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Sammanfattning
Det finns i Sverige idag 341 ishockeyhallar, ca 140 konstfrusna utebanor för ishockey
och ca 60 bandybanor. Utöver detta växer antalet hallar för bandy och dessutom
finns det ca 35 curlinghallar. Dessa anläggningar representerar i ett nationellt
perspektiv en ansenlig energianvändning. Storleken och fördelningen på olika
energislag är bristfälligt utredd. Projekt Stoppsladd har fokuserat på att utreda detta
inom segmentet ishallar för ishockey.
Data från två studier, med bland annat säsongslängd, energianvändning och teknisk
fakta för kylsystemet, har använts för att få en övergripande bild av Sveriges ishallar
och en så kallad medelishall har tagits fram. Underlaget är sammanställt av data från
102 ishallar.
Resultaten visar att en svensk medelishall använder ca 1185 MWh energi per år.
Kylsystemet inkluderande pumpar och fläktar är den enskilt största
energianvändaren med 43 % och kompressorn är den komponent i kylsystemet som
använder mest energi.
Energianvändningen har också fördelats över isarea och driftdagar. Medelhallen
använder då 2.2 kWh per m2 och aktivitetsdag. Köpt energi till värme är den andra
största posten, 26 %, samtidigt som producerad värme från kylmaskinerna är flera
gånger större än värmebehovet. Tredje största energianvändaren är belysning, 10%,
och det har också visat sig att över hälften av hallarna har de äldre T8 armaturerna
som använder upp till dubbelt så mycket energi som mer moderna lösningar.
Besparingspotentialen har uppskattats för de tre största energianvändarna
kylsystem, värme och belysning. De goda exemplen redovisas med respektive
sparpotential och för en bredare bedömning har man i ett exempel bedömt att genom
några identifierade åtgärder skulle medelhallen kunna spara 221 MWh per år (18%
av total energianvändning). Detta skulle motsvara över 75 GWh årligen i ett nationellt
perspektiv. Utan att detta läge ta de ekonomiska aspekterna i beaktande bedömer
projektet att besparingar mellan 20-40% är realistiska.
Det är inte bara olika tekniska lösningar som krävs för att spara energi. Personerna
som ansvarar för den dagliga driften ute på anläggningarna är mycket viktiga. De
måste vara motiverade och ha grundläggande kunskap om systemen samt förstå hur
olika saker påverkar energianvändningen. Driftorganisationens struktur,
utbildningsnivå och kommunikation visar sig i praktiken ha stor betydelse för hur
energifrågorna hanteras.
Det ska också nämnas att mätning av energianvändningen är mycket bristfällig i
Sveriges ishallar. Ofta mäts bara total el- och värmeanvändning till hela byggnaden
eller idrottsområdet vilket gör det svårt att se hur olika åtgärder och justeringar
påverkar energianvändningen.
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Summary
In this report an analysis of the energy usage in Swedish ice hockey arenas is
presented. The energy system in the arena was studied and a list with over 100
references on energy use in ice hockey arenas was compiled. Data from two different
studies with information on season length, energy use and technical facts on the
refrigeration system was used to get an overview and mean values (for all arenas)
was calculated for an average ice hockey arena.
The results show that a typical Swedish arena uses 1185 MWh energy each year.
The refrigeration system is the largest energy user with 43 % of the total energy use
and the compressors is the largest part of the refrigeration system. The energy use
has also been divided with the ice area and operating days, to give the specific
energy usage, and the mean value for all arenas is 2.2 kWh per m 2 and day. Energy
for heating is the second largest energy post, 26 %, while the amount of produced
heat from the refrigeration system is several times larger than that used by the
heating system. The third largest energy user is the lighting, with 10 % of total energy
use, and the lighting system is often the old T8 type which uses up to twice as much
energy as modern systems.
The potential for energy saving has been estimated for the three largest energy
users. It has been assumed that the average condensing temperature could be
lowered with 5 degrees and thus gets a COP2 increase with 10 %. Furthermore it
has been assumed that capacity controlled pumps for the brine would give an
decrease in energy use of 21 MWh each year and that half of the heating load could
be covered by heat recovery and that old lighting systems is to be replaced with
newer more energy efficient one. In total this would give an energy saving of 218
MWh per year or 18 % of the average Swedish ice hockey arena.
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1. Introduktion
1a. Bakgrund
I Sverige idag finns 341 ishallar och ca 140 utebanor med konstfrusen is för
ishockey. Andra stora isytor är 66 bandybanor och 34 curlingbanor. Dessa
anläggningar kräver stora mängder energi vilket till största delen är el-energi.
Tidigare studier från Sverige och Kanada indikerar att en ishockeyhall använder
mellan 1000 och 1500 MWh energi per år. Andra undersökningar har pekat på att
merparten av alla kylsystem inte fungerar som de ska vilket får till följd att de arbetar
med för låg verkningsgrad och kapacitet. Det borde alltså finnas utrymme för
förbättringar med stora besparingar, både energi och driftkostnader, som följd.
Informationen om teknikstatus och energianvändning i Sveriges ishallar är dock
bristfällig och detta skall projekt Stoppsladd ändra på.
Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Energi och Kylcentrum, SEK, och
Svenska Ishockeyförbundet, SIF, med finansiering från Statens Energimyndighet och
Svenska kyltekniska föreningen. Målet är att teknik- och energiinventera 100
ishockeyhallar. SEK har arbetat inom området energieffektivisering och bland annat
utvecklat ett system där koldioxid, CO2, används som köldbärare i kylsystemet. SIF
har som mål att det ska byggas fler ishallar i Sverige och ingår i projektet för att på
sikt sänka energianvändningen och därmed kostnaderna att driva en ishall.
Inventeringarna tar dels in statistik för energianvändning men också data för kyl-,
värme- och ventilationssystemen.
1b. Mål
Att skapa ett statistikunderlag för hur energianvändning ser ut i svenska
ishockeyhallar. I projektet ska data från minst 100 ishockeyhallar sammanställas.
Målet är att vid ett bra utfall fortsätta inventeringen i kommande projekt för att inom 3
år ha inventerat Sveriges samtliga ishallar.
Mål i korthet:
1. inventera energistatusen för minst 100 ishallar
2. skapa statistik och databas för ”benchmarking” av ishockeyhallar
3. sammanställning av ”goda exempel”
4. skapa nyckeltal för olika typer av system och anläggningar
5. sammanställ sparpotentialen i beståndet
6. lista konkreta förslag på effektiviseringsåtgärder som olika anläggningar kan
överväga såsom värmeåtervinning, reglering av pumpar, etc.
7. rapportering och kommunikation till marknaden/allmänheten
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2. Projektets organisation
Projektet har genomförts under ledning av Sveriges Energi och Kylcentrum
tillsammans med partners enligt ansökan och beslut maj 2009. Nedan redovisas
detaljer runt genomförandet.
2a. Projektgruppen
Svenska Ishockeyförbundet, SIF, var en helt avgörande partner i projektet eftersom
de huvudsakligen stod för den kontakten med arenorna. Andra partners med kontakt
och kännedom om energisystemen som deltog var Francks Kylindustri, ETM
Kylteknik, RiteIce och Polair.
Tabell 2. Personer huvudsakligen involverade i projektet.
Namn
Jörgen Hjert
Tomas Linde
Bo Stenberg
Jan Amnow
Pehr Lundström
Jörgen Rogstam
Hans Nyman
Kenneth Weber
Pavel Makhnatch
Jabkob Månberg
Peter Franck
Arne Andersson
Hans Pejlert
Anders Mannesten

Organisation
SIF Reg Öst/ Ordf
SIF Reg Öst
SIF Reg Syd
SIF Reg Väst
SIF Reg Norr
Sveriges Energi & Kylcentrum
Riteice
ETM Kylteknik
KTH/exjobb
KTH/exjobb
Francks Kylindustri
Statens Energimyndighet
Polair
SIF Reg Öst

Några av de största vinnarna bör vara landets kommuner eftersom de till huvuddelen
är anläggningsägare. En kontakt har under projektet byggts upp med Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL (Kompetenscentrum för idrottsmiljöer).
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2b. Utbildning
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.
Tid/Dag
Mån
08-09
09-10 Samling Ekhallen (Ekvallen)
10-11
1 Introduktion
11-12
2 Energi/kyla/värme
12-13
Lunch
13-14
5 Belysning
14-15
-¨15-16
/Kaffe
16-17
2 Energi/kyla/värme
17-18
2b Studiebesök
19 Gemensam middag

Tis
Reflektioner från Dag 1

3 Vatten/Is/Pist
/Kaffe
4 Klimat/Luft/Avfukt
Lunch
6. Checklista/metod
/Kaffe
7 Planering 09/10

Ons
8 Case
Lunch
9 Summering
Slut 14.00

Summering dag 1 & 2

Gemensam middag

Figur 1. Program för utbildningen vid Ekvallen, Värmdö 14-16 september 2009.
Under utbildningen behandlades alla energisystem som har större inflytande för att
besiktningsmännen skulle ha kunskapen att genomföra inventeringarna. Viktigt var
också att övriga i projektgruppen skulle ha en gemensam syn på terminologi och
prioritet.

Figur 2. Projektgruppen under utbildningen vid Ekvallen, Värmdö i september 2009.
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2c. Checklista
För insamling av viktiga data och informationer utvecklade projektgruppen en
enkät/checklista. Checklistan innehåller frågor om en anläggnings övergripande
situation såsom ytor, användningstid och energianvändning. Vidare så delades
checklistans mer detaljerade frågor upp efter de olika tekniska systemen såsom
belysning, kylsystem, etc. – se bilaga 2.
2d. Databas
Data har hanterats och sammanställts av SEK inom ramen för två examensarbeten
(se kap 3 Resultat/rapport). Data från checklistan har fört över i en avancerad exceldatabas/fil, vilken möjliggör sortering, filtrering etc. för att kunna plocka ut kategorier
av anläggningar och tillhörande data.

Figur 3. Principbild av databasen.
2e. Hemsida och logo
För intern och extern kommunikation är ett namn och en logo en bra identitet för ett
projekt. Gruppen tog fram namnet ”Stoppsladd” och utvecklade tillsammans med en
designer en logga för projektet.

Figur 4. Projektets logo – Stoppsladd.
Vidare så utvecklades en hemsida för att kommunicera resultat såsom
presentationer, rapporter etc. Adressen är www.stoppsladd.se.
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3. Resultat och rapporter
Projektet har sammanställt de detaljerade resultaten inom ramen för två
examensarbeten. Rapporterna finns tillgängliga på www.stoppsladd.se.
3a. Energianvändning i svenska ishallar, Jakob Månberg, KTH
I denna rapport presenteras en analys av energianvändning i ishallar. En
litteraturstudie har genomförts där en ishalls energisystem kartlagts och en lista har
sammanställts med ett 50-tal referenser inom området energianvändning i ishallar.
Data från två studier, med bland annat säsongslängd, energianvändning och teknisk
fakta för kylsystemet, har använts för att få en övergripande bild av Sveriges ishallar
och en så kallad medelishall har tagits fram.
Fallstudier gjordes för tre ishallar, Woodyhallen i Katrineholm, Contigahallen i
Norrtälje och Ältahallen i Nacka, för att mer ingående studera en ishalls
kylanläggning. Resultaten visar att en svensk medelhall använder 1185 MWh energi
per år. Kylsystemet är den enskilt största energianvändaren med 43 % och
kompressorn är den komponent i kylsystemet som använder mest energi.
Energianvändningen har också beräknats som ett nyckeltal per m2 isyta och
driftdagar och medelhallen använder då 2,2 kWh per m2 och aktivitetsdag. Köpt
energi till värme är den andra största posten, 26 %, samtidigt som producerad värme
från kylmaskinerna är flera gånger större än värmebehovet.
Tredje största energianvändaren är belysning, 10%, och det har också visat sig att
över hälften av hallarna har de äldre T8 armaturerna som använder upp till dubbelt
så mycket energi som mer moderna lösningar.
För de uppstarter som analyserats framgår att det kostar upp till 58 000 kr att ta bort
is och åter bygga upp den igen vilket motsvarar 3 veckors normaldrift för de
undersökta hallarna men om jämförelsen istället görs för en hall i vila blir stoppet
nästan 3 månader.
Besparingspotentialen har uppskattats för de tre största energianvändarna
kylsystem, värme och belysning. För kylsystemet har det antagits att
kondenseringstemperaturen kan sänkas 5 grader och därmed ökar COP 2 med cirka
10 %.
Vidare har det antagits att kapacitetsreglering av pumpar till kylmedel och köldbärare
ger en besparing på 21 MWh per år. Det har bedömts att hälften av den köpta
värmen kan ersättas med värmeåtervinning och att äldre belysning kan bytas ut mot
mer energieffektiv. Totalt skulle detta ge en besparing på 218 MWh per år eller 18 %
av medelhallens energianvändning.
Rapporten finns att ladda ned på www.stoppsladd.se
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3b. Technology and Energy Inventory of Ice Rinks, Pavel Makhnatch, KTH
Summary
This report is an in-depth study which aims at Swedish ice rinks energy consumption
analysis and estimation of corresponding energy saving potential.
The report analyse the energy statistics obtained through the StoppSladd study,
which includes the ice rinks inventory, data collection and compilation of energy
relevant data for appr. 100 ice rinks located in Sweden. Additionally two in-depth
studies are presented, which analyse the water quality effect on ice quality and
investigates the static and dynamic heat flow distribution in ice rink slab.
As a result, the thesis represents a holistic approach to the ice rink energy efficiency
increase problem and provides a good basis for further studies in relevant areas.
Key words: energy efficiency, ice rink, ice arena, StoppSladd, ice quality, CFD.
Sammanfattning
Detta examensarbete papper är en fördjupad studie som syftar till att inventera
svenska ishallar. Energianvändningen ska sammanställas och analyseras samt att
motsvarande besparingspotential ska beräknas.
I dokumentet analyseras energistatistik som erhållits genom Stoppsladd-studien.
Detta inkluderar ishallar inventering, insamling och sammanställning av energi
relevanta data för 102 ishallar som finns i Sverige. Dessutom presenteras två
fördjupade studier vilka analyserar; vattenkvalitetens effekt på iskvaliteten och den
statiska och dynamiska distributionen av värmeflöde i ishallar platta.
Som ett resultat ger rapporten en helhetssyn på ishallens energieffektivitet. Den ger
även en god grund för fortsatta studier inom relevanta områden.
Rapporten finns att ladda ned på www.stoppsladd.se
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3c. Sammanfattning av resultaten
Med hänvisning till projektets mål (se avsnitt 1) så kan följande kommentarer göras.
1. ”Minst 100 ishallar”
Sammanställs ursprunget på de 102 ishallarna i databasen så ser ursprunget ut som
tabell 2 nedan.
Tabell 2. Antal ishallar och deras ursprung
61
16
27
104

Sv. Ishockeyförbundet – genom besök
Stil 2 (4 okända) – genom behandling/ komplettering av STIL2-data
Fas 4 - genom behandling/komplettering av befintliga data

2. Statistikunderlag och databas
Data finns tillgängliga i en excel-databas där dessa ishallar är sorterbara med
avseende på klass, geografiskt område, energianvändning, typ av tekniska system,
etc. Materialet är mycket innehållsrikt och analys i många dimensioner är möjlig – se
bilaga 4.
3. Lista goda exempel
I rapporterna 3a och 3b samt presentationsmaterialet från bl.a. Arenadagarna finns
en listning över ”goda exempel”. Ett ”fullständigt” gott exempel skall innehålla ett
praktiskt exempel med mätdata samt en prislapp.
4. Nyckeltal
I analysen har som jämförelsetal den sk specifika energianvändningen använts.
Detta är den totalt köpta energin dividerad med isyta och antal driftdagar. Den här
typen av jämförelse fungerar relativt bra för mindre och medelstora ishallar. De större
arenorna blir betydligt mycket mer byggnad än ishall.
Betraktas en medelishall och dess energisystem så kan en typisk energianvändning
samt fördelning identifieras.

Avfuktning
6%

Övrigt
5%

Pumpar övrigt
1%

Fläktar
9%
Kylsystem
43%
Belysning
10%

Elvärme +
annanvärme
26%

Figur 5. Energisystemens fördelning i en svensk medelishall.
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Värt att notera är att det dominerande systemet är kylsystemet, 43%, vilket inte
överraskar och därefter värmeanvändningen, 26%, belysning, 10%, ventilation, 9%,
och avfuktning 6%.
5. Sparpotential
De goda exemplen redovisas med respektive sparpotential, och för en bredare
bedömning har Månberg, se kap. 3a, bedömt att genom några identifierade åtgärder
skulle medelhallen kunna spara 221 MWh per år (18% av total energianvändning).
Detta skulle motsvara över 75 GWh årligen i ett nationellt perspektiv. Utan att ta de
ekonomiska aspekterna i beaktande bedömer projektet att besparingar mellan 2040% är realistiska.
6. Lista potentiella åtgärder
I Stoppsladds energispartips (bilaga 3) listas 17 stycken åtgärder med grovt
uppskattade sparpotentialer. Dessa har delats ut till samtliga besökta ishallar som
uppslag till sparåtgärder.
7. Sammanställning och rapportering
I rapporterna 3a och 3b finns en mycket detaljerad sammanställning av resultaten
från projektet. Dessa resultat har också kommunicerats i mer lättsmält form vid
seminarier och konferenser – se kapitel 4.
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4. Projektets kommunikation
För att sprida kunskapen från projektet har ett antal kanaler använts under projektets
gång. I följande kapitel redovisas dessa kanaler och här nämns inte projektets
hemsida som berörts tidigare samt alla möten och diskussioner med anläggningarna
som uppstått vid besiktningarna.
4a. Vintersportarenor/Utbildning
Seminarieserien Vintersportarenor vilken organiserats årligen av SEK de senaste 5
åren hade i november 2009 en punkt i programmet då Stoppsladds resultat
presenterats.
Utöver detta så har resultaten använts inom ramen för utbildningen Certifierad
Ismakare vilken SEK genomfört 2 gånger under 2009/2010. Utbildningen vänder sig
till driftspersonal vid ishallar och andra isarenor.
4b. Arenagruppens regionträffar
Inom ramen för SIFs organisation Arenagruppen har tre regionala möten hållits där
Stoppsladd presenterats. Träffar har genomförts i Örebro, Halmstad och Umeå där
40-60 personer varit närvarande.
4c. Arenagruppens seminarium Arenadagarna
Arenadagarna genomfördes för andra gången på Ericsson Globe Arena i samband
med LG Hockey Games som en konferens och mässa. En del i programmet var
presentationen av Stoppsladds sammanställning av den svenska statistiken. Mässan
besöktes av ca 200 personer.
4d. Pressmeddelande inför Arenadagarna
Inför Arenadagarna 29-30 april skickade Svenska Ishockeyförbundet och Sveriges
Energi- & Kylcentrum ut följande pressmeddelande till svenska media se bilaga 5.
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5. Slutsatser och diskussion
Projekt Stoppsladd har sammanställt data från en riksomfattande teknik- och
energiinventering under säsongen 2009/2010. Det framgår att anläggningarna i
Sverige är relativt gamla med en medelålder på nästan 20 år.
Eftersom olika ishallar är byggda och används på helt olika sätt är det stora
variationer i total energianvändning och specifik energianvändning. Att en stor
uppvärmd arena med restauranger, stora utrymmen för spelarna och
konferensutrymmen använder mer energi än en liten ouppvärmd träningshall både
totalt och per kvadratmeter isyta är inte så förvånande. Men det framgår också att
arenor med samma totala area kan skilja sig åt väsentligt. Detta fenomen kan bero
på att de större arenorna byggs på höjden och att en enklare publikhall då kan få
nästan lika stor yttermått som en arena.
För att få en bättre presentation och för att göra rättvisa jämförelser bör man förutom
de indelningar som gjorts här jämföra hallar av samma typ. En bra indelning att
använda kan vara Svenska Ishockeyförbundets redan befintliga indelning i
träningshall, publikhall och evenemangsarena. Denna indelning tillsammans med
den specifika energianvändningen ger ett bra mått på hallarnas energianvändning.
Detta skulle också leda till ett enkelt sätt att presentera jämförelsen för hallägarna
som då klart och tydligt ser hur den egna hallen ligger till i förhållande till andra.
Inte så förvånande har det visats att kylsystemet inkluderade pumpar och fläktar är
den största enskilda energianvändaren i en ishall med 43 % av total
energianvändning i snitt. Det är i sin tur energin till kompressorerna som dominerar
kylsystemets energianvändning med 77 %.
Värmebehovet är den andra största energiposten för en ishall och när el-energin för
värme inkluderas blir andelen så stor som 26 % vilket alltså motsvarar 277 MWh per
år. Detta i sin tur är bara en bråkdel av den värmeenergi som finns tillgänglig från
kylmaskinerna.
För några av de undersökta hallarna fanns minst 150 MWh värme per månad
tillgängligt som ”spillvärme” från kylsystemen. För en hall utan värmeåtervinning
betyder detta att under ett år kyls det bort 5 gånger mer värme än den värmen som
behövs för att värma byggnaden. En försiktig uppskattning att hälften av den köpta
värmen ersätts med återvunnen värme skulle ge en besparing på 139 MWh per år för
medelhallen. Överlag kan det konstateras att Sveriges ishallar köper mycket värme.
För belysningen är det tydligt att de nyare systemen med moderna lysrör och bra
styrsystem använder mycket mindre energi än de äldre systemen. Skulle alla dessa
äldre armaturer bytas ut skulle det ge en besparing på i snitt 23,6 MWh per hall och
år.
Men det är inte bara olika tekniska lösningar eller justering av kylsystemet som krävs
för att spara energi. Det är därför viktigt att de personer som ansvarar för den dagliga
driften ute på anläggningarna har grundläggande kunskap om systemet och förstår
hur och varför olika saker påverkar systemet. De bör finnas en återkoppling vad olika
ändringar eller förhållanden har gjort för energianvändningen varje månad så att en
bättre förståelse för system uppnås. På detta sätt blir förhoppningsvis också dessa
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personer mer intresserade när de ser att de faktiskt kan påverka och styra
energianvändningen.
Driftorganisationens struktur, utbildningsnivå och kommunikation visar sig i praktiken
ha stor betydelse för hur energifrågorna hanteras.
En sista slutsats som bör nämnas är att mätning av energianvändningen är mycket
bristfällig i Sveriges ishallar. Ofta mäts bara total el- och värmeanvändning till hela
byggnaden eller området vilket gör det svårt att se hur olika åtgärder och justeringar
påverkar energianvändningen.
6. Förslag till fortsatt arbete
Grunden är lagd genom Stoppsladd fas 1 och ett väl fungerande nätverk har byggts
upp. Flera områden är tydligt identifierade där behov av ytterligare utredning
föreligger. Nedan listas några punkter som bör vara en del i en tänkt fas 2.
 Lärkurvan är brant under ett dylikt projekts första fas och vissa delar i arbetet kan
förbättras. Vissa frågor i checklistan kan omformuleras och projektet behöver
generellt bli ”bättre på att fråga” för att få högre kvalitet på svaren/informationen.
 Även om över 100 ishallar finns i databasen så finns det ca 240 kvar att besöka.
Statistiken kan ytterligare förbättras genom att öka antalet anläggningar. Fler
besökta anläggningar bidrar med fler ”goda exempel”.
 Vikten av att mäta och dokumentera för att övertyga anläggningsägare kan inte
nog betonas. Projektet föreslår att man i en tänkt fortsättning mäter en ”dålig”
ishall före genomförda åtgärder för att sen kunna följa de stegvisa
förbättringar/åtgärder som kan/bör genomföras. Detta skulle kunna illustrera
inverkan på ett tydligt sätt.
 Kommunikation och spridning av information är nyckelfaktorer för framgång. I
nästa fas bör en informationsfolder – t ex vikt A4 eller motsvarande tas fram.
Denna skulle kunna spridas vid besök, seminarier och andra träffar där
anläggningsägare är närvarande.
 Ett analyssystem/-verktyg på frammarsch är ClimaCheck. Detta är ett kraftfullt
instrument för att analysera kylsystemets prestanda och det går även att koppla
andra energisystem till denna analys. Systemet finns installerat i två ishallar och
med en tänkt tredje installation skulle ett bra underlag finnas för att utvärdera
verktyget.
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Utbildning av besiktningsmän 14-16 september 2009
Välkomna till kursen ”utbildning av besiktningsmän” inom ramen för projektet
”Stoppsladd” (Energianvändning i svenska isarenor)!
Kursen kommer att hållas i Gustavsberg - Ekhallen och syftet är att vara så nära den
verklighet vi studerar som möjligt. Kursen bygger på utbildningen ”Certifierad
Ismakare” vilken behandlar driftfrågor för isarenor. Samtliga deltagare ska ha fått sig
kursmaterial tillskickat. Inkvartering kommer att vara på hotell Blå Blom, Odelbergs
väg 5A; 134 40 Gustavsberg; tfn 08-574 112, incheckning efter studiebesöket.
Nedan följer programmet för kursen vilken syftar till att ge en överblick när det gäller
de dominerande energisystemen i en isarena. Målet är att vid utbildningens slut
kunna samla in relevanta data och informationer från en arena och kunna bedöma
potential för förbättring.
Program

Tid/Dag
Mån
08-09
09-10 Samling Ekhallen (Ekvallen)
10-11
1 Introduktion
11-12
2 Energi/kyla/värme
12-13
Lunch
13-14
5 Belysning
14-15
-¨15-16
/Kaffe
16-17
2 Energi/kyla/värme
17-18
2b Studiebesök
19 Gemensam middag

Tis
Reflektioner från Dag 1

3 Vatten/Is/Pist
/Kaffe
4 Klimat/Luft/Avfukt
Lunch
6. Checklista/metod
/Kaffe
7 Planering 09/10

Ons
8 Case
Lunch
9 Summering
Slut 14.00

Summering dag 1 & 2

Gemensam middag

1. En introduktion till projektet och energianvändning i ishallar (Jörgen Rogstam).
2. Energisystemen för kyla-, värmeproduktion samt värmeåtervinning behandlas
(Kenneth Weber). 2b är studiebesök i Björknäs/Boo ishall.
3. Vattens egenskaper och påverkan på is samt pistens uppbyggnad (Hans
Nyman).
4. Klimat i arenor, luftbehandling och avfuktning samt dess inverkan på isen och
energianvändningen (Hans Pejlert).
5. Olika typer av belysningssystem samt deras för- och nackdelar (Jonas
Strömblad och Jonas Lavin, DEFAlighting)).
6. Den metod och checklista som ska användas vid besiktningarna kommer att
behandlas för att klarlägga ingående moment.
7. Planering 09/10; Besiktningsplan mm (Jörgen Hjert)
8. Case: här kommer Älta ishall att besiktigas för att pröva vingarna på ett skarpt
fall.
9. Kursen avslutas med summering och reflektioner inför uppgiften och projektet.
Välkommen!
/Jörgen & Jörgen
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Teknik- och energiinventering av svenska isarenor

Allmän Information
Distrikt
Ishallens nr & namn

Nr:
Namn:
Fastighetsbeteckning:
Byggnadsår:

Ombyggd/Förbättrad år:

Adress
Telefon
Ägare
Kontakt
Tfn:

e-post:

Postadress
Deltagare

Funktion

Telefon

E-mail

Noteringar:

Ort
Datum
Signatur
Namnförtydligande
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Övergripande data
0

Allmänt
1 Är ishallen energideklarerad?
2 Är ishallen tidigare
inventerad, analyserad, etc.?

1
2
3
4

Köpt energi
Totalt köpt el (kWh/år)
Totalt köpt värme (kWh/år)
Kallvatten (m3/år)
Varmvatten (m3/år)

1
2
3
4

Säsong med is – per isyta
Start (vecka)
Slut (vecka)
Aktivitet (timmar/vecka i snitt)
Isarea (m2)

A

B

Ja
Ja

Om ja – v.g. bifoga kopia.
Om ja – v.g. bifoga kopia på rapport.

Nej
Nej

1

2

3

4

Byggnad
C
1
2
3
4
5
6

Byggår
Yta ishall (m2)
Uppvärmd yta (m2)
Luftslussar till hallen
Är ishallen ”ljustät”?
Bild/foto

Ja
Ja

Nej
Nej

Notering
Notering

Ispist och is
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ispistens material
Är pisten målad?
Tjälskydd
Isolering
Tjälskyddets värmekälla
Pisten nivåavvikelser (mm)
Rörtyp
Normal istjocklek (mm)
Istemperaturreglering
Istemperatur träning/match

Betong
Ja
Ja
Ja
VåV

Grus
Nej
Nej
Nej
El

Asfalt
Om Ja, färgtyp

Annat

Typ/tjocklek:
Fjärrvärme

/
Annat

Plast
Stål
(enligt t ex ORFA)
KB-regl
Istempgivare
/
°C

Koppar

VåV

El

Fjärrvärme

RO

Turbulator

Annat

IR-givare

Annat
Annat

Vatten
E
1
2
3
4

Läggvattnets temperatur
Läggvattnets värmekälla
Vattenkvalité (μS/cm)
Vattenbehandling
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Värme-/Ventilationssystem
F
1
2
3
4
5
6
7

Avfuktare märke & typ
Avfuktarens märkeffekt
Avfuktarens gångtid (h/år)
Halltemperatur (°C)
Hallens relativa fukt (%)
Värmekälla/system
Vent. återvinning

Mäts 1,5m över golv, mitt långsida
Mäts 1,5m över golv, mitt långsida

VåV
Roterande

FjV
Korsström

El
Batteri

T8

T5

Met.halogen

Annat

Dimmer

Steg

Individuellt

Annat

Direkt

Annat

Annat
Annat

Belysning
G
1
2
3
4
5
6
7
8

Installerad år
Typ av armaturer
Antal lampor/rör över isytan
Antal ljuslinor
Total märkeffekt (kW)
Tid tänd (timmar/dygn snitt)
Kapacitetsreglering
Drifttid rör (timmar)

Kylsystem
H

Allmänt
1 Installationsår
2 Systemtyp
3 Finns driftpärm

Fullst. indir.
Ja

Delv. indir.
Nej
1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8

Kompressorer
Fabr./Typ/beteckning
Köldmedium (R717, R404A, etc.)
Motormärkeffekt (kW)
Drifttimmar (h/år)
Kapacitetsreglering (ja/nej)
Typ av kap.regl. (mek. el. frekv.)
Energianvändning (kWh/år)
Bild/foto

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6

Köldbärare (KB) & KB-pumpar
Köldbärare
Motormärkeffekt (kW)
Drifttimmar (h/år)
Kapacitetsreglering (ja=typ/nej)
Energianvändning (kWh/år)
Bild/foto

I

J
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Kylmedel (KM) & KM-pumpar
Kylmedel
Motormärkeffekt (kW)
Drifttimmar (h/år)
Kapacitetsreglering (ja=typ/nej)
Energianvändning (kWh/år)
Bild/foto

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6

Kylmedelskylare (KMK)/Kondensor
Antal fläktar
Total motormärkeffekt (kW)
Drifttimmar (h/år)
Kapacitetsreglering (ja=typ/nej)
Energianvändning (kWh/år)
Bild/foto

K

L

Värmeåtervinning (VåV)
M
1 Hur återvinns värme?
2 Är hetgas-vvx ansluten
3 Hur hanteras isskrap?

Via KM
Ja
Smältgrop

Värmepump
Hetgas-vvx
Nej
Kommentar:
Dumpning
Transport

Annat
Annat

Övrigt
N
1 Har driftspersonalen relevant
utbildning?
2 Finns arbetsbeskrivningar för
personalen på arenan?
3 Diskuteras energieffektivisering på arenan?

Ja

Nej

Kommentar:

Ja

Nej

Kommentar:

Ja

Nej

Kommentar:

Noteringar:
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Förklaringar till checklistans parametrar
Parameter

Förklaring

1
2
3
4
1
3
4
2
3
4
5
2
4
6
8
9
10
1
3
4
4
6
7
2
3
4
5
6
7
8
3
1
2
3
4
5
6

Totalt köpt el
Totalt köpt värme
Kallvatten
Varmvatten
Start
Aktivitet
Isarea
Yta ishall
Uppvärmd yta
Luftslussar till hallen
Är ishallen ”ljustät”?
Är pisten målad?
Isolering
Pisten nivåavvikelser
Normal istjocklek
Istemperaturreglering
Istemperatur träning/match
Läggvattnets temperatur
Vattenkvalité (μS/cm)
Vattenbehandling
Halltemp./rel.fukt.
Värmekälla/system
Vent. återvinning
Typ av armaturer
Antal lampor/rör
Antal ljuslinor
Total märkeffekt (kW)
Tid tänd (timmar/dygn snitt)
Kapacitetsreglering
Drifttid rör (timmar)
Finns driftpärm
Fabr./Typ/beteckning
Köldmedium
Motormärkeffekt (kW)
Drifttimmar (h/år)
Kapacitetsreglering (ja/nej)
Typ av kap.regl.

7
1
2
3
4

Energianvändning (kWh/år)
Köldbärare
Motormärkeffekt (kW)
Drifttimmar (h/år)
Kapacitetsreglering

5
1
2
3
4

Energianvändning (kWh/år)
Kylmedel
Motormärkeffekt (kW)
Drifttimmar (h/år)
Kapacitetsreglering

5
1
2
3
4
5
M 1
2
3

Energianvändning (kWh/år)
Antal fläktar
Total motormärkeffekt (kW)
Drifttimmar (h/år)
Kapacitetsreglering
Energianvändning (kWh/år)
Hur återvinns värme?
Är hetgas-vvx ansluten
Hur hanteras isskrap?

Köpt el för 12 på varandra följande månader så nära dagens datum som möjligt.
Som ovan. Annat kan vara olja (m3), pellets (m3), el dyl. Ange mängd.
Mätt total kallvattenmängd i m3.
Om varmvatten mäts separat - total varmvattenmängd i m3.
Kalendervecka då uppspolning påbörjas.
Uppskatta antalet timmar per vecka med aktivitet på isen i snitt över säsongen
Respektive isytas area, t ex: 60x30 = 1800 m2
Bottenyta i den del av byggnaden där ispistens ligger (m2).
Isarenans samtliga övriga värmda ytor i m2 (även kallat Atemp).
Har isarenan luftslussar för dörrar och portar som används frekvent.
Finns eventuella synliga luftläckage (dåliga dörrar, fläktspjäll, el dyl.).
Typ av färg är viktigt för isens vidhäftning.
Materialtypen avgör isolerfunktionen över tiden.
Har pisten sättningar eller andra ojämnheter som bidrar till onödigt tjock is.
Genomsnitt av kontrollborrningar enligt t ex ORFA
Hur styrs isens temperatur för olika aktivteter.
Vilka börvärden ställs in för olika aktiviteter.
Vilken temperatur håller vattnet i ismaskinens tank normalt (inställt värde).
Är ett mått på vattnets salthalt. Begär uppgiften av vattenleverantören.
RO: ”Avsaltningsmaskin” t ex RiteIce och Turbulator: t ex Real Ice
Mäts 1.5 m över isytans (golv) nivå utanför rinken, mitt på långsidan (utv.båset).
Vilken värmekälla eller kombination värmer isarenan.
Gäller bara systemet för isytans utrymme.
Gäller bara isytans lokal.
Totalt antal i isytans lokal.
Antal linor över isytan och ev. läktare.
Den sammanräknade effekten av alla lampor/lysrör i isytans utrymme.
Hur många timmar är belysningen i isytans utrymme tänd – i snitt.
Hur styrs belysningens effekt.
Hur många brinntimmar har de befintliga rören/lamporna idag.
I kylmaskinrummet ska en driftpärm med teknisk information finnas.
Läs av kompressorernas märkskyltar
Vilket köldmedium använder respektive system.
Kompressormotorns märkeffekt vid 50Hz.
Ev. drifttimräknare i timmar per 12 månader.
Har kompressorn inbyggd (mekanisk) eller yttre kapacitetsreglering (frekvens) .
Mekanisk: oftast slidreglering på skruv. Frekvensstyrning: ändrar kompressorns
varvtal och därmed kapacitet – förekommer på alla typer av kompressorer.
Energimätning över 12 månader. Uppgiften kan finnas i ev. frekvensreglering.
Typ av köldbärare t ex kalciumklorid, ammoniakvatten, CO2, etc.
Respektive pumps motoreffekt vid 50Hz.
Ev. drifttimräknare i timmar per 12 månader.
1. Vanligast är frekvensstyrning: ändrar pumpens varvtal och därmed kapacitet.
2. Olika stora pumpar som körs i sekvens.
Energimätning över 12 månader. Uppgiften kan finnas i ev. frekvensreglering.
Typ av köldbärare t ex kalciumklorid, ammoniakvatten, CO2, etc.
Respektive pumps motoreffekt vid 50Hz.
Ev. drifttimräknare i timmar per 12 månader.
1. Vanligast är frekvensstyrning: ändrar pumpens varvtal och därmed kapacitet.
2. Olika stora pumpar som körs i sekvens.
Energimätning över 12 månader. Uppgiften kan finnas i ev. frekvensreglering.
Räkna antal fläktar.
Uppgiften finns i driftpärmen.
Ev. drifttimräknare i timmar per 12 månader.
Vanligast är frekvensstyrning: ändrar fläktarnas varvtal.
Energimätning över 12 månader. Uppgiften kan finnas i ev. frekvensreglering.
Värme kan återvinnas på flera sätt – eller inte alls.
Sitter en hetgasvärmeväxlare på kylaggregatet och utnyttjas den i så fall.
Isskrapet/snön kan användas för kylning av kondensorn och på så sätt spara energi.

A

B

C

D

E

F

G

H
I

J

K

L

OBS! Det är viktigt att alla data (el, värme, vatten, etc.) som anges speglar samma tidsperiod (12 mån).
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Teknik- och energiinventering av svenska isarenor

Arenaägare/projektörer/etc.
Exemplen är allmänna och utgår från en värmd svensk genomsnittlig ishall med ca
9°C, och en isyta, 30x60m. Den totala energianvändningen är ca 1000 MWh årligen
varav ca 500 MWh el går till kylsystemet, 250 MWh till värme och varmvatten, ca 100
MWh till belysning och resterande ca 150 MWh fördelas som ”övrigt”.
Den bedömda sparpotentialen ska ses som en riktlinje och storleksordning. Hur
åtgärderna kan genomföras i praktiken varierar beroende på många faktorer såsom
ålder på befintlig utrustning,
Åtgärd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Projektera och bygg ”rätt”
Injustering av kylsystem
Service och underhåll
Mät, dokumentera och följ upp
Utbildning
Värmeåtervinning
Frekvensstyr motorer
Driftoptimering energisystemen
Behovsstyrda temperaturer
Flytande kondensering
Avfuktning
Täta byggnaden
Stäng portar och sargdörrar
Behovsstyrd belysning
Sänk lufttemperaturen
Vattenbehandling
Strålningsreducering

Stoppsladd

Energi
-%
50%
5%
5%
10%
10%
25%
10%
15%
5%
5%
5%
5%
2%
5%
3%/°C
5%
10%
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Energi
MWh/år
500
50
50
100
100
250
100
150
50
50
50
50
20
50
50
50
100

Att
Kostnad
genomföra
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Förklaringar till åtgärdslistan
Åtgärd
Förklaring
1 Projektera ishallen för Det är vid projektering av ishallen man har störst möjlighet att
låg energianvändning påverka framtida energikostnader. Kostnader under 20 år;
installationskostnad 15-20% och energikostnad 70-80%.
2 Injustering av
Anlita regelbundet en kyltekniker som utför kontroll och
kylsystem
injustering. Energieffektivitet ger driftsäkerhet och längre
livslängd.
3 Service och underhåll Förebyggande underhåll på energisystemen är mycket viktigt.
Gör olje- och köldbärarprov, rengör värmeväxlarytor, etc.
4 Mät, dokumentera och Installera mätare för elanvändningen, uppvärmning,
följ upp
varmvatten, etc. Följ upp användningen!
5 Utbildning
Motivera, kompetensutveckla och utbilda personalen – de
som är närmast verksamheten har stor möjlighet att påverka
energianvändningen.
6 Värmeåtervinning
Återvinning ”på rätt sätt” är oftast mycket lönsamt. Många
ishallar kan i praktiken bli självförsörjande på värme.
7 Frekvensstyrning
Det lönar sig alltid att varvtalsstyra elmotorer (kompressorer,
pumpar, fläktar, etc.). Framförallt köldbärarpumpar!
8 Driftoptimering
Reglera de olika energisystem tillsammans – gemensam
övervakning.
9 Behovsstyrning
Reglera t ex istemperaturen efter behov – håll så hög
temperatur som möjligt!
10 Flytande
Reglera kondenseringstemperaturen till lägsta möjliga nivå.
kondensering
Låt den följa utomhustemperaturen.
11 Avfuktning
En mycket viktig funktion. Återvunnen värme kan användas för
regenerering.
12 Täta byggnaden
Undvik luftläckage in till ishallen - fuktig uteluft är en stor
belastning. Stäng ytterdörrar och använd ev. entrésluss.
13 Stäng portar och
Behåll den kalla luften innanför rinken.
sargdörrar
14 Behovsstyrd belysning Stäng av eller reglera ned belysning i lokalerna så fort
aktiviteten tillåter.
15 Sänk lufttemperaturen Sänk lufttemperaturen i ishallen permanent eller under natten
för att minska belastningen på isen och spara värme!
16 Vattenbehandling
Isens kvalitet beror mycket på vattnets egenskaper. Genom
att behandla vatten kan missfärgning undvikas och energi
sparas genom att högre istemperatur är möjlig.
17 Strålningsreducering Värmestrålning från taket kan utgöra ca 30% av värmelasten i
en ishall. Genom målning, montage av duk, etc. kan detta
minskas med 80-90%.
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Driftspersonal
All driftspersonal bör ha tydliga arbetsbeskrivningar och följa rutiner. Nedan följer
några förslag på rutiner som rekommenderas inom utbildningen ”Certifierad
Ismakare” (www.vintersportarenor.se).
Allmänna råd:
utför isvård! (schemalägg och planera)
håll tunn is vid så hög temperatur som möjligt!
kall torr luft i hallen
Dagliga rutiner:
mät isens temperatur (-4 C till -2 C: varje grad högre temp. spar ca 3% elenergi)
mät luftens temperatur och fukthalt (daggpunkt)
stäng alltid sargens portar och dörrar (behåll den kalla luften innanför sargen)
lägg tunna skikt med vatten
låg ventilation med uteluft (stäng dörrar/portar och undvik läckage)
Veckorutiner:
hyvla bort djupa ”skär”
tvätta isen med ”varmt” rent vatten
skapa jämn tunn is
kontrollera istjockleken (25-40mm)
kontrollera ismaskinen enligt tillverkarens rekommendationer
läs av energianvändning på anläggningens olika delar (jämför med tidigare
avläsningar)
kontrollera funktionen hos eventuellt värmeåtervinningssystem
kontrollera att avfuktningen fungerar
Säsongsrutiner:
spola upp med rent vatten (vattenbehandling)
bygg upp isen vid ”hög” pisttemperatur
använd vätbar isreklam
behandla ispistens yta för bra vidhäftning (isen kan göras tunnare)
kontrollera kylmedelkylare/kondensor (varje grad lägre kondensering sparar ca
2% av elenergianvändningen)
följ upp energianvändning minst en gång per månad
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Nr

Namn

Allmän

97

8
9
14
15
17
18
23
25
34
38
40
42
49
48
50
58
59
65
67
70
82
85
86
90
93
95
101
102
107
118
123
125
127
128
129
134
139
149
153
163
176
185
190
194
195
196

E.ON Arena
Katrinhallen Ishall
Ejendals arena
Gärdehov
Skellefteå Kraft Arena
FM Mattsson Arena
Limhamns Ishall
Stora Mossan A
Kirsebergs Ishall
AXA SportsCenter
Bjästa Ishall
Lionshov Ishall
Fururinken
Ånge Ishall
Behrn Arena
Slottskogsrinken
Askims Ishall
Vallentuna A-hall
Gränby Ishall A
Lugnets ishall
Vilundaparkens Ishall
Himmelstalundshallen
Malungs Ishall
Björkängshallen
Nipvallen
Furudals Hockeycenter
Solnais (Hagalunds IP)
Nacka Ishall
Latberghallen
Björkhallen
Norvalla Ishall
Köpings Ishall
Råsshallen
Björbo ishall
Högslättens ishall
Järfälla Ishall
Torvalla A
Gränbyhallen (B)
Skutskärs Ishall
Nolhalla Ishall
Isdala Ishall
Danske Bank Hall
Modin & Zetterberg Hallen
FC-hallen
Kusthallen
SME-hallen

198

Ishuset

Distrikt

Kategory

Medelpad
Västergötland
Dalarna
Medelpad
Västerbottens
Dalarna
Skåne
Stockholm
Skåne
Södermanland
Ångermanland
Bohuslän/Dal
Norrbotten
Medelpad
Örebro län
Göteborg
Göteborg
Stockholm
Uppland
Dalarna
Stockholm
Östergötland
Dalarna
Stockholm
Ångermanland
Dalarna
Stockholm
Stockholm
Ångermanland
Värmland
Värmland
Västmanland
Örebro län
Dalarna
Ångermanland
Stockholm
Stockholm
Uppland
Gästrikland
Västergötland
Göteborg
Stockholm
Medelpad
Stockholm
Ångermanland
Södermanland
Stockholm

Evenemang
Publik B
Evenemang
Publik A
Evenemang
Evenemang
Publik C
Publik B
Publik B
Evenemang
Publik C
Träning A
Publik C
Publik C
Publik A
Träning A
Träning B
Publik C
Publik A
Träning A
Publik A
Evenemang
Träning A
Publik A
Publik B
Träning A
Träning A
Publik C
Publik B
Träning A
Träning A
Träning A
Träning A
Träning A
Publik A
Publik C
Publik C
Träning B
Träning A
Träning A
Träning A
Publik C
Träning A
Träning A
Träning A
Publik B
Publik C

B
B
B
C

B

C

200
207
211
212
216
218
227
233
234
235
236
237
242
247
250
251
252
253
255
256
257
262
272
274
275
277
279
282
283
285
286
291
292
295
299
302
303
304
306
311
313
314
315
318
319
321
326
333
338
339
XXX
XXX
XXX
XXX

Skyttishallen
Ångermanland
Publik C
MOAB hallen
Örebro län
Publik C
Ångermanland
Publik C
Husumshallen
Södermanland
Publik C
Gnesta Ishall
Sundsvall Arena
Hälsingland
Publik B
Glysishallen
Jämtl.Härjedalens.Ish.Förb.
Publik C
Näskotthallen
Turbinhallen, Finspång
Östergötland
Träning B
Ångermanland
Publik C
Ramsele
MB Hallen
Stockholm
Publik C
Stockholm
Träning B
Vallentuna B-hall
Värmland
Träning A
Kobbs Arena
Östergötland
Träning A
Stallet Norrköping
Gästrikland
Träning A
Arena Jernvallen
Zinkensdamms IP
Stockholm
Träning B
Lillstrimma hallen
Medelpad
Träning A
Telgerinken
Södermanland
Träning B
Stockholm
Träning B
Sherwoodhallen
Stockholm
Träning A
Grimstahallen
Stockholm
Publik C
IVT-hallen
Nacka Kommun Träning B
Björknäs Ishall
Stockholm
Träning B
Mälarhöjden
Enebybergs Ishall
Stockholm
Publik C
Träning A
Ritorps Ishall (Ulriksdals IP) Stockholm
Stockholm
Träning A
Stortorpshallen
Stångebro Ishall (B)
Södermanland
Träning A
Norrbotten
Publik C
Norrskens Ishall
Ekhallen
Stockholm
Publik C
Sparbankshallen
Östergötland
Träning A
Kalhälls Ishall
Stockholm
Publik C
Ånäshallen
Medelpad
Publik C
PEK hallen
Uppland
Träning A
Husby IP
Stockholm
Träning A
Torvalla B
Stockholm
Träning B
JM hallen Stora Mossen
Stockholm
Träning A
Västerbottens
Publik C
Norsjö Arena
LRF-hallen
Dalarna
Träning A
Nynäs Ishall
Gästrikland
Träning A
Träning A
Ostermalms IP
Evenemang B
Fjällräven Center fd Swedbank Ångermanland
Arena
Södermanland
Publik B
Woodyhallen
Västerbottens
Publik C
Dragonhallen 1
Västerbottens
Publik C
Dragonhallen 2
Järna Ishall
Södermanland
Publik C
Gränby Ishall C
Uppland
Träning A
Stockholm
Publik C
Ältahallen
Stockholm
Träning B
Nacka B-hall
Norrbotten
Publik C
Sunderby Ishall
Kvarnbackahallen
Västmanland
Publik C
Hallstaarena
Västmanland
Publik B
STIL2 id: 08l2068301a
STIL2 id: 08l2011501b
STIL2 id: 08l2128201a
STIL2 id: 08l2149101a

86c
90b
93c
129b
129c
129u
153b
233b
250b
256b
257u
275b
282u
282b
306b

BANDY, CURLING…

Malungs Ishall (curling)
Björkängshallen (?)
Nipvallen (curling)
Högslättens ishall (bandy)
Högslättens ishall (curling)
Högslättens ishall (ute rink)
Skutskärs Ishall (bandy)
Turbinhallen, Finspång (bandy)
Zinkensdamms IP (Bandy)
IVT-hallen (bandy)
Björknäs Ishall (uterink)
Stortorpshallen (isbana)
Ekhallen (uterink)
Ekhallen (bandy)
Ostermalms IP (bandy)

Dalarna
Stockholm
Ångermanland

Ångermanland
Ångermanland
Ångermanland
Gästrikland
Östergötland
Stockholm
Stockholm
Nacka Kommun
Stockholm
-

-
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Energieffektivisering av ishallar en ödesfråga för svensk ishockey
Många svenska ishallar riskerar att stängas om inte krafttag tas när det gäller energianvändningen. Detta går naturligtvis stick i stäv med Sveriges och Svenska ishockeyförbundets ambitioner att vara en världsledande ishockeynation, men är också negativt ur
ett folkhälsoperspektiv. En svensk ishall använder i genomsnitt ca 1 000 000 kWh per
säsong. Ökande energipriser och miljö- och klimatfrågor sätter fokus på att identifiera
”energitjuvar”.
Idag syns en tydlig trend mot fler ishallar och längre drifttider. Detta är drivet av såväl klimatförändringar som klubbarnas och utövarnas ambition att förlänga säsongen. Men en längre säsong för anläggningarna leder till en större energinota. Svenska Ishockeyförbundet ser det som
viktigt att medverka till att göra de svenska ishallarna mer energieffektiva, miljövänliga och lönsamma.
Arenadagarna 2010
Arenadagarna är ett initiativ av Svenska Ishockeyförbundet med syfte att skapa träffpunkter och
nätverk. Leverantörer och ägare till ishallar träffas tillsammans med nyttjarna och utbyter erfarenheter, fortbildar sig, tar del av tekniktrender samt inte minst ser vad marknaden har att erbjuda.
Årets arenadagar går av stapeln på Ericsson Globe 29-30 april och innehåller ett brett program
med fokus på säkerhets-, drift- och energifrågor.
Bland annat:
Energieffektivitet, bl.a. projektet Stoppsladd
Umeå Ishall – 50% kostnadssänkning
Alternativa sätt att driva och finansiera anläggningar
EPC, Energy Performance Contracting
Omvärldsanalys
Projekt Stoppsladd
Svenska Ishockeyförbundet har under 2009/2010 tillsammans med Sveriges Energi- och Kylcentrum utfört en energi- och teknikinventering av Sveriges isarenor. Det gemensamma projektet har getts namnet ”Stoppsladd” och namnet syftar på den energieffektivisering som projektet
vill uppnå. Aktiviteten delfinansieras av Statens Energimyndighet och deltagande organisationer. Projektet presenterar resultaten under Arendagarna, torsdag 29/4.
Studien visar att kapacitetsreglering av motorer, framförallt köldbärarpumpar, kan spara ca 50
MWh per anläggning och säsong. Kan detta införas i hälften av ishockeyhallarna (170 st) så är
besparingen ca 8 GWh el.
Om 170 ishallar kompletteras med värmeåtervinning eller befintliga system justeras kan en total
besparing av minst 33 GWh el uppnås.
Dessa två relativt enkla exempel visar på en potentiell besparing av ca 40 GWh el, vilket motsvarar nära 15% av beståndets totala energianvändning (ca 300 GWh).
Dessa 40 GWh, motsvarande mer än 40 miljoner kr, kan årligen betala energin till ytterligare 40
ishallar i Sverige!

För mer information vänligen kontakta:
Jörgen Hjert, Svenska Ishockeyförbundet, 070-555 78 54, jorgen.hjert@swehockey.se,
www.swehockey.se
Jörgen Rogstam, laboratoriechef Sveriges Energi- & Kylcentrum, 076-858 15 45,
jorgen.rogstam@iuc-sek.se, www.iuc-sek.se

Svenska Ishockeyförbundet är ett av Sveriges största idrottsförbund med 645 föreningar i 23 distrikt och närmare 63 000 licensierade spelare och domare. 2 510 ishockeylag samsas
i 340 ishallar runt om i landet

Sveriges Energi- & Kylcentrum AB är ett fullskaligt laboratorium för alla aktörer inom
kyl- och värmepumpteknik. Här kan företag, universitet och myndigheter utveckla eller testa
komponenter, system och metoder för energieffektivisering och bättre funktion. Tester utföras i
fullskalig miljö med förutsättningar som anpassas efter verkliga förhållanden. Det kan handla
om såväl statligt finansierade forskningsprojekt vars rön är offentliga, som konfidentiella tester
och utvecklingsprojekt för enskilda företag. Sveriges Energi- & Kylcentrum är ett helägt dotterbolag till Installatörernas Utbildningscentrum.

Bilagor
1. Program till Arenadagarna 2010
2. Introduktionsbrev till projekt Stoppsladd

