilja väldigt 
mycket beroende på anläggningens utförande vad gäller elektriska installationer, 
tillgänglighet och placering av olika installationer. För att nå alla punkter av intresse i en 
anläggning är trådlös kommunikation ofta den enda lösningen då annars kabeldragningen 
blir för omfattande. Andra utmaningar kan vara hur matningen till olika system är uppdelad 
– eller rättare sagt inte är uppdelad. Skicket på de aktuella elektriska installationerna kan 
medföra att hela eller delar av installationen måste ersättas för att det ska vara möjligt att 
installera mätutrustningen.  
 
Utmaningarna kan vara många men desto mer uppmuntrande är resultaten när det väl är på 
plats. De översiktliga bilderna från installationerna ovan väcker i sin enkelhet en rad frågor 
såsom runt styrning, reglering, beteende, etc. Några exempel; Hur används belysningens 
effektsteg? När, varför går avfuktaren? Hur regleras kylsystemet? Inneklimatet – temperatur 
och fukt? Informationen som finns i dessa översiktliga bilder kan hjälpa till att förbättra både 
klimat, iskvalitet och energianvändning i många ishallar. I dessa hallar har utvärderingstiden 
varit för kort för att påvisa några skillnader i energianvändning för respektive efter åtgärden. 
Tiden för utvärderingen är för kort för att ge konkreta siffor på besparingen men potentialen 
på 15% per anläggningen finns ingen anledning att revidera. ”Att mäta är att veta”.  
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3.6 Synliggöra energianvändning genom installation av displayer  
 
Syftet med detta delprojekt var att undersöka om energianvändningen i anläggningen 
påverkas av att man på genomgångsplats - plats där besökare, utövare, personal rör sig 
frekvent – sätter upp en dataskärm (display) som visar aktuell energianvändning. 
 
Målsättningen var att i två anläggningar installera displayer. Inför projektstarten hade 
diskussioner förts med KYAB – ett företag som specialiserat sig på att presentera data – 
tyvärr ansåg sig inte KYAB kunna fullfölja samarbetet varför delprojektet i början av 
december 2011 tvingades starta om.  
 
Anläggningarna som valdes ut var Norrtälje SportCentrum samt Järfälla Ishall. Tyvärr slutade 
inte motgångarna utan arbetet med kartläggningen av elinstallationen i Järfälla ishall drog ut 
på tiden – flera organisationer inblandade – och slutligen var det bara inte möjligt att få ihop 
det tidsmässigt. Delprojektet blev därför begränsat till en installation i Norrtälje 
SportCentrum. 
 

3.6.1 Case SportCentrum - Norrtälje 
SportCentrum i Norrtälje består av dels en ishall (Contigahallen) och en sporthall. Dessa är 
sammanbyggda via en gemensam del innehållande café, sammanträdeslokaler, 
omklädningsrum mm emellan sig.  
Projektet har förberett SportCentrum för installation av skärmar för presentation av 
energianvändning på två nivåer. Dels för driftspersonal men även för besökare och 
användare. Då SportCentrum blev föremål för ombyggnad, bl.a. flyttas ismakarnas 
expedition begränsades installationen till en skärm – som placerades vid ingången till 
SportCentrum. 

   
Figur 3-42: Energi, effekt och temperaturinformation på ”Stoppsladd-skärmen” i Norrtälje SportCentrum. 
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Projektet har utvecklat ett eget gränssnitt som presenterar energidata från en databas. Data 
ligger lagrade hos projektpartnern ClimaCheck. Genom ett friliggande egenutvecklat 
program hämtas de data som är av intresse (utvalda energier, temperaturer, etc.) och 
presenteras i olika grafiska formar (se bild nedan) 

Figur 3-43: Gränssnittet som projektet utvecklat och nu testas i Norrtälje SportCentrum. 

 
Installationen har inte varit i drift tillräckligt länge för att några slutsatser kan göras. 
Uppföljning kommer nu att ske dels genom att se huruvida energianvändningen påverkas 
men också genom intervjuer av besökare som personal som har SportCentrum som 
arbetsplats.  
 
Tiden för utvärderingen var som nämnt ovan för kort för att ge konkreta siffor på 
besparingen men potentialen på 10% per anläggningen, dvs. ca 100 MWh per säsong, finns 
ingen anledning att revidera. ”Det som syns finns”. 
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3.7 Informationsspridning  
 
Spridning av resultat och erfarenheter genom aktiviteter och presentationer vid 
arenadagarna, regionträffar, seminarier samt mässor har varit en viktig del av projektet. 
 
Informationsspridningen har genomfört bl.a. genom: 

 Publikationer 

 Regionträffar 

 Möten 
 

3.7.1 Publikationer 
Ny informationsfolder samt en uppdaterad ”Energisparlista” har tagits fram. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Figur 3-44: Fram- respektive baksidan av informationsfoldern. 

 
En ny webbsida, www.stoppsladd.se, har utvecklats under fas 3. Den nya versionen har 
förutom en beskrivning av projektet också fått energispartipsen utmålade, fler dokument 
samt en anmälningsfunktion. Den senare har använts vid bl.a. regionträffarna. 
 

http://www.stoppsladd.se/
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Figur 3-45: Gränssnitt för den nya webbsidan. 

 

3.7.1 Regionträffar 
Under perioden genomfördes tre (3) regionmöten. Följande platser stod som värdar: 
Kållered (Göteborg), Falun samt Ängelholm. Urvalskriterierna vid val av plats är först och 
främst att motsvarande träffar/möten inte avhållits på platsen på senare tid samt att det 
finns minst 40-talet anläggningar/ishallar inom en 20-mils radie – ”lagom” dags etapp t.o.r 
med bil. 
 

 Kållered, 8 december 2011 
o Totalt 55 deltagare 
o Representanter från 16 olika kommuner/Ishallar/föreningar 

 Falun, 18 april 2012 
o Totalt antal deltagare 68 
o Representanter från 22 olika kommuner/Ishallar/föreningar 

 Ängelholm, 23 maj 2012 
o Totalt antal deltagare 44 
o Representanter från 11 olika kommuner/Ishallar/föreningar 

3.7.2 Möten 
Vid varje ishallsbesiktning har information om Stoppsladd givits. Totalt genomfördes 84 
stycken besiktningar säsongen 2011/2012. 
 
Vid den av Svenska Ishockeyförbundets arrangerade Arenadagarna 2012, 9-10 februari 2012, 
hade projektet en egen monter som var väl besökt och som ledde till flera 

http://www.stoppsladd.se/
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uppföljningsmöten/samtal. Totalt samlade Arenadagarna 33 utställande företag och runt 
200 besökare över en och en halv dag. 
 
Projektet har deltagit och presenterat vid ”Ice maker Association” seminariet i Ljusne den 7 
februari 2012. 
 
Projektet inbjudet av Energikontoret i Örebro, 7 mars 2012, för att presentera projektet som 
uppnådda resultat för en inbjuden församling av driftsansvariga i Örebro län, totalt 4 
kommuner representerade 
 
Projektet har deltagit och presenterat vid ”Att bygga och driva ishallar i trä”- seminariet i 
Rättvik den 15-16 mars 2012. 
 
Projektavslutning i Norrtälje, 20-21 juni, med fokus på måluppfyllnad fas 3 men även med 
utblick mot en eventuell fas 4. 
 
Övriga möten 
Utöver ovanstående möten kan ett stort antal ringar på vattnet nämnas såsom enskilda 
rådgivningar i ishallar där projektet kontaktats direkt. Fördjupad teknik- och 
energiinventering med analys och detaljerade åtgärdsförslag har genomförts i Lerum, 
Hallsberg och Vaxholm.   
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3.7.3 Övriga informationsaktiviteter 
Stoppsladd fas 3 uppstartsmöte skedde på en Finlandsfärja med destination Helsingfors 
mellan den 31 oktober och 2 november 2011. På färjan konfererades det med tonvikt på 
programinnehållet i fas 3. Framme i Helsingfors gjordes tre (3) ishalls studiebesök, samtliga i 
Helsingforsområdet. Ishallarna var Aimo Mäkinen Areena, Valtii Areena samt Reebok 
Areena. Gemensamt för dessa tre är att de samtliga är dubbelhallar.  
 
Det gjordes också ett besök på Finska Ishockeyförbundet. Harry Bogomoloff, vice ordf, tog 
emot och berättade om problem och möjligheter i den finländska ishockeyn. Han nämnde 
att det tidigare målet med en ishall per 15 000 invånare har övergetts – inte realistiskt. Man 
är dock stolta över att ha en bättre ”halltäthet” än Sverige! Bl.a. nämndes att i Helsingfors 
finns det 22 ishallar på 590 000 invånare, i Esbo11 ishallar på 260 000 invånare samt i Vanda 
4 stycken på 200 000 invånare. Finländska Ishockeyförbundet har vidare bestämt att man 
fortsättningsvis endast/alltid skall bygga dubbelhallar. Man pekar på liknande 
rekryteringsproblematik som i Sverige – dyrt att spela hockey, små åldersgrupper, hög 
konkurrens från datorspel.  På kostnadssidan nämndes att föreningarna betalar i snitt 60 € 
per istimme under tiden september till april, produktionskostnaden sas ligga runt 100-110 €. 
Utbildning av driftspersonal samt besiktning/certifiering av ishallar är något man inte gör 
idag men önskar påbörja. 
 
Projektgruppen fick också en presentation av ett pågående arbete - ”Towards Energy 
Efficient and Sustainable Ice Rinks”. Data anmärkningsvärt likt Stoppsladdsdata. 
 
Aimo Mäkinen Areena 

Allmänt:  
Alldeles nybyggd skulle invigas strax efter vårt besök. Två isytor åtskilda av en tvåvånings 
”servicedel” innehållande omklädningsrum & förråd på bottenplanet, servering, 
möteslokaler och läktare på över planet. Med svenska normer skulle hallen klassas som en 
Träningshall A p.g.a. dels endast 5m fri takhöjd och att spelar- och funktionärsbås är 
placerade på samma sida men en mycket högklassig Träningshall A!  
 

Figur 3-46: Fram- respektive baksidan av informationsfoldern. 
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Teknik: 

 Det som främst tilldrog sig vår uppmärksamhet var den installerade LED-

belysningen. Installerad effekt 8,4 kW vilket gav ett lux tal nära 600, vi mätte på 

plats. Detta motsvarar 40% av den effekt vi har installerad i svenska ishallar för 

motsvarande ljusstyrka. 

 Luftslussar för in- och utpassering till arenan 

 Man använder sig av kylavfuktning 

 Luftutsläpp över isen – vilket vi fann märkligt 

 

 Valtii Areena 

Allmänt: 
Detta var också en dubbelanläggning men betydligt äldre – byggd 1974, maskinrummet dock 
från 2000. Huvudhallen, typ svensk Publikhall A, gav ett mörkt och murrigt intryck, men det 
skapas säkert ett härligt ”tryck” då det är match! 
Hall 2 är en renodlad tr  äningshall, sliten med träsarg och miserabel belysning. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Figur 3-47: Fram- respektive baksidan av informationsfoldern. 

 
Teknik: 

 Sarg och skyddsglas håller inte svensk standard! Härdat glas och otillräcklig höjd på 
skyddsglasen längs långsidan. 

 Metallhalogenlampor, installerad effekt ca 28kW 

 Separat ventilationssystem för att ventilera vid event, dvs då man har publik på 
pisten. 

 Roterande växlare 

 Energianvändningen i båda hallarna uppgavs vara 2198 MWh el samt 1960 MWh 
fjärrvärme. Totalt ca 4,1 GWh, att jämföra med exempelvis Borås som kan sägas vara 
likvärdig - 2,2 GWH el och 0,4 GWh fjärr = 2,6 GWh 
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Reebok Areena 
Allmänt: 

 Relativt nybyggd, 2009, anläggning med två isytor under samma tak. Isytorna inte 
separerade från varandra, spelarbåsen som separerar. Det finns även en loftgång 
över spelarbåsen. 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3-48: Fram- respektive baksidan av informationsfoldern. 

 
Teknik: 

 Belysning – metallhalogen lampor 

 Etylenglykol som köldbärare 

 Energianvändning: Man redovisade följande siffror 1 aug ´10 till 31 juli ´11:  

 El:   1.263.444 kWh 

 Fjärrvärme:  1.250.530 kWh 

 Vatten: 6562 m3 
 
Reflektioner studiebesök Finland 
Samtliga arenors banmått var 28x58 m, ingen av anläggningar hade belysning av lysrörstyp 
samt att man inte kommit lika långt i energieffektiviseringsåtgärder som i Sverige. 

 
   

Potentiella beställare till en nära-noll-energi-ishall 

Mål för projektet var även att försöka finna potentiella beställare som är intresserade av att 
uppföra en energieffektivishall, alternativt renovera sin befintliga till nära-nollenergi-nivå. I 
syfte att inkomma med ansökan om att bygga om en ishall enligt ett "totalprojekt" till 
BELOK, beställargruppen lokaler. 
 
Projektet har ännu inte hitta ett ”totalprojekt” men har via nätverket ingångar att påverka 
olika pågående projekt vad avser renoveringar och projekteringar av nya ishallar. 
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3.8 Övriga aktiviteter 
 
I detta avsnitt redovisas projektaktiviteter som inte var en del av de ursprungliga målen men 
som under projektets gång ändå genomförts och kan anses vara relevanta och av intresse. 

3.8.1 LED-belysning i ishall 
Som tidigare redovisats så gjorde projektet ett antal besök i finska ishallar, däribland Aimo 
Määkinen Areena, vilken är en nybygg ishall med två isytor. Det som bl.a. gjorde 
anläggningen intressant var att den hade LED-armaturer. En snabb mätning och utvärdering 
under besöket visade att belysningen i snitt var 520 lux men då ska tilläggas att armaturerna 
sitter på 5 m istället för de 7 m vilket normalt är fallet. 

Figur 3-49: Bilder från ishallen med fokus på LED-armaturerna. 

Totalt fanns 80 armaturer vilka hade märkeffekten 105 W vilket ger ca 8.5 kW installerad 
effekt. Om detta jämförs med det svenska nationella snittet i figuren nedan så står det klart 
att LED-tekniken är intressant för dessa applikationer. 

Figur 3-50: Den genomsnittliga prestandan för svenska belysningssystem samt LED-installationen i Finland. 

Linjen visar det svenska genomsnittet och nyckeltalet för dessa data är 26 lux/kW installerad 
belysningseffekt. LED-lösningen ger ett nyckeltal på 62 lux/kW men är i praktiken ca 3 ggr så 
dyr som en ”normal” installation. Prisbilden ändras snabbt för LED så det kan absolut vara 
ett alternativ att titta på vid uppgradering eller nyinstallation.  



 
 

Stoppsladd – slutrapport fas 3  50 

 

3.8.2 Värmeanvändning i ishallar 
För att kunna t ex utvärdera hur värmeåtervinningssystem fungerar kan det vara relevant att 
ha referenser på hur ishallars värmeanvändning kan se ut. De flest ishallar har någon form av 
värmeåtervinning men då funktionen på dessa ofta är oklar och mätningen i princip är 
obefintlig så blir det sällan tydligt hur mycket värme som faktiskt används. 
 

Figur 3-51: Värmeanvändning per månad för 2011 och 2012. 

I det aktuella exemplet har en ishall helt utan värmeåtervinning studerats, i figuren ovan 
visas den totala värmeanvändningen per månad under 2011 och till säsongens slut 2012. 
Total sett använder anläggningen ganska mycket värme, ca 490 MWh under säsongen 
2011/12 (augusti-april). Det ger ändå en bra referens på vad som finns att spara med olika 
typer av värmeåtervinningslösningar.  

Figur 3-52: Värmeanvändning per dag under en vecka i oktober 2011. 
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En annan aspekt av värmeåtervinning är hur behovet fördelar sig över en vecka respektive 
ett dygn. Då statistik på timbasis var tillgänglig kunde även denna information läsas ut. I 
figuren ovan visas värmeanvändning per dygn under en vecka i oktober. Inte förvånande är 
behovet större under helgen då aktiviteten ofta är högre. 

Figur 3-53: Värmeanvändning per timme för var- och helgdagar under en vecka i oktober 2011 

Ytterligare ett sätt att betrakta data på är att studera värmeanvändningsprofilen över 
dygnet. Denna kan variera mycket beroende på vilken styrning man valt för uppvärmningen 
(nattsänkningsfunktioner, etc.). I figuren ovan visas för samma oktobervecka som tidigare 
den genomsnittliga värmeanvändnings profilen för vardagarna samt för helgen. Både var- 
och helgdag har det gemensamt att användningen stiger snabbt på morgonen men att 
helgdagarna har en högre användning på dagtid vilket återigen förklaras av mer aktivitet. 
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3.8.3 Tillämpningar av goda exempel 
Projektet har sedan flera år ett nära sammarbete med Nacka kommun och en ishall där 
många åtgärder implementerats under denna tid är Älta ishall. De goda resultaten har gett 
en viss genklang i media och nedan visas bilder och utdrag från en artikel i tidningen Kyla+.   
 

Figur 3-54: Illustrationer från artikel i tidningen Kyla+ under våren 2012. 

Det nämns i texten att tack vare energibesparande åtgärder i Älta ishall har 
energianvändningen minskat med cirka 40 procent mellan verksamhetsåren 2008 och 2011. 
Elanvändning per dygn har minskat från ca 4100 kWh 2008 till ca 2500 kWh 2011. Detta 
motsvarar en minskning på 1600 kWh (-39,1%). Total sett för anläggningen betyder detta en 
energibesparing på 546 000 kWh per säsong. 
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
I detta kapitel diskuteras de slutsatser som framkommit under fas 3 av Stoppsladd. 
Slutsatserna är indelade i allmänna respektive- specifika slutsatser där de allmänna 
slutsatserna är av en bredare karaktär och syftar till iakttagelser som konstaterats 
under projektet.  
 
Allmänna slutsatser från Stoppsladd fas 3: 
 

 ”Det mäts fortfarande för lite”! Ishallar i Sverige är generellt sett dåligt 
instrumenterade. Ungefär var tredje ishall, 58 av 193, i Sverige kan inte redogöra 
för hur mycket energi de köper per år i form av el- och värme. Incitament, 
organisation och kunskap bidrar sannolikt mest till att det ser ut på det här viset. 

 
 Ishallarna är sällan instrumenterade med undermätare även om den totala 

mängden köpt el och värme mäts. Det går därför inte att härleda var potentialen 
till besparing finns eller konstatera om något är fel. Vidare så går eventuella 
åtgärder som genomförs inte att följa upp. Projektet missionerar här för MMI – 
Minsta Moraliska Instrumentering vilket betyder att man mäter de dominerande 
energisystemen, ”The big five”, dvs. kylsystem, värmeanvändning, belysning, 
ventilation och avfuktare. 
 

 Den totala energistatistiken är i sin helhet av acceptabel kvalitet och påverkas 
endast nämnvärt av nytillförda information från ishallar. Med andra ord så är 
energianvändningen i en genomsnittlig svensk ishall relativt väl fastställd. 
Däremot är den inbördes statistiken i underkategorierna långt ifrån perfekt vilket 
gör det svårt att jämföra alla parametrar på ett noggrant sätt. 
 

 Trots att projekt Stoppsladd påvisat mycket tydliga exempel på hur energi kan 
sparas genom olika åtgärder genomförs dessa inte i förväntad utsträckning. Detta 
visar på ett fortsatt behov av informationsspridning på alla nivåer. 

 
Specifika slutsatser från Stoppsladd fas 3: 
 

 I Sverige finns ca 350 ishallar och efter tre år med Stoppsladd har projektet i olika 
utsträckning nått ut till mer än hälften av anläggningarna. I dagsläget har projektet 
sammanställt ca 193 anläggningar men budskapet har nått ut till betydligt fler än så. 

 

 Projektets eviga mantra att man måste mäta och följa upp sin energianvändning och 
med facit från fas 3 så kunde färre än 140 av 193 anläggningar redogöra för detta. 
Statistiken håller i sig så till vida att ca var tredje anläggning inte kan redogöra för sin 
energianvändning. Genomsnittsanvändningen av energi – i det här fallet köpt energi 
– ligger på ca 1000 MWh per säsong.  

 
 Lågstrålningsduken i Älta har gett ca 6 % besparing vilket inte är den förväntade 

effekten och det kan härleds till två huvudfaktorer. Det första är materialets (dukens) 
beskaffenhet som visade sig har högre emissivitet än antaget – 0.26 istället för ≤ 0.1. 
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Det andra är montaget med ca 0.8 m spalt mellan innertak och duk vilket gett duken 
en högre temperatur än tidigare antaget. Dessa båda faktorer tillsammans med en 
grundläggande modellering av alla strålningsbidrag (väggar, belysning, etc.) visar att 
besparingen blivit ungefär hälften av vad som tidigare antagits.  

 

 Generellt bör en lågstrålningsduk spara ca 10 % av kylsystemets drivenergi. 
Detta kan normalt översättas till ca 20-40 tkr. En efterinstallation av en 
lågstrålningsduk kostar storleksordningen 300 tkr varför återbetalningstiden 
med avseende på reduktion av värmelast blir ca 10 år. Läggs den sekundära 
effekten avseende belysningen, om den realiseras, så skulle den potentiella 
besparingen kunna öka med ca 15 MWh. Totalt sett skulle då återbetalningstiden 
kunna bli ca 7 år.  
 

 Vad avser rening och avgasning av vätskor så har projektet genomfört två insatser i 
två olika ishallar. Resultatet överträffade förväntningarna och sänkte i ena 
anläggningen köldbärarpumpens effektförbrukning med ca 20 %. Utöver detta så kan 
man räkna med längre livslängd på pumpar och köldbärare samt att 
värmeöverföringen sannolikt kommer bli bättre på sikt med renare värmeväxlarytor. 
De långsiktiga effekterna behöver studeras efter dessa åtgärder och projektet 
rekommenderar en fortsatt utvärdering under nästa säsong. 
 

 Som huvudregel bör de största energianvändarna i en ishall mätas med 
energimätare. Totalt installerades det nya energimätare i tre ishallar där urvalet 
representerade ishallar med en energianvändning över den genomsnittliga nivån. 
Eftersom förutsättningarna varierar från ishall till ishall är det lämpligt att visa på 
kostnader och potentialen för olika typer av ishallar. En installation med 
undermätare, datalagring och webbgränssnitt kostar ca 50-100 tkr beroende på 
förutsättningarna. 
 

 Syftet med ”energianvändning på displayer” var att undersöka om 
energianvändningen i anläggningen påverkas av att man på genomgångsplats - plats 
där besökare, utövare, personal rör sig frekvent – sätter upp en skärm som visar 
aktuell energianvändning. Projektet har utvecklat ett eget gränssnitt som presenterar 
energidata från en databas. Data ligger lagrade hos projektpartnern ClimaCheck. 
Genom ett friliggande egenutvecklat program hämtas de data som är av intresse 
(utvalda energier, temperaturer, etc.) och presenteras i olika grafiska former. 

 

 Informationsspridning har skett på flera olika sätt där primärt följande kan nämnas; 
ny hemsida, regionträffar, Arenadagarna 2012, nätverkande med regionförbund, etc., 
uppdaterad infofolder, studieresa till Finland, etc. 

 

 På temat övriga aktiviteter har projektet gjort en utvärdering av en LED-
installation, analyserat värmeanvändning i en ishall, bidragit till allmänna råd och 
rekommendationer till ishallsägare. 
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5 FORTSATT ARBETE 
 
För att svenska ishallar fortsatt ska utvecklas, minska sin energianvändning och på så 
sätt ta sitt ansvar i ett hållbarhetsperspektiv är det väsentligt att arbetet fortsätter. Trots 
tre faser och lika många år med projekt Stoppsladd så ”spelar inte pianot själv” än. 
Projektet har genererat många goda och mycket konkreta exempel – ändå genomförs i 
alltför liten grad dessa i praktiken. Förslaget är därför att lägga en tyngdpunkt på 
informationsspridning riktad mot beslutsfattare och organisationer med relevant 
inflytande.  

Fokus för det fortsatta arbetet bör därför ligga inom i huvudsakligen fyra områden: 

1. Riktad information, mission och lobbying – påverka beslutsfattare. 
2. Informationsspridning 
3. Teknikstudier – skapa exempel 
4. Instrumentering och mätning 

 
1. Påverka beslutsfattare - Informationsspridning 

 Boka riktade möten med personer och organisationer  
o Försök förstå varför inte uppenbara åtgärder genomförs eller varför intresset 

för effektivisering är så lågt 
o Åtgärderna kan förefalla enkla men organisatoriska ”hinder” verkar många 

gånger fördröjande. 

 Agera via media 
o Pressutskick från/tillsammans med Energimyndigheten 
o Artiklar i bransch- och fackpressen 

 Informationsspridning 
 Broschyrer 
 Checklistor 
 Energispartips 
 Regionträffar 
 Mässor 
 Samverkan med regioner och andra projekt 
 Energikontor (Nenet, Örebro, Värmland, etc.) 
 Visa goda exempel - ny teknik 

 
2. Teknikstudier 

 Rening av systemvätskor 
o Fortsatt uppföljning då det visar sig att vissa effekter kräver lång 

utvärderingstid >1 år 
o Instrumenteringen finns till större delen kvar 
o Visa hela effekten och gör en bredare studie (QTF samlar prover) 

 Verifiera en LED-installation i en ishall 
o Idag finns flera ”drop-in” lösningar där lysrör kan ersättas med ”LED-rör”  
o Detta kan vara ett kostnadseffektivt sätt att sänka belysningens 

energianvändning – skapa ett gott exempel 

 Värmepump för ökad värmeåtervinning 
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o Att installera en värmepump med kylsystemets kylmedel som värmekälla är 
sannolikt en kostnadseffektiv och relativt enkel åtgärd för ökad 
värmeåtervinning. 

o Kan snabbt minska den köpta värmen 

 Mät och utvärdera – skapa fler goda exempel 

 Vattenbehandlingsutrustning – placeboeffekt? 
o Det saknas mycket fakta runt vattenbehandling 
o Gör en djupstudie på temat och särskilj fakta från myt 

 Nyckeltal för en ishalls ”VåV-grad” – dvs hur mkt tillvaratas? 
o Kunskapen om värmeåtervinningens möjligheter är dålig 
o Genom att sätta siffror på möjlig och bruklig värmeåtervinning sätts 

potentialen i perspektiv 

 Teknikutvecklingen går ständigt framåt men många hallägare är försiktiga med att 
introducera ny (=obeprövad) teknik 

 
3. Inventeringar/datainsamling 

 Ytterligare 50 ishallar ska inventeras/sammanställas 

 Dålig uppföljning av energianvändningen – väck frågan! 

 Av 193 anläggningar är endast data från 135 användbara 
 

4. Instrumentering och mätning 

 Teknik- & Energikartläggning 
o Skapa fler teknikexempel – befintliga och nya 
o Mätning gör att man får reda på inom vilket/vilka område/-n besparingar kan 

göras 
o Viktigt att det finns en ägare/mottagare av mätdata i organisationen 

 Nyckeltal 
o Nyckeltal möjliggör att kommunera kan jämföra sig sinsemellan 
o Nyckeltal möjliggör att en kommun kan jämföra sina egna ishallar 
o Skapa ”tävling” 
o Tävlingar skapar utrymme för nya beteenden & innovationer 

 Presentation 
o Installation av undermätare och WEB-åtkomst 
o Informationsskärmar 
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