
 
 

 Workshop ”Energismart Ishall”  

Skåvsjöholm 9-10 juni 2011 



Agenda 

• Introduktion 

• Stoppsladd fas 2 

– Finansiering av Energimyndigheten 

• Projekt ”Modernisering av ishallars kylsystem”  

– Finansiering av Kylbranschens Samarbetsstiftelse, KYS 

– Energiinventering av 8 ishallar 

• Slutsatser och reflektioner 
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Stoppsladd fas 2 - mål 

1. Utveckla Stoppsladds checklista  

2. Utbilda minst besiktningsmän  

3. Besiktiga ytterligare 75 ishockeyhallar  

4. Inkludera minst 9 bandyhallar  

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

6. Produktion och spridning av en informationsfolder  

7. Insatser för kommunikation/information 

8. Utveckla nyckeltal för olika typer av system och anläggningar 

9. Besparingspotentialen för anläggningarna (ishallarna) som helhet skall 

beräknas i ett nationellt perspektiv  

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

11. Projektet identifierar möjliga parter för ett internationellt utbyte  

12. En kravspecifikation för en Energiteknisk handbok för ishallar (isarenor) 
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Resultat 

• Inte alla hallar finns i registret än 

– 102 anläggningar från 2010 (76 med energiinformation) 

– 147 anläggningar i år varav  ca 100 med energiinformation 

• Idag redovisar vi huvudsakligen det som ”är nytt” 
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Köpt energi per år för ca 95 ishallar - (76)  

•   Genomsnitt – 1091 MWh/år (ca 1185 MWh, 2010) 

• Median – ca 959 MWh/år (ca 1000 MWh, 2010) 



Specifik energianvändning 

• Median:   2.17 kWh/dag*m2  (2.2 för 2010) 

• Medelvärde: 2.56 kWh/dag*m2  (2.7 för 2010) 
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Energianvändning - geografiska skillnader 

• Distrikten inordnades i landsdelar för att se om man kan se 

geografiska skillnader 
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Total specifik energianvändning 

• Norrland förefaller använda mer energi i snitt än Svealand och 

Götaland 
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Total specifik energianvändning 

• ”Medel” inkluderar alla arenor (fler kategorier än Tr. A, Pu. B & C) 

• Värmeanvändningen förefaller vara större i Norrland 

• Generellt sett färre arenor i statistiken från Norr 
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Belysning i ishockeyhallar (lux vs. kW) 

• Uppmätt ljus (lux) för belysningen vid full effekt (beräknad 

installerad effekt) 

• Medel ca 26 lux/kW 
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Bandyhallar 

• Medel Tot: 2404 MWh, El: 1896 MWh, Värme: 509 MWh 

• Motsv. för ish.: Tot: 1091 MWh, El: 902 MWh, Värme: 179 MWh 
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Bandyhallar 
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Bandyhallar 

• Motsvarande (median) för ishockeyhallarna är 2.17 kWh/dag*m2 
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Två exjobb inom Stoppsladd 

1. Measurement and Modeling of Ice Rink Heat Loads, Mazyar 

Karampour 

– Slutpresentation  fredag 1 juli kl. 10.30 på KTH  

 

2. Energy Usage Prediction Model comparing Outdoor Vs. Indoor 

Ice Rinks 

– Slutpresentation augusti (prel) 
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Internationellt utbyte 

• Bransch- och utbildningsorganisationer 

– ASHRAE (USA) -  

– STAR (USA) 

– O.R.F.A. (CA) 

 

• Intresse-/idrottsorganisationer 

– Kanadensiska Ishockeyförbundet - www.hockeycanada.ca 

 

• Vetenskapliga 

– University of Sherbrooke (CA) – www.usherbrooke.ca 

 

• Övrigt 

– CANmet (CA) – www. nrcan.gc.ca 

– RETscreen (CA) – www.retscreen.ca 
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Energihandbok ishallar - struktur 

1 Introduktion  

2 Energianvändning i ishallar  

3 Byggnad  

4 Ispist  

5 Värme- och ventilationssystem  

6 Kylsystem  

7 Belysning  

8 Drift, underhåll och skötsel  

9 Utsikter  

10 Nomenklatur  

11 Referenser  
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Modernisering av ishallars kylsystem 
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Mål 

1. Identifiera 8 anläggningar  

– målsättning att effektivisera sin energianvändning och då primärt genom optimering 

av kylsystemet 

2. På respektive anläggning väcka intresse för djupare 

kunskapsinhämtning om kylsystem och energieffektivisering  

3. Genomgång av kylanläggningens tekniska status och ingående 

komponenter  

4. Rapport för varje enskild anläggning med en beskrivande nulägesstatus 

och effektiviseringspotential 

– Rapporten kommer att innehålla konkreta åtgärdsförslag för att effektivisera 

kylsystemet och på så sätt hela ishallens energianvändning 
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8 anläggningar 

1. Lenhovda ishall, Lenhovda 

2. Hemse ishall, Hemse 

3. Visby ishall, Visby 

4. Mimer-hallen, Västerås 

5. Alfta ishall, Alfta 

6. Sparbanken Arena, Arboga 

7. Husumhallen, Husum 

8. Billerudshallen, Grums 
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../../Anläggningar/KYS-hallar/Arboga/Rapport_Arboga 29apr11.docx


Lenhovda 
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Lenhovda 
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300; 65% 18; 4% 

26; 6% 

98; 21% 

18; 4% 

Kylsystem

Belysning

Avfuktning

Värme

Övrigt

Energisystem MWh/säsong % 

Kylsystem 300 65% 

Belysning 18 4% 

Avfuktning 26 6% 

Värme 98 21% 

Övrigt 18 4% 

Totalt 460 100% 



Lenhovda – förslag/åtgärder 

• Minimera istjockleken till ca 30mm på det tunnaste stället 

• Sänk läggvattentemperaturen i steg! Prova ”kallt” vatten! 

• Håll pisten plan 

• Isolera pisten samt installera tjälskydd 

• Byt rören till en grövre dimension 

• Styr kompressorerna på ispistens temperatur (inte på köldbäraren som idag) 

• Låt analysera kompressorernas verkningsgrad! En renovering kan vara en mycket bra 

investering jämfört med byte av gamla men väl fungerande kompressorer.  

• Kapacitetsreglera minst en kompressor med frekvensomformare. En jämnare gång blir 

effektivare och bidrar till jämnare värmeavgivning vilket är bra för värmeåtervinningen. 

• Ersätt dagens kondensor med en modern plattväxlare som placeras frysskyddat. Då 

kan kylvattenpumpen sannolikt kapacitetsregleras. 

• Med en vätskekyld kondensor går det då också att återvinna värme från kylvattnet. 

• Installera en kapacitetsreglering (frekvensomformare) kopplad till köldbärarens 

temperaturdifferens.  
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Hemse ishall 
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Hemse ishall 
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409; 59% 

47; 7% 

46; 7% 

57; 8% 

96; 14% 

32; 5% 

Kylsystem

Värme

Belysning

Ventilation

Avfuktning

Övrigt

Energisystem MWh/säsong % 

Kylsystem 409 60% 

Värme 47 7% 

Belysning 46 7% 

Ventilation 57 8% 

Avfuktning 96 14% 

Övrigt 32 5% 

Totalt 687 100% 



Hemse ishall 

• Kylsystemet är i god kondition 

• Värmepump för värmeåtervinning! 

• Ett förbättrat styrsystem kunna erbjuda möjligheten att automatiskt anpassa 

temperaturen på isen över dygnet 

• Kondensorfläktarna kunna styras mer exakt för att optimera 

värmeåtervinningen 

• Låt analysera kompressorernas/kylsystemets verkningsgrad 

• En bättre reglering av fläktarna skulle spara energi och ljud 

• KB-pumpen har ingen kapacitetsreglering (frekvensomformare) vilket är en 

uppenbar besparingsåtgärd 

• Kontrollera styrningen av övriga pumpar så att de stängs av när 

kompressorerna inte går 
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Visby ishall 
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Visby ishall 
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475; 44% 

362; 34% 

49; 4% 

50; 5% 

84; 8% 

54; 5% 

Kylsystem

Elärme + vv

Belysning

Ventilation

Avfuktning

Övrigt

Energisystem MWh/säsong % 

Kylsystem 475 44% 

Elärme + vv 362 34% 

Belysning 49 5% 

Ventilation 50 5% 

Avfuktning 84 8% 

Övrigt 54 5% 

Totalt 1074 100% 

Spec en. 2.51 



Visby ishall 

• KB-pumpstyrning finns men används ej! 

• Avfuktaren förefaller ”liten” – kan förklara ”dålig is”. Bör följas 

upp  med mätning under fuktig del av säsongen (aug-nov). 

• Kondenseringen på kylmaskin är ”fast” på 33 °C (16 bar) – skulle 

ev. kunna kurvstyras. 

• KMK-fläktarna stegas in – skulle kunna frekvenstyras för bättre 

utnyttjande av KMKn. 

• Elvärme i alla ”uppvärmda” utrymmen! Kan ev. kompenserad 

med högre tillufttemperatur. 

 

2012-03-19 Stoppsladd - 2011 28 



Mimerhallen, Västerås 
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Mimerhallen, Västerås 

• Ingen energimätning sker på Rocklundaområdet! 

– En elmätare och en fjv-mätare! 

• Kylsystemet gemensamt med ”Rocklunda A-hall” – ABB Arena 

nord 

• Värme fördelas inom området från en central – undermätning är 

på gång att installeras. 
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Mimerhallen, Västerås 

• Installera undermätare för el och värme! 

• Ventilationsaggregatet går kontinuerligt med 5.5 kW – överväg 

att ”behovsstyra” (t ex stänga av under nätter). 

• Överväg att stänga av sektioner av ventilationen 

• KMK-fläktarna stegas in – skulle kunna frekvensstyras för bättre 

utnyttjande av KMKn. 

• Övervakningssystemet till kylsystemet har en loggnings-

/trendfunktion som inte fungerar eller är aktiverad!  

• Reglera belysningen – ev. byt belysning för reglerbarhet 
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Alfta ishall 
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Alfta ishall 
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269; 53% 

136; 27% 

14; 3% 

44; 9% 

16; 3% 
25; 5% 

Kylsystem

Elvärme

Belysning

Ventilation

Avfukting

Övrigt

Energisystem MWh/säsong % 

Kylsystem 269 53% 

Elvärme 136 27% 

Belysning 14 3% 

Ventilation 44 9% 

Avfukting 16 3% 

Övrigt 25 5% 

Totalt 503 100% 



Alfta ishall 

• Kylsystemet är av äldre dato och bitvis i behov av modernisering.  

• Sannolikt finns två huvudspår; uppgradera styrsystemet eller byt hela 

kylsystemet!  

• I Alfta har moderniseringar/kompletteringar gjorts så att byta hela systemet 

vore sannolikt väl drastiskt.  

• Värmepump för värmeåtervinning 

• Styrning av kylsystemet och kondensorfläktarna 

• Låt analysera kompressorernas verkningsgrad!  

• 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. 

• Pumpen har kapacitetsreglering (frekvensomformare) vilket är bra.  

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

kommer att arbeta med en bättre verkningsgrad. 
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Sparbanken Arena, Arboga 
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Sparbanken Arena, Arboga 
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553; 54% 

245; 24% 

34; 3% 

48; 5% 

120; 11% 

28; 3% 

Kylsystem

Värme

Belysning

Ventilation

Avfukting

Övrigt

Energisystem MWh/säsong % 

Kylsystem 553 54% 

Värme 245 24% 

Belysning 34 3% 

Ventilation 48 5% 

Avfukting 120 12% 

Övrigt 28 3% 

Totalt 1027 100% 



Sparbanken Arena, Arboga 

• Kylsystem i god kondition 

– Till det yttre ingen åtgärd nödvändig ur ett energieffektiviseringsperspektiv  

– Vid en systemkontroll så får man också en kvittens på att allt fungerar 

som det ska. 

• De har kapacitetsreglering (frekvensomformare) inkopplad och 

regleringen fungerar 

• Kontrollera styrningen av KM/VåV-pumpar så att de stängs av 

när kompressorerna inte går 

• Utbilda personalen på styr och övervakningssystemet 

• Byt avfuktare och separera från vent.system! 

• BYT ISPIST! 

 

2012-03-19 Stoppsladd - 2011 37 



Husumhallen 
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Husumhallen 
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425; 48% 

222; 25% 

33; 4% 

54; 6% 

102; 12% 

40; 5% 

Kylsystem

Värme

Belysning

Ventilation

Elbatteri

Övrigt

Energisystem MWh/säsong % 

Kylsystem 425 49% 

Värme 222 25% 

Belysning 33 4% 

Ventilation 54 6% 

Elbatteri 102 12% 

Övrigt 40 5% 

Totalt 875 100% 



Husumhallen 

• Generellt kan sägas att kylsystemet är föråldrat och i behov av modernisering  

• Sannolikt finns två huvudspår; uppgradera styrsystemet eller byt hela 

kylsystemet!  

• Ett nytt kylsystem skulle också kunna leverera betydligt mer värme i form av 

återvinning och dessutom på ”rätt” temperaturnivå.  

• Moderna system kan anpassa temperaturnivån både på köldbärare (isen) och 

på den önskade värmeåtervinningen vilket ger en betydligt bättre 

totalekonomi. 

• En automatisk reglering av luftkyld kondensor och VåV-kondensorn vore 

önskvärd – det skulle optimera återvunnen värme och temperaturnivån på det 

som ska avges till omgivningen. 

• KB-pump - installera kapacitetsreglering (frekvensomformare) omgående!  
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Billerudshallen, Grums 
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Billerudshallen, Grums 

• En energimätare till anläggningen vilken dessutom betjänar 

fotboll (omkl. + belysning) samt ett par andra byggnader 

• Total energianvändning 1 133 MWh el 

• Ingen undermätning, inga kompressortimmar, inga …….! 

• Inväntar information från kylentreprenören (eventuellt finns 

information i frekvensarna) 
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Billerudshallen, Grums 

• Installera undermätare! 

• Återvinn värme – injustering påbörjad 

• Rengör ventilationsaggregat 

• Konvertera till vattenburen värme – stora elvärmda ytor i och i 

närheten av ishallen (alla byggnader använder ishallens 

elabonnemang – ca 350m2 + duschar) 

• Sänk läggvattentemperaturen (idag 45-50°C) 
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Sammanställning & reflektioner 

2012-03-19 Stoppsladd - 2011 44 



Ventilation 
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Ventilation 
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Ventilation 
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Ventilation 
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Blås bara in luft där det behövs! 

Separera ventilation och avfuktning! 

Stäng av ventilation – när den inte behövs! 



Ventilation – filter (service) 
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Frekvensstyr motorer (pumpar) 

Stoppsladd! 

59%  KB-pumpar icke reglerade  

72%   KM-pumpar icke reglerade  

http://www.vacon.com/Default.aspx?id=472044


”Temporära” elvärmare 
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”Eltjuvar” 
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Belysning 
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Belysning 
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Reflektioner/Iakttagelser  

• Generellt sett dålig uppföljning av energianvändningen 

• Man mäter inte/Man kan inte mäta 

– i de fall man mäter oklart hur data används, ingen återmatning! 

• Går inte att särskilja ishallens energianvändning från övrig 

idrottslig verksamhet 

• Pumpar & kompressorer som inte är ”reglerade” 

• Avsaknad av rutiner (skriftliga) 

– Underhåll maskiner, isvård, … 

• Dåliga vanor/beteende/intresse hos driftspersonalen/utövare  

• Driftspersonalens kunskap    

– organisatoriska hinder 

• man har/får inte tillträde till maskinrummet 
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Reflektioner/Iakttagelser  

• Avfuktare och ventilationsanläggningar som går kontinuerligt 

– Felriktade utblås 

– Tidstyrning och/eller sektionering Ventilation & Värme 

–  ……. 

• Smältgropen – isskrapet smälts med varmvatten som genererats 

med ”dyr el”! 

• Bristande styrsystem 

• Läckage i byggnaden – dvs hallen/byggnaden ej ljustät 
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Slutligen 

• Informera, utbilda och motivera berörd personal 

• Intresse och uppföljning – det gör skillnad! 

• Använd bästa befintliga teknik i ishallar! 

• Varje ishall borde ha en ”energiansvarig” person 

– Anläggningar som använder mer än t ex 400 MWh/år borde ha en person 

med ansvar för energianvändning 

• Påstående: 

– 20% energi går i de flesta fall att spara med ”nära 0 kr investering” 

– 40% energi kan sparas med ”god” lönsamhet 
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Tack för uppmärksamheten! 

 

 

 
 

 

 

…….snart i en ishall nära dig!! 

 

www.stoppsladd.se 

 



 

 

 

Stoppsladd fas 3 – projektuppslag för säsongen 2011/2012 

 

  

”Ansatsen är att gå från datainsamling till implementation!” 
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Fas 3 - fyra områden: 

1. Ytterligare datainsamling, 50 arenor, för att om möjligt nå 200 

väl dokumenterade ishallar i registret.  

2. Fortsatt informationsspridning 

3. Konkreta resultat från aktiviteter med fokus på 

energieffektivisering 

4. Förslag på aktiviteter, tekniska fallstudier, som upplägg inför fas 

4, dvs vi ”bygger” förutsättningar för ytterligare metoder för 

energieffektiviseringar. 
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Fortsatt informationsinsamling 

• Vi uppskattar att vi har användbar information från 150 ishallar, 

vi har betydligt fler Stoppsladdar men informationen är i många 

fall ofullständig. Informationsinsamlingen har av vissa uppfattats 

vara tidsödande varför vi föreslår dels ett annorlunda upplägg 

som att fortsätta datainsamlingen om än i kanske något mindre 

omfattning 

– Utveckla Stoppsladdsproceduren för att avlasta besiktningsbesöken 

• Identifiera kontaktperson och ”sälj in” projektet 

• En annan person i projektet tar över och följer upp 

– Gör ytterligare 50 ”Stoppsladdar” 2011/12  

– Slutmålet är att kartlägga samtliga arenor i kommande faser  
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Informationsspridning 

• Erfarenheterna från genomförda aktiviteter under 2011 talar sitt 

tydliga språk i att det finns ett uppdämt behov av information hos 

de som arbetar i ishallar. Visst hade vi önskat några fler 

besökare på Arenadagarna men det är inte alla förunnat att åka 

till Stockholm. I de två regionträffar, Luleå resp Växjö, var det en 

mycket bra uppslutning inte bara antalsmässigt utan kanske 

framförallt mängden olika organisationer som var 

representerade. I Luleå hade vi 55 deltagare och i Växjö 78 

deltagare. 

– Arenadagarna 

– Regionträffar 

– Seminarier 

– Mässor 
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Skarpa projekt 

• Med ”skarpa” menas att vi kommer att få fram resultat utvisande 

hur effektivt respektive åtgärd är. 

– ”Beteende projekt” 

De personer som utfört inventeringarna är av uppfattningen att det finns 

en hel del besparingspotential utifrån driftspersonalens som nyttjarnas 

beteende. I detta delprojekt skulle man via displayer placerade på väl 

synliga platser informera om energiförbrukningen i realtid parallellt med 

detta skulle man även visa gjorda framsteg som målsiffror. Uttrycket 

”Seeing is believing” har nog aldrig varit mera rätt. Projektet skulle 

genomföras med KYAB Sweden AB I Luleå.  
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Skarpa projekt 

– ”Starta mätprojekt” 

En av iakttagelserna från 2 år med Stoppsladd är att säkert 3 av 4 arenor 

inte kan redovisa några energianvändningssiffror överhuvudtaget 

alternativt inte kan särskilja ishallens energianvändning från andra 

närliggande idrottsanläggningar (fotboll, curling, bandy..) För att kunna 

påvisa effekten från gjorda förändringar i/på arenan måste man känna till 

historiken dvs mäta och dokumentera! Detta delprojekt syftar just till att i 

anläggningar, primärt icke kommunala anläggningar, installera el-

undermätare på 4 till 5 olika energiförbrukare – Belysning, 

Avfuktare/Ventilation, Kompressorer samt Pumpar. Resultatet kan mycket 

väl bli tvåfaldigt; dels mindre elförbrukning (vi kan identifiera ”eltjuvarna”) 

och dels kanske man kan säkra ner dvs lägre abonnemangskostnader.  
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– Tanken är att: 

•  identifiera en eller flera sponsorer i form av leverantörer av mätarutrustning 

som önskar synas i ett projekt tillsammans med Sv Ish förbundet 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 1 månad –utvärdera & inför åtgärder – mät under 1 

månad – utvärdera & korrigera – mät under 1 månad – utvärdera 

& skriv rapport! 
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• ”Underhålls/Effektivitetshöjande projekt” 

Att tillse att de olika vätskorna som används i en kylanläggning håller en bra 

(dvs ren!) kvalité har en direkt påverkan på driftsekonomin (mycket ”skit” i 

vätskorna medför större friktion som kräver mera motoreffekt) och inte minst 

maskinernas livslängd  (mindre slitage!). Här identifieras en eller flera 

anläggningar där vi känner till driftsförutsättningarna, dvs vi skall kunna 

påvisa effekterna av gjorda åtgärder. Samarbete sker med firman QTF 

Sweden AB i Kalmar som har specialiserat sig på innovativa lösningar med 

kontroll och analys av vätskor i kylanläggningar. 
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Tekniska fallstudier 

• Kanske i samarbete med teknikleverantör(er) 

– Mätning och analys av ny och/eller obeprövad/outredd teknik 

• Strålningsreducering 

• Avfuktning med värmeåtervinning 

• LED-belysning 

• …… 

•   
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Projekt i samverkan med Stoppsladd fas 3 

• Internationellt utbyte – inom utbildning, organisation, teknik, etc. 

Erfarenheterna från 2 år med Stoppsladd visar att många 

anläggningar saknar rutiner, organisation, kompetens/utbildning 

för att effektivt kunna arbeta med bl.a. energieffektivisering. Det 

finns sakkunskap och erfarenheter att ”hämta” framförallt från 

USA och Canada 

– Besök: ORFA (Ca), STAR (USA) 

ORFA = Ontario Recreation Facilities Association 

STAR=Serving The American Rinks 

I rapporten från konferensen “Ice Arenas 2011” finns dessa beskrivna lite 

mer 

Man skulle kunna säga att de är Arenagruppen fast något (!) större! 

– Ev besök Finland 

– ……. 

•   
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Projekt i samverkan med Stoppsladd fas 3 

• Handbok (ett parallellt projekt) 

– En energihandbok med fokus på ishallars energisystem 

– Beskrivning av energisystemen 

– Handledning vid nybyggnation 

– Guideline för effektiviseringsåtgärder 

•   

• Databas - utveckling av Stoppsladds data 

Idag är det ingen databas utan snarare ett avancerat Excel ark. 

För att möjliggöra spridning och underlätta underhåll är en 

migrering/överföring till en riktig databas önskvärd, exvis mySQL 

– Gör Stoppsladds data tillgänglig för ”alla” via web-gränssnitt 

– Skapa möjlighet till benchmarking för arenor 

– På sikt möjliggöra för anläggningar att själva mata in Stoppsladd-data i 

databasen 
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