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SAMMANFATTNING 
 
Projektet Stoppsladd fas 2 har genomfört en energi- & teknikinventering av svenska 
ishallar. Genom huvudfinansiering från Energimyndigheten har Energi & Kylanalys 
tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet totalt inventerat och analyserat 70 
ishockeyhallar. Därutöver har även Sveriges bandyishallar sammanställts och 
energiinventerats. Syftet och målet med projektet har varit att skapa en 
kunskapsdatabas för energifrågor relaterade till ishallar. Projektet har även haft till 
uppgift att sprida information och inspirera till energieffektiviserande åtgärder. Med 
hjälp av föreliggande statistik ska en ishall kunna jämföra den egna energianvändningen 
med nationella data inom den tillhörande ishallskategorin. Utifrån utgångsläget kan 
sedan åtgärder vidtas efter behov.  
 
Från den övergripande statistiken framgår det att en genomsnittlig ishockeyhall 
använder 1091 MWh köpt energi per år (medelvärde) respektive 959 MWh per år 
(medianvärde). Motsvarande energianvändning för en bandyishall är ca 2400 MWh per 
år. Projektet har även påvisat en skillnad i energianvändning inom landet. I norra delen 
av landet är den specifika energianvändningen 36 % högre än i landets södra del. 
Skillnaden utgörs huvudsakligen av större värmeanvändning i norr. 
 
Utöver bearbetning av statistiken har projektet genomfört en rad andra aktiviteter.  Fem 
ishallar har fått genomgå en närmare energibesiktning där kunskapen från Stoppsladd 
har använts för att ge konkreta förslag på energibesparingsåtgärder. Resultaten från 
besöken tyder på att energianvändningen kan reduceras med mellan 25 och 40 % i 
dessa ishallar.  
 
Även belysningens prestanda har undersökts närmare i projektet. Från de mätningar 
som genomförts framgår det att i ishallar med likvärdig installerad ljuseffekt (kW) kan 
mängden belysning (lux) skilja med en faktor två. De undersökta Ishallarna har en 
genomsnittlig belysning per effekt på 26 lux/kW.  
 
Svenska ishallars nationella energibesparingspotential uppskattas i projektet till 67 
GWh per år. Den mättekniska instrumenteringen är allmänt dålig bland ishallarna. Det 
mäts för lite! Nästan var tredje ishall i Sverige (32 %) kan inte redogöra för hur mycket 
energi de köper per år i form av el- och värme. Det är därmed svårt att härleda 
eventuella energibesparingar till specifika åtgärder och händelser. Det bör på sikt bli 
standard att mäta de största energianvändarna i systemet, dvs. kylsystem, 
värmeanvändning, belysning, ventilation och avfuktning. 
 
Beteende vilket bl.a. innefattar kunskap och incitament är ett nyckelområde för framtida 
effektiviseringar. Genom projektets närvaro i Sveriges ishallar så har det blivit väldigt 
tydligt att informations och utbildningsbehovet är fortsatt mycket stort. Ett sätt att få 
fokus på energianvändningen kan vara att det blir obligatoriskt med en ”energiansvarig” 
på anläggningar som använder mer än en viss mängd energi. 
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SUMMARY 

 
Project “Stoppsladd” (Power brake) is cooperation between Energi & Kylanalys and the 
Swedish Ice hockey Association. During 2009-2011 this constellation has already made 
an inventory of the Swedish ice rink stock in terms of Energy usage. This has contributed 
to an increasing awareness when it comes to the energy usage in ice rinks. 
 
The available statistics show that the Swedish average ice rink purchases about 1000 
MWh of electricity and heat per year. The major part of the energy is electricity and the 
purchased heat is normally district heating. The saving potential is considerable and 
20% can easily be achieved at near zero cost in most ice rinks. Up to about 40% can be 
reached in many facilities with moderate investments. 
 
Among more specific studies of statistics and technical issues the following can 
mentioned. A geographical study shows that the specific energy usage is 36% higher in 
the north than in the south of the country. This is explained by the colder climate and 
consequently higher heating demand. 
 
Five ice rinks have been studied in detail and proposals for energy saving measures 
were listed. In these specific cases the total saving potential was between 25 and 40% in 
all ice rinks. 
 
The illumination is measured in each ice rink and compared with the installed lighting 
power. The analysis shows that the illumination per installed kW lightning can divert 
with a factor of two. This shows a considerable saving potential for the installations with 
poor performance. On average the installations deliver 26 lux/kW. 
 
The national saving potential is about 67 GWh annually, however, the instrumentation 
to follow up and either indicate saving areas or show the outcome of potential measures 
is very poor. 32% of all ice rinks cannot present valid figures of their energy usage due 
to lack of measurement equipment or incentive. 
 
The human factors such as knowledge and incentive are the key to future energy savings 
in this area. The presence of project Stoppsladd has in many arenas brought the energy 
usage issue to the agenda, which is one the key aims of the activity. At last a 
recommendation based on generated experience – assign an “energy responsible 
person” in each ice rink! 
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FÖRORD 
 

Ett stort tack till alla de som arbetat ute ”på fältet” med teknik- och energiinventeringen 
– ingen nämnd, ingen glömd. Funktionärer från projektet, personalen på anläggningarna 
och i många fall föreningsaktiva har alla tillsammans bidragit till att skapa underlaget 
för Stoppsladd fas 2.  

Ett stort tack riktas till projektets huvudfinansiär Energimyndigheten och inte minst 
Arne Andersson som likt ”en studsboll” kommer tillbaka till projektet med jämna 
mellanrum.  

Projektets partners som agerat referensgrupp och ”experter” inom sina olika 
specialområden är ett ovärderligt stöd. 

 

TACK! 

 

Stockholm, 2011-07-04 

 
 

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 ishockey- 
och bandyhallar. Arbetet har tilldelats projektnamnet Stoppsladd fas 2 och är en 
fortsättning på den första fasen av Stoppsladd. Fas 2 har innefattat en rad aktiviteter 
med syftet att verka för en minskning av energianvändningen i Svenska ishallar.  
 
En delaktivitet har innefattat insamling av energistatistik och teknikstatus från ishallar 
runt om i Sverige. Insamlandet av statistik påbörjades redan i Stoppsladd fas 1 men har 
även varit en viktig grundaktivitet inom projektets andra fas. Direktkontakten med 
ishallarna (som inventeringsprocessen kräver) medför inte bara resultat som beskriver 
ishallarnas tekniska status utan bidrar även till att en första dialog tar form. Vid 
respektive besök uppmärksammas frågeställningar och tankar kring den enskilda 
ishallens energianvändning och teknikstatus som troligtvis annars inte skulle ha 
diskuterats. Detta är en viktig del som projektet Stoppsladd fas 2 arbetat vidare med för 
att främja en hållbar utveckling av ishallarna. En del av målet är därför resan dit. Vidare 
har projektet även inkluderat en rad nya aktiviteter som tillsammans med resultaten 
från inventeringarna bidragit till potentiella energibesparingar i Sveriges ishallar.   
 
Projektet Stoppsladd fas 2 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 
Tabell 1 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 

Johan Burström Statens Energimyndighet 

Anna Pettersson Statens Energimyndighet 
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1.1 Bakgrund  
Det finns idag 342 ishockeyhallar i Sverige och omkring 140 utebanor med konstfrusen 
is. Utöver ishockeyn finns det även 9 inomhusishallar för bandy och 66 bandybanor för 
utomhusbruk. Tillsammans med curlingens ca 35 banor medför detta att det finns totalt 
590 isbanor runtom i Sverige med möjlighet till aktivitet på is. De populära sporterna 
medför krav på tillgänglighet från så väl föreningar som allmänheten. Säsongen för 
ishallarna blir allt längre och det är nuförtiden inte helt ovanligt med ishockey- och 
bandyskola under skolornas sommarlov. Detta i sin tur bidrar till höga energi- och 
driftkostnader.  
 
Energianvändningen i en ishall beror på flera olika faktorer och parametrar. Från 
exemplet ovan med hockeyskola på sommaren framgår det att ishallens säsongslängd är 
en viktig faktor som inverkar på energianvändandet. Andra parametrar som påverkar 
energianvändning är isens area samt ishallens tekniska status. Resultaten från 
Stoppsladd fas 1 tyder på att en genomsnittlig ishall köper omkring 1000 MWh energi 
per år. Spridningen mellan de ishallar som köper mest energi jämfört med de som köper 
minst energi är stor. För att skapa jämförbarhet kan nyckeltal som specifik 
energianvändning användas. I detta fall använder en genomsnittlig ishall ungefär 2,2 
kWh energi per driftsdag och kvadratmeter isyta. Även vid en jämförelse med detta 
nyckeltal så är spridningen mellan ishallarna stor. Det i sig tyder på att en del ishallar 
har en sund energianvändning medan andra ishallar använder för mycket energi i 
förhållande till genomsnittet. 
 
Med bakgrund av detta har Stoppsladd fas 2 haft för avsikt att fortsätta arbetet med att 
skapa incitament för energibesparingar i Svenska ishallar. Tidigare studier inom 
projektet har visat att det genom enkla medel finns möjlighet att spara upp till 20 % av 
den totala energianvändningen i en genomsnittlig ishall. Projektet vill med detta arbete 
förmedla kunskap och information som möjliggör en energibesparing för den enskilda 
ishallen. Ingen ishall, stor som liten, skall behöva stängas p.g.a. för dyra driftkostnader 
om det samtidigt finns potential till enkla energibesparingar! 
 

1.2 Syfte och Mål 
Det övergripande syftet med Stoppsladd fas 2 har varit att sprida kunskap, information 
och skapa incitament för ett ökat energimedvetande inom Svenska ishallar. Tanken är 
att arbetet skall medföra potentiella energibesparingar på en nationell, så väl som 
enskild nivå för ishallarna.  
 
Med detta som bakgrund delades projektet in i följande huvudmål: 
 

 Utveckla Stoppsladds checklista för att få ”ännu högre” kvalitet på 
svaren/informationen och minska antalet data som inte går att använda 
 

 Utbilda minst 7 besiktningsmän inom Ishockey- och Bandyförbundet för att 
kunna genomföra teknik- och energibesiktningar 
 

 Besiktiga 75 ishockeyhallar för att ytterligare förbättra statistiken dvs. öka 
antalet anläggningar/ishallar i databasen från 102 till 177 – av 342 tillgängliga 
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 Inkludera minst 9 bandyhallar genom att Bandyförbundet deltar i projektet 

 
 Identifiera minst 5 ”dåliga” ishallar och föreslå vilka konkreta åtgärder dessa 

borde genomföra i energieffektiviseringssyfte. Genomförandet av dessa åtgärder 
drivs därefter som separata projekt, med eventuella ansökningar om 
investeringsbidrag där anläggningsägaren själv bidrar med 75% av 
investeringskostnaden 
 

 Produktion och spridning av en informationsfolder med resultat och tips från 
Stoppsladd fas 1 – t ex vikt A4 eller motsvarande format 
 

 Insatser för kommunikation/information såsom: 
o Delta vid IDA-mässan, nov 2010  
o Kommunalteknikmässan, nov 2010  
o Delta vid Energiutblick, mars 2011 (ansökan om deltagande avböjdes)) 

 
 Utveckla och verifiera följande nyckeltal för olika typer av system och 

anläggningar; 
o Kylsystems effektivitet 
o Ispisters belastning (värmelast) vid olika anläggningar 
o Ispisters prestanda 

 
 Besparingspotentialen för anläggningarna (ishallarna) som helhet skall beräknas 

i ett nationellt perspektiv  
 

 Utöka listan med ”goda exempel” från 17 till minst 20 exempel 
 

 Projektet identifierar möjliga parters, företag, organisationer, etc. för ett 
internationellt utbyte inom området energianvändning i isarenor. 
 

 En kravspecifikation för en Energiteknisk handbok för ishallar (isarenor). Syftet 
med handboken är att tjäna som ett referensverk för såväl driftspersonal, hall-
/arenaägare, föreningar och andra intresserade. Under Stoppsladd fas 2 
definieras strukturen på handboken – innehålls rubriker, vad skall respektive 
skall inte ingå. Handboken tas fram i ett separat projekt med målsättningen att 
den skall vara/bli lätt att förvalta för förslagsvis Svenska Ishockey förbundet.  
 

1.3 Disposition 
Rapporten består av en utförandedel där tillvägagångssättet för projektet redovisas. 
Vidare följs utförandet av en resultatdel som är av en mer omfattande karaktär. Slutligen 
diskuteras projektet och avslutas med de slutsatser som kunnat fastställas. Hur målen 
uppnåtts i studien redovisas under kapitlen ”Utförande” och ”Resultat” med undantaget 
för delmålet: ”Utveckla och verifiera nyckeltal”. Denna punkt har behandlats i två 
separata studier inom ramen för två examensarbeten vid avdelningen för Energiteknik, 
KTH. Rapporterna i sin helhet finns med i referenslistan i sista kapitlet. 
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2 UTFÖRANDE  
 

Utförandet av projektet har bestått av två huvudaktiviteter. Den mer krävande och 
omfattande delen har innefattat insamlande av energi- och teknikdata från ishallarna 
samt bearbetning av den erhållna informationen. Processen med att utöka den tidigare 
befintliga databasen med ny data har varit tidskrävande. I slutändan har informationen 
gett värdefulla resultat till projektet.  
 
Som ett naturligt led i processen har denna del av projektet även inkluderat utbildning 
av besiktningsmän enligt ett av delmålen med projektet. Besiktningsmännen genomför 
årligen fortlöpande besiktningar av ishallarnas säkerhet. Den övergripande planen var 
att i möjligaste mån koordinera Ishockeyförbundets ordinarie besiktningar av 
anläggningarna med en energiinventering. Projektet behövde därför utbilda de 
ordinarie besiktningspersonerna i de aktuella energifrågorna. Detta skedde i samband 
med projektets kick-off som hölls i oktober 2010. Platsen för sammankomsten var 
Tegera Arena i Leksand. Utbildningen genomfördes under tre dagar där närheten till 
ishallens/arenans tekniska system var mycket värdefull för undervisningen.  
 
Utöver insamlandet av information är informationsspridningen en viktig del av 
projektet. Inom ramen för projektet producerades en informationsfolder med 
information och energitips från den första fasen av Stoppsladd. I Figur 2-1 presenteras 
framsidan respektive baksidan av foldern som innehåller energispartips så väl som 
statistik riktad till ishallar. Vidare så presenterats resultat även vid flera seminarier så 
som IDA-Mässan, Kommunalteknikmässan, Arenadagarna samt vid en Workshop 
anordnad av Arenagruppen inom Svenska Ishockeyförbundet. 
 
 

   
Figur 2-1: Fram- respektive baksidan av informationsfoldern. 
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2.1 Tillkommen statistik - Nya ”Stoppsladdar” 
 

Under projektet genomfördes totalt 70 stycken energi- och teknik inventeringar, s.k. 
”Stoppsladdar”. Målet var 75 inventeringar men fem stycken av dessa kunde/ville av 
olika skäl inte vara med i inventeringen (se vidare kapitel 4.2). Utöver de 70 ishallar som 
energiinventerades genomfördes även nio ”Stoppsladdar” av bandyhallar. 
 
Utförandet av en ”Stoppsladd” innebär att anläggningsansvarig för den aktuella is-
/bandyhallen 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? 

 
Sedan den första fasen av Stoppsladd har checklistan kompletterats med två praktiska 
mätmoment samt frågor om rutiner för skötsel och drift av kylsystemet. Sedan tidigare 
efterfrågades istemperaturen men i den uppdaterade versionen av checklistan mäts 
även denna temperatur med en IR-mätare (kalibrerad för is) vid respektive besök. På 
liknande vis mäts även belysningens illuminans, dvs. hur mycket ljusflöde som träffar en 
bestämd yta. 
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3 RESULTAT 
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit från projektet Stoppsladd fas 2. 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 Energistatistik och besparingspotential för ishallar 
Stoppsladd fas 2 har bidragit till ett utökat statistiskt underlag som exempelvis kan 
användas vid beslutsfattande arbete eller vid jämförelse av energianvändning mellan 
ishallar. Exempelvis kan en ishall använda statistiken till att jämföra den egna 
energianvändning med en genomsnittshall inom samma kategori. På så sätt kan ishallen 
använda underlaget för att beräkna och fastställa möjligheter samt effekter av 
energibesparingsåtgärder.  
 
Statistiken från Stoppsladd fas 1, visade på att en genomsnittlig ishall köper 1185 MWh 
per år fördelat på el och värme som medelvärde för samtliga hallar. Används istället 
medianvärdet fås ca 1000 MWh per år. Skillnader mellan medel- och medianvärdet 
beror till stor del på Evenemangsarenorna som utmärker sig starkt i statistiken. Dessa 
arenor ger ett större genomslag på medelvärdet än medianvärdet sett till 
energianvändningen. Med den nytillkomna statistiken från fas 2 ändras dessa siffror 
marginellt till 1091 MWh köpt energi per år (medelvärde) respektive 959 MWh per år 
(medianvärde).  
 
Skillnaden i köpt energi mellan fas 1 och fas 2 är som sagt marginell. Däremot har 
tillförlitligheten av resultaten ökat inom de olika kategorier av ishallar, i och med att det 
statistiska underlaget förbättrats för respektive kategori av ishall. Exemeplvis är ishallar 
tillhörande kategorin Publikhall A relativt ovanliga. Från fas 1 innehöll denna kategori 
endast en handfull antal ishallar varvid statistiken och jämförbarheten är bristfällig. I fas 
2 utökades denna kategori till att innefatta det dubbla antalet ishallar jämfört med fas 1. 
Den nytillkomna statistiken bidrog även till att Publikhall A nu finns representerade i 
både Svealand och Norrland.  
 
Vidare fanns det efter fas 1 endast statistik från 8 ishallar tillhörande kategorin 
Publikhall B. Stoppsladd fas 2 bidrog med ytterligare 10 ishallar inom denna kategori 
varav 8 av dessa lämnat fullständiga uppgifter med avseende på energianvändning. 
Totalt finns det nu 18 ishallar inom katetogrin varav samtliga landsdelar av Sverige 
finns representerade. På så sätt behandlas även de regionella skillnaderna som beskrivs 
närmare i avsnittet 3.1.3. Fördelningen av utfallet från samtliga inventeringar utförda 
under Stoppsladd fas 1 och Stoppsladd fas 2 redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2: Fördelningen av utfallet från samtliga inventeringar fördelat per 
ishallskategori 

 

3.1.1 Den totala energianvändningen för ishockeyhallar 
Som det beskrivs i inledningen till det här kapitlet så har den totala statistiken inte 
påverkats nämnvärt i och med de tillförda resultaten från Stoppsladd fas 2. Däremot har 
resultaten inom respektive kategori förändrats något mellan fas 1 och 2. Särskilt 
påtaglig är skillnaden inom Publikhall A där en korrektion på 18 % från den 
genomsnittliga energianvändning har kunnat fastställas. Det utökade statistiska 
underlaget inom kategorin Publikhall B har däremot inte bidragit till en lika stor skillnad 
i resultat, sett till ett nationellt genomsnitt. Däremot har statistiken från Stoppsladd fas 2 
bidragit till att en jämförelse i energianvändning mellan regionerna varit möjlig (se 
vidare avsnitt 3.1.3).  
 
I Figur 3-1 och tabell 2 redovisas resultaten från de bearbetade data. Från figuren och 
tabellen framgår det att en genomsnittlig träningshall köper mellan 875 till 930 MWh 
energi per år. Större delen av den köpta energin ( ca 80-90 % ) består av elenergi medan 
den köpta värmen endast utgör en mindre andel. Detta förhållande gäller även för 
publikhallarna med undantag för Publikhall A där den köpta värmen utgör en betydande 
del av den totalt köpta energin. Troligtvis beror denna avvikelse på bristfälligt statistiskt 
underlag inom denna kategori. I tabellen redovisas den genomsnittliga 
energianvändningen i form av köpt energi för respektive kategori. Tabellen kan 
användas för att göra en första bedömning av den egna energianvändningen och jämföra 
med  ett nationellt medelvärde. 

 
Figur 3-1: Den genomsnittliga energianvändningen per kategori ishall 
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I Tabell 2 framgår det även hur medelvärdet har förändrats jämfört med den första fasen 
av Stoppsladd. Kategorin Träning B och Publik B är oförändrade medan den 
genomsnittliga energianvändning för en ishall inom kategorin Träning A och Publik C 
har ökat med ca 4 - 5 %. Som det tidigare påpekats har den största skillnaden av 
statistiken skett i kategorin Publik A.  
 

Tabell 3: Den genomsnittliga energianvändningen per ishallskategori 

 
 

3.1.2 Den specifika energianvändningen för ishockeyhallar 
Den genomsnittliga energianvändningen som redovisas i tabell 2 är ett trubbigt 
jämförelsetal då det inte tar hänsyn till hallens drifttider eller storlek på isyta(-or). För 
att skapa jämförbarhet definierades nyckeltalet specifik energianvändning som tar 
hänsyn till de viktiga parametrarna såsom säsongsdagar och isytans storlek. Nyckeltalet 
medför att en ishall kan  jämföra den egna energianvändning med den nationella 
statistiken oberoende av isens area och säsongslängd. I statistiken har således 
respektive ishalls totala energianvändning dividerats med dess isyta och antalet 
driftsdagar per år. Enheten för specifik energianvändning blir därmed köpt energi per 
säsongsdygn och isyta (kWh/dygn,m2). 
 
Resultaten från Stoppsladd fas 2 visar att en ishall i snitt använder 2,6 kWh/dygn,m2 
som medelvärde. Motsvarande medianvärde är 2,2kWh/dygn, m² vilket är oförändrat i 
jämförelse med resultaten från Stoppsladd fas 1. I Figur 3-2 redovisas den 
genomsnittliga specifika energianvändningen som medelvärde. Från figurerna går det 
även att utläsa hur stor del av den totala energin som utgörs av köpt el- respektive 
värme. I resultaten ingår samtliga ishallar och därmed även evenemangsarenorna. 
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Figur 3-2: Den genomsnittliga specifika energianvändningen beräknat som medelvärde 

 
Figur 3-3 nedan illustrerar den specifika energianvändningen presenterat som 
medianvärde. Vid en jämförelse med Figur 3-2 framgår det att medianvärdet är lägre än 
medelvärdet vilket förklaras av evenemangsarenornas genomslagskraft på just 
medelvärdet.  
 
I Figur 3-4 redovisas den inbördes statistiken inom respektive ishallskategori. Träning C 
har ej tagits med då denna typ av hall endast representeras av en ishall i statistiken än så 
länge. Publikhall A har tagits med även om det statistiska underlaget inom denna 
kategori är dåligt underbyggt. De värden som presenteras i Figur 3-2 t.o.m. Figur 3-4 är 
oberoende av ishallens position i landet och därmed eventuella skillnader i det 
nationella klimatet. För att ytterliggare specificera nyckeltalen och på så sätt öka 
jämförbarheten har skillnader mellan regionerna i Sverige beaktats samt kategorierna 
av ishallarna. Dessa resultat presenteras i det kommande kapitlet 3.1.3. 

 
Figur 3-3: Den genomsnittliga specifika energianvändningen beräknat till medianvärde.  
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Figur 3-4: Den genomsnittliga specifika energianvändningen (medelvärde) per kategori ishall. 

 

3.1.3 Skillnader i energianvändning mellan landsdelarna 
Inom Stoppsladd fas 2 har variationerna i energianvändning mellan de olika 
landsdelarna utvärderats. Syftet har varit att jämföra om faktorer så som geografisk 
placering och klimat påverkar energistatistiken och på så sätt ger upphov till skillnader i 
t ex specifik energianvändning.  
 
Vid jämförelsen tillämpades en indelningen av Sverige enligt Figur 3-5. 
Energianvändningen undersöktes med avseende på ishallar inom kategorierna Träning 
A, Publik B och Publik C. Anledningen till att urvalet innefattade dessa tre kategorier var 
uteslutande det statistiska underlaget. Långt ifrån alla ishallar som lämnat uppgifter om 
el- och värmeenergianvändning har gjort detta komplett. Majoriteten av de kompletta 
återfanns däremot inom de tre nämnda kategorierna.  
 
Vid jämförelsen har nyckeltalen specifik värmeanvändning, el- och den totala specifika 
energin sammanställts. För nyckeltalet total specifik energianvändning (medel) har 
statistik från samtliga kategorierar av ishallar använts med undantag för 
evenemangsarenorna.  
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Figur 3-5: Indelning av Sverige i landsdelar och tillhörande landskap 

 

I Figur 3-6 redovisas resultaten som framarbetats med hjälp av statistiken från 
underlaget i databasen. Den specifika värmeenergianvändning är definierad som köpt 
värmeenergi per driftsdygn och isarea. Från figuren framgår det att den specifika 
värmeenergianvändningen skiljer sig mellan de olika kategorierna av ishallar. Vidare så 
skiljer sig även proportionerna mellan dessa sett över landsdelarna. I Svealand är den 
specifika värmeanvändningen relativt konstant mellan de olika hallarna medan Publik B 
har en betyldigt högre energianvändning vid en jämförelse av hallarna i Götaland. 
Jämfört med Norrland är det förhållandena de omvända. Om detta beror på ett dåligt 
statiskt underlag är oklart även om det får ses som en trolig orsak.  
 
Om medelvärdet jämförs för samtliga kategorier av ishallar (exkl. evenemangsarenor) 
ges en något tydligare trend. Från Götaland i söder till Norrland i norr, ökar den 
specifika värmeenergianvändningen med drygt 6 ggr från 0,15 kWh/ dygn,m2 till 0,93 
kWh/ dygn,m2. Mitt emellan befinner sig Svealand med en värmeenergianvändning på 
motsvarande 0,30 kWh/ dygn,m2. Resultaten kan med stor sannolikhet härledas till 
väder- och klimatskillnaderna mellan Sveriges södra- och norra delar. Ett generellt 
kallare klimat i norr medför sannolikt även en högre användning av värme. Denna tes 
stärks även av det faktum att ishallarnas medeltemperatur varit nästintill densamma 
mellan regionerna och respektive ishallskategori.  
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Figur 3-6: Den specifika värmeenergianvändningen indelat efter respektive landsdel. 

 

Den andel av den totala specifika energin som utgörs av köpt el är högre jämfört med 
andelen värmeenergin. Skillnaden mellan regionerna är relativt liten vilket framgår av 
Figur 3-7. Även skillnaden mellan kategorierna inom respektive landsdel är väldigt liten. 
Till skillnad från värdena i Figur 3-6 är Svealand den landsdel som använder mest 
elenergi per yta under en säsong. Från resultaten framgår det även att det inte finns 
någon direkt koppling mellan den specifika användningen av elenergi och det 
varierande klimatet från norr till söder, vilket är rimligt.  Jämförs istället den totala 
specifika energin (el- och värmeenergi) så är trenden desto tydligare. 
 

 
 

Figur 3-7: Den specifika elenergianvändningen indelat efter respektive landsdel. 
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I Figur 3-8 redovisas den totala specifika energianvändningen (inkluderar alla 
arenatyper) för respektive landsdel. Götaland har en energianvändningen som varierar 
inom intervallet 1,6 till 2,1 kWh/dygn, m² beroende på kategori av ishall. Det totala 
medelvärdet för landsdelen är 1,8 kWh/dygn, m². Motsvarande nyckeltal för Svealand 
befinner sig inom intervallet 1,8 till 2,7 kWh/dygn, m² med ett medelvärde på 2,7 
kWh/dygn, m². Norrlands totala specifika energianvändning uppgår till 2,8 kWh/dygn, 
m² i medelvärde. Variationen mellan de olika typerna av ishallar är desto större och 
sträcker sig inom området 1,8 till 3,2 kWh/dygn, m². Den totala specifika 
energianvändningen skiljer sig med upp till 36 % vid en jämförelse av det totala 
medelvärdet mellan de olika landsdelarna. Variationen beror sannolikt på skillnader i 
klimat mellan södra och norra Sverige. 

 
Figur 3-8: Den totala specifika energianvändningen indelat efter respektive landsdel. 

3.1.4 Belysning och möjligheter till besparing 
Inför Stoppsladd fas 2 genomfördes en del uppdateringar av checklistan, det dokument 
som utgör själva underlaget vid inventeringarna av ishallarna. Tidigare versioner har 
endast innefattat belysning i form av installerad effekt, dvs. den totala märkeffekten som 
kunnat fastställas genom att manuellt räkna och summera antalet ljuskällor. I 
Stoppsladd fas 2 har även den verkliga belysningen (illuminansen) fastställts genom att 
mäta med en luxmätare (se Figur 3-9). Belysningen, eller illuminansen, är ett mått på 
ljusflödet (lumen) per kvadratmeter och har SI-enheten lux.  
 

 
Figur 3-9: Vid besöken i ishallarna mättes belysningen med hjälp av en luxmätare. 
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I Figur 3-10 redovisas resultaten från de mätningar som genomförts där det uppmätta 
luxvärdet jämförts med den installerade effekten. Som framgår av figuren är spridningen 
stor. Två hallar med liknande total installerad effekt kan ha en betydande skillnad i 
belysningen (lux). I figuren skiljer det som mest 650 lux mellan två hallar med samma 
installerad effekt (~ 37 kW).  
 
Teoretiskt finns det möjligheter till energibesparing. Från statistiken och figuren nedan 
framgår det att en ishall av typen Träning A har en installerad effekt på 37,6 kW med 
motsvarande 618 lux i belysning. En liknande ishall i kategorin Träning B har 18 kW i 
installerad effekt men uppnår 697 lux i belysning. Om det vore möjligt för ishallen av 
typen Träning A att reducera belysningeffekten men bibehålla belysningen skulle det 
vara möjligt att spara energi.  
 
Vidare framgår skillnaden mellan belysning (lux) och installerad effekt (W) tydligt i 
Figur 3-11. I figuren ses två ishallar med den likanande installerad effekt. Det som dock 
skiljer ishallarna åt är den uppmätta belysningen med enheten lux. Även ljusets färg 
skiljer ishallarna åt.  
 

 
Figur 3-10: Figuren visar korrelationen mellan uppmätt belysning [lux] och effekt [kW] 

 

 
Figur 3-11: Två ishallar med snarlik installerad effekt men med klar skillnad i belysning. 
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3.1.5 Potential till nationell energibesparing 
Med utgångspunkt från en ishalls genomsnittliga energianvändning kan en nationell 
besparing uppskattas. En ishall i Sverige köper i snitt 1091 MWh värme och elektricitet 
per år. Totalt finns det 342 ishockeyhallar i Sverige vilket skulle innebära ett nationellt 
energianvändande på motsvarande ca 370 GWh per år. Från Stoppsladd fas 1 bedömdes 
det att en besparing på 18 % i en genomsnittlig ishall var en rimlig uppskattning. 
Besparingen innefattade de tre största energianvändarna, nämligen kylsystem, 
belysning och värme. Med den nya statistiken skulle detta därmed innebära en 
besparingspotential på motsvarande 67 GWh per år ur ett nationellt perspektiv. 
 
Beräkningarna ovan ger en allmän uppfattning av möjligheterna till energibesparing. 
Siffrorna är framtagna utifrån antaganden som är underbyggda av statistiska resultat. 
För att konkretisera besparingsalternativen har det aktuella tekniska läget fastställts för 
Sveriges ishallar.  Som det framgår av Figur 3-12 nedan har 3 av 4 av Sveriges ishallar 
kapacitetsreglerade kompressorer för kylsystemet. Det innebär dock inte att 
kompressorerna nödvändigtvis kapacitetsregleras även om möjligheten finns. 
Fallstudier har visat att skruvkompressorer ofta har mekanisk reglering men den typen 
av regleringen är inte nödvändigtvis speciellt effektiv. 
 

 
Figur 3-12: Staplarna redogör för den aktuella tekniska nivån i Sveriges ishallar 

 
Mer anmärkningsvärt är att 70 % av alla ishallar saknar kapacitetsreglerade 
köldbärarpumpar. Med kapacitetsreglering av köldbärarpumparna är det möjligt att 
halvera den totala energianvändningen för KB-pumparna i en ishall. Detta har påvisats 
från tidigare studier där verkliga mätningar har kunnat fastställa besparingspotentialen. 
Även värmeåtervinning utgör en stor möjlighet till besparing. Upp till 25 % av den totala 
energianvändningen kan sparas genom att införa värmeåtervinning. Från statistiken 
framgår det att nästan 2 av 5 hallar inte har värmeåtervinning. 
 
I Sveriges ishallar är armaturer med lysrör den vanligaste belysningskällan följt av 
metallhalogen. I Figur 3-13 nedan redovisas den aktuella fördelningen av 
belysningsalternativen. Gruppen ”annat” utgörs av de hallar som dessvärre inte kunnat 
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avgöra vilken typ av belysningskälla som är installerad. Som det framgår av 
stapeldiagrammen så är lysrören av modellen T8 den vanligast förekommande 
ljuskällan. Nästan lika många ishallar har uppgett att de har den betydligt mer 
energieffektiva T5:an installerad medan en femtedel använder metallhalogen. Eftersom 
belysning är en stor energianvändare i en ishall är det viktigt att få den bästa belysning 
(lux) per installerad eleffekt. Det finns således en stor potentiell nationell besparing i att 
byta ut de kvarvarande T8-lyrsören mot mer energieffektiva T5-rör samt se över vilken 
typ av metalhalogen som används 
 

 
Figur 3-13: Staplarna visar det aktuella tekniska statusen för belysning i svenska ishallar. 
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3.1.6 Energistatistik för bandyhallar 
 

Stoppsladd fas 2 har även inkluderat en energi- och teknikinventering av Sveriges 
nuvarande bandyishallar. Totalt finns det idag nio stycken varav sex av dessa kunde 
lämna fullständiga uppgifter med avseende på köpt energi. En av ishallarna kunde 
redogöra för den totala mängden köpt elektricitet men inte för motsvarande mängd 
värme. I Figur 3-14 nedan redovisas de resultat som producerats från den erhållna 
statistiken. Varje bandyhall presenteras var för sig utan någon inbördes ordning. En 
genomsnittlig bandyishall köper totalt 2404 MWh energi per år. Av den totala energin 
utgör 1896 MWh köpt el medan 508 MWh per år utgörs av köpt värme. 
 

 
Figur 3-14: Total köpt energi per år för respektive bandyishall 

 
I Figur 3-15 respektive Figur 3-16 redovisas nyckeltalet specifik energianvändning. I 
figuren nedan presenteras den specifika energianvändningen för varje enskild 
bandyishall. Som det framgår av Figur 3-14 och Figur 3-15 så är spridningen mellan 
ishallarna även här stor. Mellan hall nummer ett och fyra skiljer det ca 1,7 kWh/dygn,m² 
i specifik energianvändning. 
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Figur 3-15: Den specifika energianvändningen för respektive bandyishall 

 

Figur 3-16 visar den genomsnittliga specifika energianvändningen i en bandyishall. Som 
det framgår av figuren utgörs majoriteten av den köpta mängden energi av elektricitet. 
Lite mindre än en tredjedel utgörs av köpt värmeenergi. Totalt använder en 
genomsnittlig bandyishall 1,8 kWh/dygn, m2.  
 
 

 
Figur 3-16: Total köpt energi per år för respektive bandyishall 
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3.2 Specifika förslag till energieffektivisering av ishockeyhallar 
 

Inom ramen för Stoppsladd fas 2 identifierades fem stycken ishallar för en närmare 
granskning med målet att identifiera konkreta förslag till effektivisering. Hallarna 
genomgick därefter en detaljerad besiktning med syfte att ta fram förslag till 
energieffektiviserande åtgärder.  Vid besöken inspekterades de tekniska systemen med 
avseende på status, funktion samt reglering. Efter varje genomfört besök presenterades 
förslag till energieffektiviseringar. I följande kapitel presenteras de fem ishallar som var 
aktuella för den specifika energiinventeringen. För varje ishall redovisas den befintliga 
tekniken och dess energianvändning samt möjliga besparingar. I och med dessa 
demonstrationsobjekt vill projektet Stoppsladd fas 2 betona den praktiska och konkreta 
användningen som är möjlig med den information som framtagits under projektets två 
första faser. 
 

3.2.1 Ishall 1 – Energikartläggning och förslag till besparingsåtgärder 
 
Allmän teknisk information om hallen 
Ishallen är ursprungligen en utomhusrink från 70-talet som år 1988 byggdes om till en 
inomhushall. Idag används ishallen primärt för ishockey med säsongsstart i september. 
Säsongen avslutas normalt i mitten på mars vilket ger en säsongslängd på ca 29 veckor. 
Hallen är värmd och vid besöket uppmättes ca 8.7°C i luften (på läktaren). Byggnaden är 
isolerad i tak och väggar och innehåller föreningslokaler, omklädningsrum, etc. Pisten är 
av betong med rör av plast och har isolering samt tjälskydd. 
 
Kylsystemet är av typen indirekt med R717 (ammoniak) som köldmedium. Systemet är 
installerat 1976 och är från maskinrummets sida i stort sett i originalskick. 
Oljeåterföring utförs manuellt vilket idag får anses ovanligt. I maskinrummet fanns två 
kompressorer av fabrikaten Stal respektive Sabroe med en total motormärkeffekt på 
150 kW (se Figur 3-17). 

Figur 3-17: En Stalkompressor (t.v.) respektive en 8 cyl Sabroe kompressor (t.h.) 

Kylsystemets kondensor är luftkyld och har kompletterats med en 
”återvinningskondensor” för vattenvärmning till ishallens ventilationssystem. 
Kondensorn är från originalinstallationen och köldmedieflödet styrs/fördelas manuellt 
mellan återvinningskondensorn och luftkondensorn.   
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Ishallens belysning installerades i samband med inbyggnationen år 1988 och är av typen 
metallhalogen med en installerad maxeffekt av ca 31 kW. Kapacitetsreglering finns och 
används vilket gör att effekten kan anpassas efter behovet. I normalfallet används 
motsvarande 17 kW av metallhalogenlamporna och utöver det finns lysrör att tillgå vid 
ett större behov. 
 
Energikartläggning 
Vid en genomgång av ishallen kunde fördelningen av energianvändningen fastställas 
enligt Tabell 4. Värdena är framtagna från de faktiska mätningar som görs fortlöpande i 
kombination med antaganden utifrån märkeffekter och erfarenhets värden. I tabellen 
framgår det att kylsystemet, elbatteriet och värmeanvändningen bidrar till den största 
delen av energianvändning. Elbatteriet används till att värma ventilationsluften och för 
att driva ut fukten vid uppstart då ingen avfuktare är installerad. Med 
energikartläggningen som grundinformation förslogs därefter en rad åtgärder för att 
reducera energiåtgången. 
 

Tabell 4: Fördelning av energianvändningen i ishall 1 

 
 

Förslag till energibesparingsåtgärder 
I den aktuella ishallen skulle en total energibesparing på 35 % vara möjlig genom att 
implementera följande åtgärder: 
 

 Bygg eventuellt en luftsluss vid inpassering i hallen för att minska luftläckage. 

 Om ”komforttemperatur” önskas i hallen – försök sektionera/begränsa den 

varma temperaturen till läktaren. 

 Sänk temperaturen generellt i hallen. 

 Minimera istjockleken till ca 30mm på det tunnaste stället. 

 Istemperaturen är relativt låg – skulle med ett styrsystem kunna regleras bättre 

vilket bör leda till högre medeltemperatur. 

 Läggvattentemperaturen kan eventuellt sänkas vilket vore bra ur 

energisynpunkt. 

 Om ekonomiskt möjligt så uppgradera styrsystemet eller byt hela kylsystemet. 

 En avfuktare skulle minska belastningen på isen och också minska värmebehovet. 

 En rekommendation är att förregla elbatteriet så att det bara kan gå in om det 

”verkligen behövs”. 

 Installera kapacitetsreglering (frekvensomformare) av köldbärarpumpar. 

Energisystem MWh/säsong %

Kylsystem 425 49%

Värme 222 25%

Belysning 33 4%

Ventilation 54 6%

Elbatteri 102 12%

Övrigt 40 5%

Totalt 875 100%
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3.2.2 Ishall 2 – Energikartläggning och förslag till besparingsåtgärder 
 

Allmän teknisk information om hallen 
Ishallen byggdes 1991 och används huvudsakligen till ishockey med säsongsstart i slutet 
av september. Säsongen avslutas normalt i slutet på mars vilket ger en säsongslängd på 
ca 29 veckor. Hallen är värmd men vid besöket i ishallen uppmättes en lufttemperatur 
på endast 2.3°C. Motsvarande luftfuktighet mättes till 51 %. Byggnaden är isolerad i tak 
och väggar. Pisten är av grustyp med rör av plast men saknar isolering och tjälskydd.  
 
Kylsystemet är uppbyggt kring två stycken Stal skruvkompressorer med 
motormärkeffekt 75 respektive 100 kW där den första har mekanisk kapacitetsreglering 
och den andra har frekvensomformare. Förångaren består av en plattväxlare med 
vätskeavskiljare. Kondensorn är en plattvärmeväxlare med integrerad hetgasväxlare där 
den återvunna värmen användas till att värma ishallen via en luftvärmare (se bilden till 
höger i 3-18). Köldbärarpumpen är utan kapacitetsreglering med en märkeffekt på 18.5 
kW (se bilden till vänster i 3-18).  
 

 
Figur 3-18: Köldbäraren transporteras till ispisten med en pump utan kapacitetsreglering 

Kylmedelkylaren är indelad i sektioner vilka kyls med var sin fläkt. Fläktarna stegas in 
efter behov vilket medför att respektive fläkt går med full effekt när den väl är aktiverad. 
Ett mer modernt styrsystem med frekvensreglering av fläktarna skulle medföra ett 
bättre utnyttjande av de värmeväxlande ytorna. I Figur 3-19 ses kylmedelkylaren till 
vänster i bilden samt hallens avfuktningsaggregat till höger. 
 

   
Figur 3-19: Kylmedelkylare (t.v.) samt ishallens luftbehandlingsaggregat (t.h.) 
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Energikartläggning 
Efter besöket kunde en sammanställning av energianvändningen genomföras för de 
dominerande energisystemen i ishallen. Resultaten redovisas i Tabell 5 nedan. Från 
tabellen framgår det att kylsystemet tillsammans med avfuktaren använder mest energi. 
Att kylsystemet står för en dominerande del av energianvändningen är normalt och 
denna andel brukar vara mellan 35 och 70 % med ett medel på 43 % enligt statistik från 
Stoppsladd fas 1 och fas 2. Anläggningen har därmed en hög energianvändning för 
kylsystemet sett till dess storlek. Med den erhållna informationen föreslogs en rad 
åtgärder för att reducera energianvändningen i ishallen. 
 
 

Tabell 5: Fördelning av energianvändningen i ishall 2 

 
 
Förslag till energibesparingsåtgärder 
Genom att implementera de föreslagna åtgärderna nedan skulle en energibesparing på 
uppskattningsvis 30 % vara möjlig. 
 
Följande åtgärder föreslogs: 
 

 Anpassa drifttiden och kapaciteten på fläktarna i ventilationsaggregatet och 

återvinningsbatteri. 

 Täta hål och förhindra luftläckage. 

 Bygg eventuellt en luftsluss vid inpassering i hallen för att minska luftläckage. 

Detta gäller inte minst för ismaskinen.  

 Inför kapacitetsreglering (frekvensomriktare) av köldbärarpump. 

 Kontrollera styrning av kylmedel- och värmeåtervinningspumpar så de stängs av 

när kompressorn inte går. 

 Avfuktningen bör kontrolleras när det gäller funktion och energianvändning. 

Separat mätning rekommenderas! 

 En bättre reglering av fläktarna till kylmedelkylaren skulle spara energi och 

sänka ljudnivån.  Ett förslag är att reglera alla fläktarna gemensamt med en 

frekvensomformare och styra denna på temperaturskillnaden mellan kylmedel 

och omgivningsluft. 

 
 

Energisystem MWh/säsong %

Kylsystem 409 60%

Värme 47 7%

Belysning 46 7%

Ventilation 57 8%

Avfuktning 96 14%

Övrigt 32 5%

Totalt 687 100%
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3.2.3 Ishall 3 – Energikartläggning och förslag till besparingsåtgärder 
 

Allmän teknisk information om hallen 
Den tredje ishallen i serien byggdes 1975 och moderniserades med bl.a. ett nytt 
kylsystem under 2006/2007. Den används primärt till ishockey med säsongsstart i 
slutet av juli. Säsongen avslutas i slutet på mars vilket ger en säsongslängd på ca 34 
veckor. Hallen är värmd och vid besöket uppmättes en lufttemperatur på 9.4°C och en 
luftfuktighet på motsvarande 38 %. Byggnaden är isolerad i tak och väggar, innertaket är 
dessutom försett med en sk lågstrålningsduk. Pisten är av betong (målad) med rör av 
stål men saknar isolering och tjälskydd. Kylsystemet är av typen fullständigt indirekt 
med R717 (ammoniak) som köldmedium. Systemet är installerat 2007 och i mycket gott 
skick (Bild t.v. i Figur 3-20). Köldbärarpumpen har kapacitetsreglering (dock ej 
aktiverad - pumpen går 100 %.) med märkeffekten 18.5 kW (Bild t.h. i Figur 3-20). 
 

    
Figur 3-20: Till vänster i figuren ses 3 st Bitzer skruvkompressorer och till höger köldbärarpumpen 

Kylmedelkylaren är indelad i sektioner vilka kyls med två fläktar var för sig (t.v. i Figur 
3-21). Dessa stegas i efter behov vilket gör att när fläktarna går så går de på full fart. 
Anläggningen har en avfuktare integrerad i ventilationssystemet som betjänar ishallen. 
Avfuktaren är gammal och det har förekommit driftsproblem. Även om den fungerar är 
sannolikt inte kapaciteten hög nog. Uppvärmning av byggnaden sker i stort sett bara 
med direktel vilket utgör en mycket stor besparingspotential för anläggningen (t.h. i 
Figur 3-21). En konvertering till ett vattenburet värmesystem är en föreslagen 
besparingspotential. 
 

    
Figur 3-21: Kylmedelkylare (t.v.) samt ett element med elanslutning (t.h.) 
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Energikartläggning 
Efter besöket sammanställdes informationen och en uppskattning av ishallens 
energianvändning sammanställdes enligt Tabell 6 nedan. Jämfört med erfarenhets 
värden och statistik kan det noteras att (el)värme och avfuktning sticker ut medan t ex 
belysningen och ventilation står för en relativt liten andel. Kylsystemet tillsammans med 
elvärme för uppvärmning tillhör de största energianvändarna i ishallen. Att kylsystemet 
står för den största delen av energiåtgången är högst vanligt och anläggning har sett till 
sin storlek och användning en normal energianvändning för kylsystemet. Det som 
sticker ut med avseende på energianvändning är elvärme samt avfuktningen. 
 

Tabell 6: Fördelning av energianvändningen i ishall 3 

 
 
Förslag till energibesparingsåtgärder 
Med anledning av iakttagelser vid besöket i ishallen föreslogs ett antal åtgärder som 
skulle kunna medföra en reduktion av energianvändningen med ungefär 40 %. 
Besparingen skulle vara möjlig att uppnå genom att applicera följande åtgärder: 
  

 Utrusta minst en kompressor med frekvensomformare för att på så sätt undvika 

att använda slidregleringen vilket medför en ökad kompressorverkningsgrad. 

 Täta hål och förhindra luftläckage. 

 Bygg eventuellt en luftsluss vid inpassering i hallen för att minska luftläckage. 

Detta gäller inte minst för ismaskinen.  

 Pumpen har kapacitetsreglering (frekvensomformare) vilket inte används. 

Anledning till detta bör utredas då regleringen normalt sett bör aktiveras 

 Mätning av hallens relativa fukt och temperatur rekommenderas för att kunna 
utreda avfuktningsbehovet och energianvändningen. Avfuktaren bör under alla 
omständigheter separeras från ventilationssystemet. 

 En bättre reglering av fläktarna till kylmedelkylaren skulle spara energi och 

sänka ljudnivån.   

 Överväg att byta köldbärare till ammoniak-vatten vilket minskar pumparbetet. 

 Byt direktverkande el till ett vattenburet värmesystem 

 Värmepump för värmeåtervinning där kylmedlet skulle kunna utnyttjas och 

kombineras med geoenergilager. 

Energisystem MWh/säsong %

Kylsystem 475 44%

Elvärme + vv 362 34%

Belysning 49 5%

Ventilation 50 5%

Avfuktning 84 8%

Övrigt 54 5%

Totalt 1074 100%
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3.2.4 Ishall 4 – Energikartläggning och förslag till besparingsåtgärder 
 

Allmän teknisk information om hallen 
1972 byggdes den fjärde ishallen i serien av besökta ishallar. Hallen används i stort sett 
endast till ishockey med säsongsstart i september. Säsongen avslutas i mars och är 
normalt ca 26 veckor. Hallen är värmd och är isolerad i tak och väggar. Pisten är av 
betong med rör av stål och är isolerad men saknar tjälskydd. Kylsystemet består i stort 
sett av originaldelar från 70-talet. Kompressorerna är av typen kolvkompressor med 
mekanisk kapacitetsreglering och manuell styrning (Figur 3-22). 

     
Figur 3-22: 2 st Stal kolvkompressor med motormärkeffekten 90 respektive 85 kW. 

Den luftkylda kondensorn har kompletterats med en ”återvinningskondensor” för 
vattenvärmning till hallens ventilationssystem. Kondensorn är från 
originalinstallationen och köldmedieflödet fördelas med en fast strypning mellan 
återvinningskondensorn och kondensorn.  Kondenseringstrycket styrs genom att 
fläktarna reglerar enligt on/off-metoden. Köldbärarpumpen är kapacitetsreglerad men 
med en anmärkningsvärd hög märkeffekt (30 kW).  
 
Ventilationssystemet är baserat på ett Fläkt/veloduct-aggregat vilket går kontinuerligt 
(11kW). Detta har ett inbyggt elvärmebatteri på nominellt ca 100 kW. Belysningen 
består av lysrör med en installerad maxeffekt av ca 32 kW. Kapacitetsreglering finns och 
används vilket gör att effekten i steg kan anpassas efter behovet (till höger i Figur 3-23).  
 

    
Figur 3-23: Kylmedelpump (t.v.) samt kapacitetsreglerad belysning (t.h.) 
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Energikartläggning 
En energikartläggning av den aktuella ishallen visar att kylsystemet använder mer än 
hälften av den totala energin. Detta har tidigare konstaterats vara en normal nivå av 
energianvändandet när det gäller kylsystem. En fjärdedel av den totala elenergin 
används till uppvärmning. Direktverkande el som används till elradiatorer samt att 
värma ventilationsluften är ingen bra lösning så ett vattenburet värmesystem vore 
önskvärt.   
 

Tabell 7: Fördelning av energianvändningen i ishall 4 

 
 
Förslag till energibesparingsåtgärder 
För att reducera energianvändningen i ishallen har ett antal förslag listats enligt nedan. 
Den sammanlagda potentialen till besparing uppskattas till ca 30 %.  
  

 Om ”komforttemperatur” önskas i hallen – försök sektionera/begränsa den 

varma temperaturen till läktaren och inte till isen. 

 Istemperaturen är relativt låg – skulle med ett förbättrat styrsystem kunna 

regleras bättre vilket bör leda till högre medeltemperatur. 

 Kylsystemet är av äldre dato och bitvis i behov av modernisering. Sannolikt finns 

två huvudspår; uppgradera styrsystemet eller byt hela kylsystemet!  

 En automatisk reglering av luftkyld kondensor och VåV-kondensorn vore 

önskvärd – det skulle kunna optimera återvunnen värme och temperaturnivån på 

det som ska avges till omgivningen. 

 Köldbärarpumpen har kapacitetsreglering (frekvensomformare) vilket är bra. 

Den dag då pumpen behöver bytas bör en ca hälften så stor pump väljas. Den 

kommer då att arbeta med en bättre verkningsgrad. 

 Anpassa drifttiden och kapaciteten på huvudfläkten i ventilationsaggregatet. 

Detta sparar el till fläkten och värme till ishallen.   

 En rekommendation är att förregla elbatteriet så att det bara kan gå in om det 

”verkligen behövs”. 

 Täta hål och förhindra luftläckage. 

 Bygg eventuellt en luftsluss vid inpassering i hallen för att minska luftläckage.  

 
 

Energisystem MWh/säsong %

Kylsystem 269 53%

Elvärme 136 27%

Belysning 14 3%

Ventilation 44 9%

Avfukting 16 3%

Övrigt 25 5%

Totalt 503 100%
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3.2.5 Ishall 5 – Energikartläggning och förslag till besparingsåtgärder 
 

Allmän teknisk information om hallen 
Ishall nummer 5 är ursprungligen en uterink byggd på 60-talet vilken byggdes in under 
1983. Idag används ishallen mest till ishockey med säsongsstart i början av augusti. 
Säsongen avslutas normalt i mitten av mars och har en säsongslängd på ca 31 veckor. 
Hallen är värmd och vid besöket uppmättes ca 8°C i luften.  Byggnaden är isolerad i tak 
och väggar. Kylsystemet är av typen fullständigt indirekt med R717 (ammoniak) som 
köldmedium. Systemet är installerat 1999 och är från maskinrummets sida i mycket gott 
skick. Kylsystemet har två stycken Sabroe skruvkompressorer där respektive motor har 
märkeffekten 90 kW. En av kompressorerna är frekvensreglerad medan den andra är 
slidreglerad. Kondensorn var en plattväxlare med en separat del för hetgaskylning och 
resten för kondensor. Hetgasväxlaren värmer/förvärmer tappvarmvatten vilket sedan 
spetsas med fjärrvärme. På ett liknande sätt tas kylmedel till ventilationssystemet och 
spetsas vid behov med fjärrvärme. 
 

   
Figur 3-24: En av två köldbärarpumpar (t.v.) samt plattvärmeväxlaren som utgör kondensorn (t.h.) 

Anläggningen har en avfuktare typ Munters MA 2000, integrerad i ventilationssystemet. 
I Figur 3-25 nedan syns röret för tilluft/regenerering, vilket samlat kondens och 
korroderat. Detta droppar dessutom ned på maskinens elanslutningar! Aggregatet är 
generellt i dålig kondition. Vidare så är belysningen installerad år 2005 och T5-rör 
används med en maxeffekt av 22kW.  
 

 
Figur 3-25: Korroderat ventilationsrör där kondens droppar på elanslutningarna under röret. 
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Energikartläggning 
Energianvändningen för ishallen sammanställdes utifrån de faktiska värden som fanns 
tillgängliga i kombination med uppskattningar/beräkningar med hänsyn till 
märkeffekter. I Tabell 8 nedan presenteras fördelningen av energianvändningen. 
Kylsystemet utgör (inte helt ovanligt) en dominerande användare av den totala energin. 
Värmen utgör ungefär en fjärdedel medan avfuktaren konsumerar drygt en tiondel av 
energin. 
 

Tabell 8: Fördelning av energianvändningen i ishall 5 

 
 
Förslag till energibesparingsåtgärder 
De besparingsförslag som redovisas i listan nedan skulle uppskattningsvis kunna spara 
ca 25 % av den totala årliga energianvändningen. 
 

 Taket förefaller ha bristfällig isolering. Här kan kompletterande isolering eller en 
sk lågstrålningsduk vara intressanta alternativ. 

 Istemperaturen är relativt låg och ett förbättrat styrsystem skulle medföra en 

bättre reglering bättre vilket bör leda till högre medeltemperatur (besparing). 

 Anpassa drifttiden och kapaciteten på huvudfläkten i ventilationsaggregatet. 
Detta spara el till fläkten och värme till ishallen. 

 De ventilationsrör som mynnar över isen bör/måste förlängas ut över eller i höjd 
med skyddsglaset. 

 En översyn av avfuktarens funktion och dimensionering rekommenderas. Dess 
kapacitet är förmodligen inte tillräcklig och dess yttre kondition antyder på att en 
översyn/byte vore lämpligt. Sett till dess totala energianvändning så ger det ca 
120 MWh per säsong vilket är högt. Detta värde är ungefär dubbelt så högt som 
förväntat i en dylik anläggning. 

 Separera avfuktaren ifrån ventilationen – detta gör det möjligt att stänga av 
ventilationsaggregatet vid vissa förhållanden.  

 Personalen förefaller inte vara medveten om styrsystemets möjligheter. Det är t 

ex möjligt att ställa om temperaturer i ishallen vid olika tider, etc. vilket borde 

utnyttjas mer 

 Börja mäta relativa fukten och temperaturen i ishallen – det kommer att visa 
om/hur avfuktaren fungerar. 

 Det tar 2-3 veckor att bygga upp isen pga av ispistens bristfälliga funktion! 

  

Energisystem MWh/säsong %

Kylsystem 553 54%

Värme 245 24%

Belysning 34 3%

Ventilation 48 5%

Avfukting 120 12%

Övrigt 28 3%

Totalt 1027 100%
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Sammanfattning 
 
I Tabell 9 ges en sammanfattande jämförelse av de fem olika ishallarna och dess 
förutsättningar respektive besparingspotential. Från tabellen framgår det att tre av de 
fem ishallarna har en högre specifik energianvändning än den genomsnittliga ishallen 
(2,2 kWh/dygn, m2). De två övriga har däremot en lägre energianvändning vilket medför 
att medelvärdet av den specifika energianvändningen för samtliga fem ishallar beräknas 
till 2,2 kWh/dygn, m2.   
 

Tabell 9: Sammanställning av detaljerad energikartläggning. 
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3.3 Allmänna tips för energibesparing 
 

Genom projektet Stoppsladd har en rad förslag till energibesparingsåtgärder 
framkommit. I och med den andra fasen av Stoppsladd har listan med åtgärdsförslag 
utvidgats från 17 till 23 exempel. I Tabell 10 redovisas hela listan med en beskrivning av 
respektive åtgärd följt av en uppskattad energibesparing i MWh/år. I den andra 
kolumnen presenteras även hur stor del (i procent) denna energibesparing motsvarar 
av den totala köpta energin i en genomsnittlig svensk ishall. Begreppet ”en genomsnittlig 
svensk ishall” utgår från en värmd ishall med ca 9°C i lufttemperatur och en isyta på 
motsvarande 30x60m. Den totala energianvändningen är ca 1000 MWh årligen varav ca 
430 MWh används till kylsystemet, 250 MWh till värme och varmvatten, ca 100 MWh till 
belysning, 90 MWh till ventilationsfläktar, 60 MWh till avfuktning och resterande 
fördelas som ”övrigt”. 
 

Tabell 10: I tabell redovisas en utökad lista med förslag till energibesparing i ishallar. 

 Åtgärd 
Energi  

 - % 
Energi  

MWh/år 
Att 

genomföra 
Kostnad 

1 Projektera och bygg ”rätt” 50% 500   

2 Injustering av kylsystem 5% 50   

3 Service och underhåll 5% 50   

4 Mät, dokumentera och följ upp 10% 100   

5 Utbildning 10% 100   

6 Värmeåtervinning 25% 250   

7 Frekvensstyr motorer 10% 100   

8 Driftoptimering energisystemen 15% 150   

9 Behovsstyrda temperaturer 5% 50   

10 Flytande kondensering 5% 50   

11 Avfuktning 5% 50   

12 Täta byggnaden 5% 50   

13 Stäng portar och sargdörrar 2% 20   

14 Behovsstyrd belysning 5% 50   

15 Sänk lufttemperaturen 3%/°C 50   

16 Vattenbehandling 5% 50   

17 Strålningsreducering 10% 100   

18 Separera avfuktaren ifrån ventilationen 3% 30   

19 Anpassa driften på ventilationsaggregat 5% 50   

20 Minimera istjockleken - max ca 25-35mm 3% 30   
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3.4 Energiteknisk handbok – Guiden till ett ökat energimedvetande i 
ishallar 

Arbetet med kartläggningen av hur de svenska ishallarna använder energi i 
verksamheten har tydligt visat att det finns stora utrymmen att spara energi med 
synergieffekterna lägre driftskostnader och bättre miljö! Det har även konstaterats att 
det är en åldrande yrkeskår som arbetar i ishallarna samt att behovet av kunskaps- och 
kompetenslyft är överhängande.  
 
Ett steg för att höja kunskapsnivån är framtagandet av en handbok – ”Energihandbok för 
ishallar”, eller vad vi nu väljer att kalla den. I det följande beskrivs ett upplägg och 
struktur för en sådan handbok. Till saken hör också att det idag inte finns någon 
heltäckande handbok inom området. Handboken ”Bygga Ishall” från och av Svenska 
Ishockeyförbundet beskriver i huvudsak byggnaden, logistiken, kravspecifikationer för 
spelplanen, omklädningsrum och övriga utrymmen men behandlar inte energisystemen 
i ishallarna särskilt detaljerat. 

 
Handboken skall vara ”levande”, lättillgänglig och enkel att förvalta. På så sätt kan nya 
erfarenheter tillkomma allteftersom och handboken är ”ständigt” aktuell. Förvaltande 
instans skulle kunna vara Svenska Ishockeyförbundets Anläggningsutskott alternativt 
Kyltekniska föreningen för att nämna några. 

 

Målgruppen för handboken är samtliga personer/organisationer med koppling till 
ishallar.  
 
I detta skede har handbokens innehåll planerats och följande stycken är tänkt att ingå i 
boken. 
  
Inledning 
I det inledande kapitlet ges en introduktion till handbokens innehåll. Här beskrivs syftet 
med boken och vilken målgrupp boken riktar sig till. Läsaren får en inblick i hur boken 
är uppbyggd och hur den är tänkt att användas för att ge en bra utväxling av 
informationen. I det inledande kapitlet ges även en kort summering av vad som har 
gjorts tidigare på temat Energianvändning i ishallar. Här presenteras även en del nyttiga 
och användbara länkar till rapporter och dokument som har publicerats.  

 
Byggnaden 
I kapitlet ”byggnaden” beskrivs en ishalls byggnadskonstruktion ur ett energitekniskt 
perspektiv. Inom detta stycke behandlas byggnadens väggar samt själva skalet och hur 
dessa delar inverkar på energianvändningen. I övrigt hänvisas till ”Bygga ishall”.  
 
Pisten 
Kapitlet ”Pisten” ger en inblick i själva underlaget till isen, den s.k. plattan eller 
grusbädden, och hur dess uppbyggnad påverkar kylsystemet och därmed 
energianvändningen. Här presenteras olika alternativ till uppbyggnad samt vilka 
material och lösningar som är vanliga vid konstruktion av pist. Pistens termodynamiska 
egenskaper beskrivs och hur dessa influerar energianvändningen. Även här görs 
hänvisningar till ”Bygga Ishall”  
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Ishallens Energisystem 
Värme-, ventilations- och kylsystemet inbegriper en stor del av energianvändandet i en 
ishall. Här beskrivs de ingående komponenterna i en ishalls energisystem inklusive 
säkerhetsmässiga aspekter. Stycket behandlar också olika tekniska alternativ för 
värmetillförsel som exempelvis värmeåtervinning och fjärrvärme. Värmeåtervinning 
kommer dock att behandlas mer ingående i ett senare kapitel. 

 
a. Kylsystem 

 
b. Värme  

 
c. Belysning 

 
d. Ventilation  

 
e. Avfuktning 

 
f. Övrigt 

 
Energianvändningen i Svenska Ishallar 
Denna del syftar till att ge läsaren en övergripande information om energianvändningen 
i olika ishallskategorier. Kapitlet är allmänt och behandlar inga tekniska detaljer utan är 
tänkt att brett sammanfatta energistatistiken från gjorda undersökningar/inventeringar. 
Här finns statistik i form av nyckeltal för energianvändningen i en genomsnittlig ishall. 
På så sätt kan en anläggningsägare jämföra den egna ishallens energianvändning 
gentemot en ”normal” ishall inom samma kategori.  
 
Energieffektivitet 
Energieffektivisering är förmodligen det snabbaste, enklaste, billigaste och 
miljövänligaste sättet att reducera energiförbrukningen. Men för att reducera 
energianvändningen i en ishall behövs det kunskap, kompetens, intresse, motivation och 
inte minst stöd från ledningen.  
 
Första steget i energieffektivitetsprocessen är att veta hur energianvändningen ser ut i 
dagsläget. Vikten av att mäta och följa upp kommer att vara central i denna del. 
 
Styr-/Kontrollsystem 
Ett fungerande styr-/kontrollsystem och kompetenta användare är centralt för att 
effektivt driva en ishall. I detta stycke behandlas olika typer av kontrollsystem. Vilken 
funktionalitet skall man kräva av ett kontrollsystem? Vad skall man tänka på vid 
upphandling av ett dylikt.  
 
Drift & Underhåll 
Det är givetvis viktigt att ishallen förvaltas på ett korrekt sätt för att minimera slitage 
och inte minst energianvändningen. I detta kapitel behandlas därför driftfrågor och 
skötsel (rutiner) av ishallar. Här finns det även utrymme för en del ”mjuka” 
frågeställning kring exempelvis uppföljningsrutiner av energianvändning och 
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organisationsbeteendets inverkan på energiåtgången. Inte otänkbart att exempel på 
rutiner kan ingå. 
 
Hjälpmedel & Utrustning 
Att det mäts för lite i Svenska ishallar är ett faktum. Om det beror på ointresse, 
okunskap eller på bristande motivation lämnas osagt. Detta kapitel är tänkt att tillägnas 
mätinstrument för energikartläggning av ishallen. Inom denna del presenteras olika 
typer av mätinstrument /utrustning som finns tillgängliga samt vilken nytta de kan 
tillföra. Utöver själva användningsområdet presenteras även en kostnad (anskaffnings- 
som installationskostnad) för respektive instrument/ utrustning. 

 
Upphandling 
Det är vid planeringen av ishallen som man har störst möjlighet att påverka framtida 
driftskostnader och då med betoning på energikostnaden. Syftet med detta kapitel och 
inte minst handboken är att göra flera till bättre kravställare i samband med 
upphandlingar. 
 
Tanken är även att beskriva LCC-analys (Life Cycle Cost) med ett eller flera praktiska 
exempel. 
 
Energilagring 
Utbud och efterfrågan på värmeåtervinningsenergin från ett ishallskylsystem ligger i 
motfas. Då den behövs som mest, kalla perioden på året, finns det minst av den och 
tvärtom. Med andra ord finns det ett behov av att kunna lagra energi. I detta stycke 
presenteras olika teknologier, befintliga som kommande, för energilagring inklusive 
kapacitet, budgetkostnader mm  
 
Goda Exempel 
Här beskrivs mer eller mindre ingående resultat från gjorda energibesparande åtgärder 
i olika ishallar. Syftet är att de goda exemplen skall bli en katalysator för läsaren. 
 
 
Ordlista & Förkortningar 
Lista över ord, uttryck, förkortningar. Något av en ”parlör” för den/de som sysslar med 
energi i ishallar 
 
Referenser & Länkar 
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3.5 Internationellt utbyte av information om energianvändning 
I syfte att skapa ett internationellt samarbete kring energianvändningen i ishallar har 
möjliga internationella partners sammanställts. Målet med ett framtida samarbete är att 
utbyta kunskap och information men även att gemensamt arbeta med vetenskapliga 
studier och utbildning inom området energianvändning i ishallar. De organisationer som 
aktivt arbetar med energifrågor relaterade till ishallar har sammanställts nedan.  
 
Bransch- och utbildningsorganisationer 

ASHRAE grundades år 1894 och dess förkortning står för American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Idag består ASHRAE av över 50 000 
medlemmar. Syftet med föreningen är att sprida kunskap och bidra till utvecklingen 
inom områdena värme, ventilation, luftkonditionering och kyla. Varje år publicerar 
föreningen en delvolym av dess handbok, ASHRAE Handbook, som totalt innefattar fyra 
böcker inom kylteknik, ventilation, luftkonditionering och värme. Under 2010 
publicerades en uppdaterad version av handboken kylteknik (ASHRAE Handbook – 
Refrigeration) där flertalet kapitel behandlar ishallar och specifikt teknik samt 
energifrågor. 
 
STAR (Serving The American Rinks) är en medlemsorganisation för anläggningsägare, 
operatörer och leverantörer. STAR bildades 2000 genom ett samarbete mellan 
konståkningsförbundet och ishockeyförbundet i USA. Organisationen syftar till att verka 
för en hållbar utveckling av ishallar genom att erbjuda utbildning och resurser för detta. 
Mottot är ”utveckling, tillväxt och framgång för ishallar i USA”. STAR erbjuder även sina 
medlemmar publikationen RINK Magazine som utkommer varannan månad. Magasinet 
behandlar frågor så som förvaltning av ishallar och nybyggnationer (se Figur 3-26). 
Förutom medlemstidningen ges medlemmarna möjligheten att ställa direkta frågor till 
STAR med avseende på frågor kring ishallar.  
 

 
 

Figur 3-26: RINK Magazine publiceras varannan månad av organisationen STAR  

(bild från: www.rinkmagazine.com) 
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ORFA (Ontario Recreation Facilities Association) bildades 1947 i provinsen Ontario, 
Kanada, som en ideell, icke-vinstdrivande förening med syfte att främja 
fritidsanläggningars utveckling. Idag består föreningen av mer än 4000 medlemmar. 
ORFA anordnar kurser för utbildning och utveckling inom exempelvis frågor relaterade 
till ishallar. Föreningen erbjuder grundkurser inom kylteknik men även mer avancerade 
kurser såsom Certifierad ismakare. På ORFA:s hemsida finns det ett brett och väl 
utvecklat forum där frågeställningar kring ishallar diskuteras och medlemmarna kan 
framför sina åsikter och tips.  
 
Intresse-/idrottsorganisationer samt vetenskapliga föreningar 
Kanadensiska ishockeyförbundet är en idrottsorganisation som arbetar aktivt med 
teknik- och energifrågor relaterade till ishockeyn. Förbundet har ett brett kontaktnät 
och arbetar för att skapa en positiv bild av hockeyn där säkerhet, idrottsmässighet och 
miljö placeras i fokus.  
Universitet i Sherbrooke (The Université de Sherbrooke) i Kanada bedriver forskning 
och utveckling kring energi- och teknikfrågor i ishallar. Flertalet artiklar på temat har 
publicerats vid just detta universitet. 
 
Övriga organisationer/föreningar 
CanmetENERGY är ett kunskapscenter inom forsknings och utveckling av förnybar 
energi. Kunskapskanalen har funnits i över 100 år och består av över 450 forskare, 
ingenjörer och tekniker som arbetar med målet att Kanada skall vara i framkant när det 
gäller förnybar energi. Deras mål är att reducera utsläppen av växthusgaser och 
förbättra miljön i Kanada. Arbetat består exempelvis av att anordna forsknings- och 
teknikprogram som syftar till att gynna förnybar energi.  
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4 DISKUSSION 
 

I detta kapitel följer en diskussion kring allmänna iakttagelser samt de resultat som 
erhållits från Stoppsladd fas 2.  

4.1 Iakttagelser 
Resultaten från Stoppsladd fas 2 tyder på en stor spridning i energi- & tekniskstatus 
bland svenska ishallar. Enligt statistiken redovisade 68 % av ishallarna den totala 
mängden köpt energi per år i form av el och värme. Motsvarande 32 % (nästan en 
tredjedel) kan därmed inte redogöra för denna grundläggande energiinformation! Ett 
förekommande fenomen som påvisats i Stoppsladd fas 1 och 2 är att den inkommande 
elen till en ishall endast mäts med en elmätare. Denna elmätare är inte sällan installerad 
så att den även inkluderar elen till omkringliggande faciliteter som exempelvis 
fotbollsplaner, etc. Särmätning av ishallen och dess energisystem är högst önskvärt men 
förekommer allt för sällan. Detsamma gäller köpt värme där omkringliggande 
byggnader och utrymmen mäts med en och samma energimätare.  
 

Stoppsladd fas 2 har under projektet även varit i kontakt med internationella 
organisationer och föreningar för att sammanställa deras arbeta med liknande frågor 
relaterade till energianvändning i ishallar. Det visade sig att exempelvis 
medlemsorganisationen STAR (USA) har kommit långt i arbetet med energi- & 
driftfrågor kring ishallar. Här finns det flera positiva och kreativa aktiviteter som inte 
tillämpas i Sverige och som skulle vara möjliga att implementeras. T.ex. ges det ut en 
medlemstidning varannan månad som bland annat behandlar energifrågor. Vidare har 
STAR en mycket välutvecklad hemsida där det bland annat finns ett medlemsforum. Det 
finns även en avdelning för mer kvalificerade frågeställning där medlemmarna har 
möjlighet att ställa frågor till experter inom området. Svaren sammanställs och 
publiceras för att vara tillgängliga för samtliga medlemmar. 
 

4.2 Utfall av Stoppsladd fas 2 
Under verksamhetsåret 2010/2011 utfördes teknikinventeringen i Stoppsladd fas 2 på 
samma sätt som under fas 1. I samband med de planerade besiktningar/certifieringar 
som Svenska Ishockeyförbundets anläggningsutskott utför varje år görs även en 
Stoppsladd teknikinventering. Då 2010/2011 summeras kan det konstateras att totalt 
102 besiktningar utfördes, av dessa var 20 stycken egenkontroller. Egenkontroller 
utförs av arenan själv och följaktligen görs ingen ”Stoppsladd” teknikinventering på 
dessa. Arenorna i dessa fall är samtliga Elitseriearenor, dvs. evenemangsarenor, samt 
arenor där Hockeyallsvenska lag spelar sina matcher. Totalt utgör dessa 26 stycken av 
den totala populationen om 342 arenor/ishallar i Sverige. Dessa arenor är därför inte 
särskilt representativa för den totala studien och har därtill dessutom ganska komplexa 
energisystem. 
 
Av de återstående 82 stycken arenorna/ishallarna var sju föremål för 
uppföljningsmöten och hade inte föregåtts av introduktion till Stoppsladd. Med andra 
ord fanns det 75 stycken ishallar med potential att kunna leverera data till Stoppsladd 
fas 2. Fem stycken av dessa kunde/ville av olika skäl inte vara med i inventeringen 
medan nio stycken inte kunde leverera/presentera användbara data för att möjliggöra 
inlägg i Stoppsladd databasen. 
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Summeringen av Stoppsladd fas 2 verksamhetsåret 2010/2011 blev att databasen 
kunde kompletteras med data från ytterligare 61 stycken ishallar. Lägger man till de nio 
ishallarna som inte kunde leverera tillräckligt bra underlag så kartlades totalt 70 
stycken ishallar. Dessa nio hallar är dock inte helt oanvändbara. Vissa av hallarna har 
uppgett detaljerad information om vissa specifika tekniska system i den aktuella 
ishallen. Detta har varit av stort intresse för projekt Stoppsladd. De har däremot inte 
lyckats besvara majoriteten av frågor i den utdelade checklistan varvid de inte har 
inkluderats i den totala statistiken. 
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5 SLUTSATSER 
 

I detta kapitel redovisas de slutsatser som framkommit från resultaten av Stoppsladd fas 
2. 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 2: 
 

 ”Det mäts för lite”! Ishallar i Sverige är generellt sett dåligt instrumenterade. 
Nästan var tredje ishall i Sverige (32 %) kan inte redogöra för hur mycket energi 
de köper per år i form av el- och värme. Om det beror på bristande intresse eller 
okunnighet har inte utretts närmare. Vidare så är det sällan en ishall är 
fullständigt instrumenterad även om den totala mängden köpt el och värme mäts. 
Det är därmed svårt att härleda eventuella energibesparingar till specifika 
åtgärder och händelser. Ett minimum (önskvärt) borde vara att mäta de största 
energianvändarna i systemet, dvs. kylsystem, värmeanvändning, belysning, 
ventilation och avfuktare. 
 

 Den totala energistatistiken som utgör underlaget för resultaten 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 influeras den detaljerade statistiken av den 
nytillkomna informationen. Exempelvis har den genomsnittliga 
energianvändningen i en ishall tillhörande Publikhall A påverkats i och med den 
nytillkomma informationen från fas 2. Detta visar att informationsinsamlingen 
bör fortsätta för att möjliggöra ett ännu bättre underlag inom respektive 
kategori. I slutändan medför det mer tillförlitliga resultat för jämförelse av 
energianvändningen på en detaljerad nivå. 

 
 Det övergripande statistiska underlaget är i sin helhet bra och påverkas endast 

nämnvärt av nytillförda resultat. Däremot är den inbördes statistiken i 
underkategorierna långt ifrån perfekt vilket gör det svårt att jämföra alla 
parametrar på ett noggrant sätt. 
 

 Organisationer så som STAR (USA) har kommit långt när det gäller arbetet med 
energi- & driftfrågor relaterade till ishallar. Här delas erfarenheter inom ett 
nätverk mellan medlemmarna och de aktiva har även möjlighet att ställa frågor 
till experter. En liknande aktivitet inom ramen för Stoppsladd skulle med all 
sannolikhet bidra till ett intressant nätverk med möjligheter till delad 
information om energibesparingsåtgärder och dylikt.  

 
 
Specifika slutsatser från Stoppsladd fas 2: 
 

 Stoppsladd fas 2 har inom projektet jämfört energistatistik mellan landsdelarna 
och fastställt en skillnad i specifik energianvändning mellan Götaland, Svealand 
och Norrland.  I genomsnitt har Götaland 36 % lägre energianvändning när den 
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totala specifika energianvändningen jämförs. Skillnaden kan med all sannolikhet 
härledas till olikheterna i klimatet mellan norr och söder.  
 

 Efter den tillförda statistiken från Stoppsladd fas 2 kan det konstateras att en 
ishall i genomsnitt använder 1091 MWh köpte energi per år (medelvärde) 
respektive 959 MWh per år (medianvärde). Skillnaden är marginell jämfört med 
tidigare resultat. Den specifika energianvändningen liggeri princip oförändrat på 
2,2 kWh/dygn,m2. 

 
 En bandyishall köper i genomsnitt 2,4 gånger mer energi per år än en 

genomsnittlig ishockeyhall. Bandyishallar använder i snitt 2400 MWh köpt energi 
per år jämfört med en ishockeyhalls 1000 MWh. Jämförs istället den specifika 
energianvändningen så använder en bandyishall mindre energi än en hockeyhall 
(1,8 kWh/dygn,m² jämfört med 2,2kWh/dygn, m²). Skillnaden beror med all 
sannolikhet på faktorer så som byggnadsår. De flesta bandyhallarna är relativt 
nya och har därmed ett bra tekniskt status medan majoriteten av ishockeyhallar 
är byggda under 70/80-talet. Bandyishallarna har även generellt en kortare 
säsong med yyngdpunkt under den kallare årstiden. Detta i kombination med 
något mindre isaktivitet bidrar till en lägre energianvändning per isyta och dygn. 
 

 Belysning utgör en stor källa till potentiell energibesparing. Från resultaten 
framgår det att ishallar med motsvarande totalt installerad effekt inte 
nödvändigtvis uppmäter likvärdig belysning (lux). Medelvärdet bland svenska 
ishallar tyder på att en genomsnittlig ishall har en prestanda (belysning per 
installerad effekt) på 26 lux/kW.   
 

 Det finns en avsevärd potential till energibesparing även i de hallar som idag 
mäter, kan presentera, energidata. Den totala potentialen, för samtliga Sveriges 
ishallar, till energibesparing är 67 GWh. 
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6 FORTSATT ARBETE 
 

För att svenska ishallar fortsatt ska utvecklas och kunna minska energianvändning och 
på så sätt ta sitt ansvar  i ett hållbarhetsperspektiv är det väsentligt att arbetet 
fortsätter. Fokus för det fortsatta arbetet bör därför ligga inom i huvudsakligen fyra 
områden: 

1. Ytterligare datainsamling, 50 arenor, för att om möjligt nå 200 väl 
dokumenterade ishallar i registret.  

2. Fortsatt informationsspridning 
3. Presentera konkreta resultat från utförda åtgärder med fokus på 

energieffektivisering 
4. Förslag på nya åtgärder, tekniska fallstudier, som upplägg inför fas 4, dvs vi 

”bygger” förutsättningar för ytterligare metoder för energieffektiviseringar. 
 

Med anledning av den bristande instrumenteringen som påvisats i Stoppsladd fas 2 har 
en ”mätstudie” föreslagits inom punkt 3 ovan. Delprojektet syftar till att i anläggningar, 
(primärt icke kommunala anläggningar), installera el-undermätare på 4 till 5 olika 
energianvändare – Belysning, Avfuktare, Ventilation, Kylsystem (Kompressorer samt 
Pumpar). Resultatet kan mycket väl bli tvåfaldigt; dels mindre elförbrukning (vi kan 
identifiera ”eltjuvarna”) och dels kanske man kan ”säkra ner” dvs. åstadkomma lägre 
abonnemangskostnader. 

  
Tanken är att inom ramen för mätstudien: 

 Identifiera en eller flera sponsorer i form av leverantörer av mätarutrustning 
som önskar synas i ett projekt tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet och 
Energimyndigheten inklusive vill visa upp en miljöprofil/miljöansvar 

 Identifiera 6 stycken Publik B och/eller C hallar,  
 Låta dessa anläggningar tävla sinsemellan! Vem har sparat flest kWh från starten 

av projektet. 
 

Upplägget skulle vara som följer: Installation av undermätare – mät under en månad – 
utvärdera & inför åtgärder – mät under en månad – utvärdera & korrigera – mät under 
en månad – utvärdera & skriv rapport! 
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