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Bakgrund 

Energieffektivisering av ishallarna kan bli en ödesfråga för 
svensk ishockey 

– Idrottens Energivärstingar  -- Ishallarna ! 

– Ishockeyn uppfattas som en dyr sport 

 Istidskostnaderna står för en betydande del 

 Ingen ishall skall stängas p.g.a för dyr drift 

 

Svenska Ishockeyförbundet ser det som viktigt att 
medverka till att göra de svenska ishallarna mer: 

–  Energieffektiva 

–  Kostnadsoptimala 

–  Spara miljön 
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”Laguppställning” 

 Energimyndigheten 
(huvudfinansiär) 

 Svenska Ishockeyförbundet 
(huvudpartner) 

 Energi & Kylanalys 
(huvudprojektledare) 

 Projektpartners 

– ClimaCheck 

– QTF Sweden AB 

– Francks Kylindustri 

– ETM Kylteknik 

– RiteIce 

– Polair 
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Ishallskategorier 

Evenemangsarenor 

Publikhallar 

Träningshallar 
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Åldersstruktur 
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Nuläge - energianvändning 
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Utmaningen - energianvändning 
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Effektivisering 

• Introduktion 

• Metod 

• Åtgärder  

• Resultat 

”Tekniken är inte problemet – det är 

frånvaron av beslut” 
Projekt Stoppsladd, 2009-2013 
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Hur fungerar en ishall? 

 Flera s.k. energisystem samverkar! 
- Ex. Kyla, värme, avfuktning, belysning, ventilation 

Belysning 
Ventilation Avfuktning 

Värme/Tappvatten 

Kylsystem 



Energisystemen (”the big five”) 

The big five: 

1. Kylsystem   

2. Värmesystem   

3. Belysning    

4. Ventilation   

5. Avfuktning   
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> 90% 



Metod för effektivisering 

1. Strategi/beslut – ”vi vill/ska spara energi” 

2. Inventering  (kartläggning/mätning) 

3. Utvärdera  (jämför + beräkna = underlag) 

4. Beslut   (vilka åtgärder som genomförs) 

5. Åtgärd(er)  (genomför effektivisering) 

6. Verifiera (kontrollera effekten av åtgärden) 

 

7. Börja om ……från pkt 1 eller 2! 
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Inventering 

 Allmän information 

 Övergripande data 

 Byggnad 

 Ispist och is 

 Vatten 

 Värme/ventilation 

 Belysning 

 Kylsystem 

 Värmeåtervinning 

 Övrigt 
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Teknik- & energiinventering - exempel 

 Nivå 0 – Stoppsladd Checklista – ca 2h 

 Resultat: Checklista  

 

 Nivå 1 - Teknik & energiinventering - 1 dag 

  Resultat: Checklista med kommentarer och översiktliga 

       åtgärdsförslag 

 

 Nivå 2 – Fördjupning av nivå 1 med analys och detaljerade 

åtgärdsförslag 

 Resultat: Rapport och åtgärdsförslag 

 

 Nivå 3 - Fördjupad energianalys + prestandamätning/loggning 

 Resultat: Rapport, prestandaanalys och åtgärdsförslag 
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Köpt energi per år i svenska ishallar 

 

 

 

 

 

 

 Svenskt genomsnitt – ca 1 000 000 kWh/år 



Köpt energi per år – olika arenatyper 
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• Klass ”Träning”  930 MWh/år 

• Klass ”Publik”  1 270 MWh/år 

• Klass ”Evenemang” 2 370 MWh/år 
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Energianvändning i en ishall 

Energisystem – ”the big five” 

Det finns idag ca 350 ishallar i Sverige 

Energisystem/fördelning – ex. 

1. Kylsystem  430 MWh 

2. Värme (+tappv.) 260 MWh 

3. Belysning  100 MWh 

4. Ventilation  90 MWh 

5. Avfuktning  60 MWh 

 Övrigt  60 MWh 

 Summa      ca 1000 MWh 



Reflektioner/Iakttagelser, Stoppsladd fas 1-3 

 Data från ca 200 st ishallar 
 

 Generellt sett dålig uppföljning av energianvändningen 
 

 Mättekniska instrumenteringen allmänt dålig/bristfällig 
 Det mäts för lite 

 Var tredje ishall kan inte redogöra för sin energianvändning 

 I de fall man mäter är det oklart hur data används – oklar återmatning 
 

 Går inte att särskilja ishallens energianvändning från övrig  
 idrottslig verksamhet 
 

 Stort informations- & utbildningsbehov 
 Kunskap, kompetens, beteende 

 Avsaknad av rutiner (skriftliga) 

 Underhåll maskiner, isvård … 

 Organisatoriska hinder (ej tillträde till maskinrummet…) 
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Sammanfattning 

 Att Mäta är att Veta 

 Energieffektivisering är det snabbaste, billigaste och miljövänligaste 

sättet att minska energiförbrukningen och samtidigt ta miljöansvar 

 Energieffektiviseringens första steg är att installera mätare 

– vikten av att mäta de ”big five”! 

 Missionera för LCC-analyser 

– Driftskostnaderna överstiger i många fall investeringskostnaderna, i vissa fall upp 

till10ggr! 

 Projektresultaten visar tydligt att informations- och utbildningsbehovet 

är mycket stort.  
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Tre steg i rätt riktning 

1. Kompetensutveckling 

 

2. Driftoptimering 

 

3. Energieffektivisering  
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Kompetensutveckling 
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 Ismakare GK, 2 dagar 

 

 Ismaskinsförarkurs, 2 dagar 

 

 Ismakare FK, 1 dag 

 

 Driftekonomi Ishallar, 1 dag 
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Utbildning / kompetensutveckling 

”Tack för en bra kurs – jag ville bara åka 

direkt till jobbet efter kursen för att testa de 

nya tipsen.” 

”Vi är mycket nöjda med kursen och med 

personalens ökade kunskap har vi redan 

beställt en ändring i en av våra ishallar som 

kommer att spara ca 100 000 kWh årligen.” 

”Kursen är perfekt för våra sparmål. I en 

ishall sparar vi nu genom en enkel åtgärd 

3000 kr i veckan. Personalen tänker på ett 

annat sätt efter kursen, på småsaker som 

kan spara pengar.” 

”Utbildningen bidrar till ökad medvetenhet 

och minskad energianvändning, vilket alltid 

är viktigt för en arenaägare.” 



Driftoptimering 

 Driftoptimering 

– Rätt användande av befintlig utrustning 

– Besparingspotential – ca 20% 

 

 Inventering 

– Första steget 

 

 MMI (mätning) – en förutsättning! 

– Utan mätning/uppföljning är verifiering/kontroll omöjlig 

 

 Kompetensutveckling 

– Intresse och incitament 
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MMI – Minsta Moraliska Instrumentering 

MMI – ishall: 

 Energimätning – ”the big five” (>90% av energianvändningen) 

1. Kylsystem (totalt men helst uppdelat i kompressorer + kringutrustning) 

2. Värme (lokal- och vattenvärmning) 

3. Belysning (över isytan) 

4. Ventilation (aggregat, fläktar) 

5. Avfuktare 

– Totalmätare för el och eventuell värme finns ”oftast” 

 Klimat (temperatur + relativ fukt) 

– Inne (ishallen) 

– Ute 

 Dessa data bör (ska) lagras och sammanställas automatiskt 
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Internet 

Gateway 

PA Pro 
Temp/Rh 

Ishall 

Temp/Rh 

Ute 

Kylanläggning Belysning Avfuktare 

Tot El 

 

Server 

Modbus 

Ventilation 

 

Värme 

 

Webbgränssnitt 

Användare 

Minsta Moraliska Instrumentering - MMI 

http://www.produal.se/SE/Produkter/Tr%C3%A5dl%C3%B6st system/FLTA


Ex. Installation av MMI i en ishall 

 Installationen bestod av 

– 3 nya energimätare 

– 2 ”fukt & temp” 

– Gateway + gränssnitt 

– Installation 

 Kostnaden för installationen - ca 50 tkr 

 Energimätare kostar 5-10 tkr per 

mätpunkt (installerat och klart) 
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Energieffektivisering 

 Uppgradering/byte/nyanskaffning 

– Kräver investeringar 

– Besparingspotential – ca 40-50% 

 

 Värdera åtgärder 

– Mätning  

– Ekonomisk analys 

 

 Upphandla 

 

 Genomför 
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Exempel på åtgärder: 

–Kylsystem 

–Värmesystem 

–Belysning 

–Ventilation 

–Avfuktning 

–Allmänt 
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Energimätning med statistikfunktion 

Energianvändning för ett kylsystem i en ishall 2012 
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Jämförelse av kylsystemen i två olika ishallar 

• Jämförelse för samma vecka (två likvärdiga hallar) 

• Skillnaden motsvarar ca 195 000 kWh per säsong 

Ca 800 kWh/dg 

30 



Studera, lär – åtgärda! 
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Presentationsskärm - energianvändning 
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• Teknikstudie: kontrollera och analysera KB/KM i kylanläggningen 

• Två ishallar analyserades och avgasades aktivt  

 

 

  Kontrollera vätskesystem (köld-/värmebärare) 



Resultat - avgasning  
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”Enorma mängder övriga  gaser” 

QTF 



Resultat – pumpeffekt (köldbärare) 
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 Pumpeffekten minskade med ca 4 kW - motsvarande ca 20% 

 Årlig besparing ca 23 000 kWh 

Ca 4 kW 



Kapacitetsreglera KB-pumpar 
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• Med rätt reglering blir besparingen ca 50% (40-55 MWh/säsong) 

• Återbetalningstid: 0.7 - 2.1 år (investering: 40-95 tkr) 



Kapacitetsreglera pumpar – stryp ej! 

37 



Hela kylsystemet – ”före och efter” 

Kylsystemet minskade i snitt med ca 400 kWh per dag 
Från ca 2000 kWh/dg till ca 1600 kWh/dg  

Besparingen motsvarar ca 100 000 kWh per säsong 

Ca 400 kWh/dg 
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Underhåll - rengöring av vvx 
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• 13% lägre energianvändning (240 kWh/dag) 

• Besparingen motsvarar 60 000 - 75 000 kWh per säsong 

 

Förångaren 

tömdes på 

olja 



Röj runt kylmedelkylare/kondensorer 
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Nattavstängning - kylmaskineri 

 Istemperaturen stiger kraftigt under natten 

 Temperaturen har återhämtat sig först på eftermiddagen 
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Nattavstängning - kylmaskineri 

 Energianvändningen blir i stort sett lika (veckodag i aug/sep) 

– 1076 kWh/dg mot 1045 kWh/dg (nattavstängt) 
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Nattavstängning - kylmaskineri 

 På en helgdag hinner inte kylsystemet ”ikapp”  

– Två lördagar i aug/sep 
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Nattavstängning och värmeåtervinning  

 Under natten avges ”alltid” mer värme från kylmaskineriet än vad 

som köps från fjärrvärmenätet!! 

 Denna anläggning har ingen värmeåtervinning 
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Belysning 

Jämförelse av belysning (lux) och installerad effekt (kW) 

 

Belysningseffekt :  30 kW (1100 Lux): 36 lux/kW 

Reglerbar i 3 steg + underhåll  

Tänd ca 11 timmar per dygn 

Ca 49 MWh per säsong (uppmätt) 

212 kWh/dg 

Belysningseffekt: 18 kW (697 Lux): 38 lux/kW 

Regleras ej av ”praktiska skäl” 

Tänd ca 15.5 timmar per dygn 

Ca 62 MWh per säsong (beräkning) 

246 kWh/dygn 



 Uppmätt ljus (lux) vid full effekt (beräknad installerad effekt) 

 Medel ca 26 lux/kW  Jämförande nyckeltal för ”din” ishall! 

Belysning (lux vs. kW) 
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LED-belysning i ishallar 
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• Uppmätt ljus: 520 lux vid full effekt; 8.4 kW (märkeffekt)  

• Belysningsprestanda  62 lux/kW (Sv. nat. snitt 26 lux/kW) 



Belysning i ishockeyhallar (lux vs. kW) 
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Genomsnittlig ishall 

• Uppmätt ljus: 520 lux vid full effekt; 8.4 kW (ej uppmätt!)  

• Belysningsprestanda  62 lux/kW (nat. snitt 26 lux/kW) 



Ventilation 

• Blås bara in luft där det behövs! 

• Rikta luften dit den ska – inte mot isen! 

• Separera ventilation och avfuktning! 

• Stäng av ventilation – när den inte behövs! 
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Avfuktning 

 Fukt tillförs 

–  utifrån – med 

luftläckage 

– Internt från publik, 

utövare, ismaskin, etc. 

 Fukt bortförs av  

– Avfuktaren 

– Isytan 
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Avfuktning 

 Energianvändningen ser mycket olika ut i olika anläggningar! 

 Dessa ishallar använder 100-170 MWh per år för avfuktning 

51 



Avfuktning – sorption + förvärmning 

 Förvärmning med fjärrvärme och/eller VåV! 

 Vätskebatteri förvärmer regenereringsluften till avfuktaren 
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Avfuktning – sorption + förvärmning med fjv 
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 Förvärmning av regen-luft med 65-gradig fjärrvärme! 

 Potentiellt halverar (-50%) detta elenergianvändningen! 

 Borde varit återvunnen värme! 

Alta 2011 and Alta 2012 Dehumification Consumption
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Klimatzoner – dörrstängare/separera 
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+20°C 

+6°C 



Klimatzoner – forts. 
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+6°C 

+2°C 



Hemsida – www.stoppsladd.se 
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http://www.stoppsladd.se/


Vad finns att tjäna? 

Besparingspotential på 20-40% 

 Genomsnittshallen 

 200-400 MWh eller ca 200-400 tSek 

 Bättre miljö 

 Bättre iskvalité 

 Svenska ishallsbeståndet 

  ca 70 GWh per år eller ca 70 MSek 

  7000 ton CO2  

 Utsläppet från 2000 bilar 

 2300 flygresor  t.o.r Sthlm – New York 

57 



Avslutningsvis 

 Tekniken är inte problemet – den finns på plats! 

 Problemet är brist på beslut! 

 Informera, utbilda och motivera  

– Anläggningsägare och berörd personal 

 Intresse och uppföljning – det gör skillnad! 

 Börja mäta och följ upp! 

 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 

 Besparingspotential - energi 

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

– 40% kan sparas med ”god” lönsamhet 
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The rink is the key to all hockey 

development 
 

 René Fasel/IIHF President 59 
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