
EXAMENSARBETE

En energieffektiv arena

Tommy Roos
2014

Civilingenjörsexamen
Hållbar energiteknik

Luleå tekniska universitet
Institutionen för teknikvetenskap och matematik



i 
 

Abstract 

This report is the result of a Master Thesis Project representing Luleå University of Technology and 

the Master of Science program in sustainable energy engineering. The project is done in cooperation 

with Sweco Systems in Östersund and the municipality of Östersund.  

The aim of the project has been to follow up, evaluate and if possible, increase the energy efficiency 

of the newly built multi-sport arena “Östersund Arena”. Despite the arenas different systems have 

not yet been completely adjusted, below average energy usage results have been achieved when 

compared to similar Swedish arenas. An extrapolation of the annual energy use shows that 

Östersund Arenas specific energy use is 250 kWh/m2. The average energy usage for ice hockey 

arenas in Sweden is 450 kWh/m2. 

During the project potential energy saving measures has been identified. The annual saving potential 

of those measures have been estimated to be approximately 70 MWh where 50 MWh consists of 

heat and 20 MWh of electricity. 
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Sammanfattning 

Detta projekt är utfört i form av ett examensarbete till civilingenjörsutbildningen inom hållbar 

energiteknik vid Luleå tekniska universitet. Projektet har utförts i sammarbete med Sweco Systems i 

Östersund samt Östersunds Kommun.  

I december 2013 invigdes kommunens nybyggda arena innehållande två ishockeyplaner, en 

gymnastikhall samt en bandyplan som är placerad utomhus. Då dessa typer av anläggningar är 

energiintensiva har stort fokus legat på att få en så energi- och kostnadseffektiv arena som möjligt. 

Sweco Systems har stått för projekteringen av arenans VVS- och kylsystem system. 

Projektet har syftat till att följa upp, utvärdera och om möjligt effektivisera Östersund Arenas 

energianvändning. Resultaten från mätningar och beräkningar tyder på att kraven på de tekniska 

systemen uppfylls på alla de undersökta punkterna utom för värmväxlarna i ventilationsaggregaten. 

Olika problem har gjort att vissa system inte alltid fungerat och på så vis påverkat arenans 

energiprestanda negativt. Det finns fortfarande ett injusteringsbehov på flertalet system i allmänhet 

och för värmepumpen i synnerhet. Ytterligare förbättringsområden har identifierats och innefattar 

en årlig estimerad besparing på ca 70 MWh. Ca 50 MWh av dessa består av värme och ca 20 MWh 

består av elektricitet.  

Kylmaskinen, belysningen samt den totala energianvändningen har i detalj jämförts med andra 

ishallar. Kylmaskinen visar bäst prestanda bland de jämförda anläggningarna. Belysningen ligger strax 

över medel. En extrapolerad specifik årsanvändning av energi har utförts för Östersund Arena med 

ett resultat på ca 250 kWh/m2,år. Detta kan jämföras med ett genomsnitt för ishallar i Sverige på ca 

450 kWh/m2,år.  
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1 Nomenklatur 
Ispist – Område i ishallen som är kylt för frysning av is. 

Läggvatten – förvärmt vatten till ca 30-40°C som ismaskinen lägger ut på isen vid varje preparering. 

Isskrap – Den ismassa ismaskinen hyvlar bort vid preparering. 

Smältgrop – System med uppvärmd vattenfylld grop för att smälta isskrap. 

Kylmedelskylare – System för att kyla bort överflödig värme från kylmaskinen, ofta bestående av 

fläktkonvektorer monterade utomhus, fördelaktigt kompletterat med vattensprayning för ökad 

verkningsgrad. 

Daggpunkt – Den temperatur där luften vid ett visst tillstånd gällande tryck, fuktighet och 

temperatur börjar fälla ut dess innehållande ånga som kondens på en yta. 

COP-faktor – Coefficient of performance, en faktor som beskriver hur effektivt en värmepump 

jobbar. 

EER-faktor – Energy efficiency ratio, en faktor som beskriver hur effektivt en kylmaskin jobbar, 

kylmaskinens motsvarighet till värmepumpens COP. 

FTX-aggregat – En typ av ventilationsaggregat som återvinner energi från frånluften till tilluften via 

någon form av värmeväxlare. 
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2 Inledning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete med syfte av att göra en energiutvärdering av 

Östersund Arena med dess innovativa system installerade för att reducera energianvändningen. 

Kursen hålls vid Luleå Tekniska Universitet och ingår i civilingenjörsprogrammet hållbar energiteknik. 

Arbetet har utförts under vårterminen 2014. 

Ett särskilt tack skulle vilja riktas till samtliga som varit med och bidragit med kunskap, råd och hjälp 

till detta arbete samt även till handledarna Lars Westerlund (LTU), Lars Dahlberg (Sweco) och Johan 

Halvarsson (Sweco). 

2.1 Bakgrund 
Under hösten 2008 bestämde kommunstyrelsen i Östersund att utreda nybyggnation av en arena 

med syftet att ”ge kommunmedborgare, föreningar, skolor med flera goda förutsättningar att utöva 

idrott, motion och rekreation för att främja folkhälsan i såväl landsbygd och tätort” (Östersunds 

kommun, 2012). Utredningen resulterade i att ett beslut om att bygga arenan togs i april 2010 och i 

december 2013 hölls invigningen. På arenaområdet skall idrotterna ishockey, bandy, konståkning och 

gymnastisk kunna utövas. Anpassningar för att kunna hålla större evenemang och liknande har också 

gjorts. 

Ishallar är energiintensiva byggnader och då det är allmänt känt att framtidens energipriser antas 

öka, är en så energieffektiv anläggning som möjligt värt att eftersträva. I ishallar kan 

energianvändningen som regel fördelas på fem huvudsystem, kyla, värme, belysning, ventilation och 

avfuktning (The big five - nära 90% av energianvändningen i en ishall, 2013). Vid projekteringen av 

Östersund Arena lades fokus på energibesparande åtgärder. Behovet av el och fjärrvärme önskades 

vara ”kraftigt begränsat”. Sweco Systems har stått för projektering av de tekniska systemen. Val av 

olika delsystem samt innovationsnivå har valts utifrån behov för en anläggning av denna karaktär 

samt beräkningar på lönsamhet jämfört med konventionella system.  

2.2 Syfte 
Projektets syfte är att kartlägga, analysera och följa upp energianvändningen i Östersund Arena för 

att se om de system som valts är lika energieffektiva som först beräknats. Projektet syftar även till att 

identifiera eventuella förbättringsområden energimässigt och komma med lösningsförslag till dessa. 

För att få perspektiv på energianvändningen är tanken att jämföra arenans energianvändning med 

andra ishallar i Sverige. 

2.3 Mål 
Projektets mål är att ge en tydlig överblick över systemuppbyggnad, anläggningens energieffektivitet 

relativt till projekterade värden och andra liknande anläggningar samt att identifiera eventuella 

förbättringsområden. 

2.4 Disposition 
För att enkelt kunna följa den röda tråden genom rapporten förklaras dispositionen nedan. I kapitel 4 

beskrivs först hur själva studien har gått till och vilka ekvationer och mätinstrument som använts för 

att kunna utföra beräkningar. För att få en inblick i den tekniska skillnaden mellan en konventionell 

ishall och Östersund Arena kommer kapitel 4 respektive kapitel 5 att beskriva uppbyggnaden av 

dessa för att sedan jämföras i kapitel 7. En uppföljning av projekteringen sker i kapitel 6 för att se om 
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de föreskrivna kraven uppnås i Östersund Arena. Identifierade förbättringsområden beskrivs i kapitel 

8 och rapporten avslutas i kapitel 9 med diskussion och slutsatser.  
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3 Metod 
En generell studie av ishallars energiintensiva system har genomförts där varje delsystem beskrivits. 

Östersund Arenas system har därefter kartlagts och en jämförande analys har utförts för att belysa 

vilka åtgärder som vidtagits för att begränsa energianvändningen. En del av systemen i Östersund 

Arena avviker i utformning från motsvarande system i en konventionell arena. Syftet med avvikelsen 

har varit att göra systemet mer energieffektivt. De system där lösningen saknar tidigare referenser 

har utvärderats extra noga för att se om de är lika effektiva som först beräknats. En mer generell 

översikt har också utförts för att kunna få en uppfattning om hur arenan står sig energieffektivitet 

mässigt gentemot Sveriges övriga arenor av någorlunda liknande slag. För den mer generella 

analysen har relevanta data inhämtats för energianvändningen av sex stycken ishallar som kan anses 

vara relevanta för en jämförelse. Referensarenorna har ej beskrivits eller namngivits på grund av 

sekretess. Då det inte finns anläggningar som ser precis lika ut som den i Östersund har vissa 

specifika parametrar som återspeglar anläggningens effektivitet mätts hos referensarenorna och 

sedan jämförts med Östersund Arena. Vid framtagning av dessa parametrar på Östersund Arena har 

både termisk och elektrisk energi loggats med för ändamålet lämpliga mätinstrument.  

Områden med utrymme för förbättring som upptäckts under projektet har sammanfattats och 

redovisats tillsammans med beräkningar över ekonomi- och värme/elenergibesparingspotential. 

3.1 Mätutrustning 
För att följa energianvändningen av olika system har olika mätutrustningar använts, dessa beskrivs 

nedan. 

3.1.1 Mätutrustning för värme 

Mätningar av använd värme har gjorts med ett mätinstrument med namn TA-Scope från företaget TA 

Hydronics. Instrumentet mäter differenstryck över en injusteringsventil som i sin tur har ett specifikt 

KV-värde vid en viss inställning. Instrumentet kan även mäta differenstemperatur mellan två 

temperaturgivare. Givarna sitter monterade i de anslutningsmunstycken som mäter differenstryck 

och har således direkt kontakt med vätskan som skall mätas. Om differenstryck endast mäts över en 

STAD-ventil på ”en sida” av en krets finns tillhörande anläggningsgivare för att med hjälp av denna 

kunna mäta differenstemperatur. Med dessa mätvärden tillsammans med data på cirkulerande fluid 

kan flöde och effekt beräknas. Dessa värden kan även loggas under tid och på så sätt kan ett 

mätobjekts värmeanvändning erhållas. Faktablad om mätutrustningen kan ses i Appendix A. 

3.1.2 Mätutrustning för elektricitet 

För att mäta spänning, ström och effekt har instrumentet ”Power visa” från Dranetz använts. 

Instrumentet tar hänsyn till fasförskjutning mellan ström och spänning när effekt mäts. Faktablad 

finns i Appendix A. Även fast monterade elenergimätare som installerats vid byggnationen av 

anläggningen har använts. 

3.1.3 Mätutrustning för ljus 

För att mäta den rådande illuminansen i arenan vid maximal belysning användes en Elma 1335 digital 

light meter. Mätaren använder sig av en fotodiod. Faktablad om instrumentet kan ses i Appendix A. 

3.2 Ekvationer 
För att kunna beräkna besparingar och energiflöden har olika ekvationer använts, dessa redovisas i 

följande avsnitt och finns refererade till där de använts. 
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3.2.1 Entalpi i fuktig luft 

 

          (           )     ⁄   (1) 

h = specifik entalpi [kJ/kg] 

T = luftens temperatur [°C] 

x = Absolut fuktighet på massbasis [kg ånga/kg torr luft] 

där:         
    

         
 

 

 

Entalpi är ett potentiellt mått på energi hos ett medium i ett visst tillstånd. Storheten är summan av 

den inre energin samt produkten av mediets tryck och volym. Specifik entalpi beskriver hur stor 

mängd energi ett medium innehåller per viktenhet. Ekvationen beskriven ovan används till att 

beräkna den specifika entalpin för ett medium med känd temperatur, relativ luftfuktighet och 

lufttryck.  

3.2.2 Energibehov för att värma fuktig luft under en specifik tid 

 

    ̇          (2) 

 

 ̇   ̇    

 
Et 
 

Termisk energi [kWh] 
 

Massflöde, torr luft [kg/s] 
 

Volymflöde [m3/s] 

ρ Densitet för luft [kg/m3] 

t Drifttid [Timmar] 
    Skillnad i entalpi          [kJ/kg] 

Energibehovet till att värma fuktig luft ett visst antal grader beräknas genom att beräkna den effekt 

som åtgår för att utföra den eftersträvade temperaturökningen och sedan multiplicera denna med 

den mängd tid som denna temperaturökning kommer att ske. Effekten beräknas med hjälp av det 

rådande massflödet samt entalpidifferensen mellan den initiala och slutligen uppnådda 

temperaturen. 

 

 

pws = rådande mättnadsångtryck [hPa] 

ptot = Rådande totalt lufttryck [hPa]  

ϕ = Relativ luftfuktighet [%] 

 ̇ 

 ̇ 
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3.2.3 Elektrisk energi använd av en motor (enfas) 

 

       (3) 

Ee       Elektrisk energi [kWh] 

p        Motorns effekt [kW] 

t         Motorns drifttid [Timmar] 

Likväl som för värme beräknas den mängd elektrisk energi som åtgår genom att multiplicera den 

momentana effekten med den tid som energi tillförs till systemet. 

3.2.4 COP-faktor 

    
                   

                         
 (4) 

3.2.5 EER-faktor 

    
                 

                         
 (5) 

COP- och EER-faktorn används till att beskriva hur effektiv en värmepump alternativt en kylmaskin 

jobbar. Faktorerna beräknas genom kvoten av nyttjad samt tillförd energi. Vid beräkning av COP 

används utvunnen värmeenergi och vid EER används utvunnen kylenergi. I båda fallen divideras den 

utvunna mängden energi på den tillförda elektriska energin till respektive enhets kompressor. 

3.2.6 Termisk verkningsgrad för värmeväxlare i ventilationsaggregat 

         
          

          
 (6) 

          
         

          
 (7) 

Ttill      Temperatur på tilluft efter värmeväxlare 

Tfrån  Temperatur på frånluft innan värmeväxlare 

Tute   Temperatur på tilluften innan värmeväxlare, i regel samma som utomhustemperatur 

Tav    Temperatur på frånluft efter värmeväxlare 

Den termiska verkningsgraden är ett mått på hur effektivt en värmeväxlare jobbar. Verkningsgraden 

beräknas genom att dividera den uppnådda temperaturökningen med den potentiellt maximalt 

möjliga temperaturökningen för ett medium i en värmeväxlarenhet. 
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4 Uppbyggnad av en konventionell ishall 
När det gäller ishallar finns tre olika klassificeringar, evenemangshall, publikhall och träningshall. 

Dessa är sedan dividerade i tre egna underkategorier, A, B och C där ”A” har högst- och ”C” har lägst 

krav (Svenska ishockeyförbundet, 2011) 

Som nämnts tidigare finns det generellt fem stycken system i en ishall som står för större delen av 

den totala energianvändningen. Det är även dessa system som i stora drag utgör den tekniska 

apparaturen i en ishall och därav har projektets fokus har legat på dessa. Nedan kommer vart och ett 

av dessa delsystem att beskrivas i funktion och utförande. Möjlighet finns att gå väldigt djupt i 

förklaringen av varje delsystem och diskutera tekniska lösningar i detalj. Detta har inte gjorts i 

följande rapport då det primära syftet har varit att belysa de val som är gjorda till Östersund Arena 

och jämföra dess totala energieffektivitet med konventionella ishockeyhallar.  

4.1 Kylmaskin 
Kylmaskinen finns för att kyla ispisten och hålla isen fryst då omgivande temperatur är över isens 

smältpunkt. Själva maskinen består av två delar, en motor och en kompressor. Ett tillhörande 

energidistributionssystem transporterar värmen till och från kylmaskinen. Elektriska 

asynkronmotorer är den vanligaste motortypen på kylmaskiner i Sveriges ishockeyhallar och 

kolvkompressor är den vanligaste kompressortypen (Kenneth Weber, 2014). Ur termodynamisk 

aspekt tar kylmaskinen värmen från ispisten och avger den via värmeväxlare till antingen 

kylmedelskylare eller till värmeåtervinnande system. 

Sedan Sverige undertecknade Montrealprotokollet 1987 används numera huvudsakligen indirekta 

kylsystem (Figur 1) istället för direkta (Figur 2). I ett indirekt system används en köldbärare, även 

kallat ”brine”, som cirkuleras i ispisten istället för köldmedium med syfte till att transportera värmen 

till kylmaskinen via värmeväxlare. Med indirekta kylsystem begränsas mängden köldmedium som 

behöver användas och i och med detta även dess miljö- och klimatpåverkan. På samma sätt som på 

den kalla sidan av kylmaskinen så använder varma sidan en sekundär krets med kylmedel (kallas även 

värmebärare), innehållande exempelvis en glykolblandning, för att transportera värmen bort från 

kylsystemet. 
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Figur 1 - Kylsystem med indirekt förångning 

 

 

Figur 2 - Kylsystem med direktförångning 

Köldmedium till en kylmaskin kan vara antingen naturligt eller syntetiskt framställt. Olika 

köldmedium har olika fysikaliska egenskaper och lämpar sig därför olika till olika applikationer. 

Beroende på vilket köldmedium som valts ställs olika krav på anläggningen gällande 

tryckbeständighet, korrosionsmotstånd mm. varvid ett generellt fall är svårt att beskriva. 

Installationskostnad behöver ställas mot miljöpåverkan och energibesparing i varje enskilt fall. I 

Sveriges ishallar är det vanligaste köldmediet ammoniak (Kenneth Weber, 2014). 
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Isens temperatur varieras något beroende på vilken aktivitet som försiggår. Hockey kräver normalt 

en hårdare is jämfört med konståkning och därmed lägre istemperatur. Vid lägre istemperatur krävs 

mer arbete av kylmaskinen, vilket även resulterar i större tillgänglighet av spillvärme. Under själva 

ispisterna finns ett frostskydd som säkerställer att marken under planen inte fryser och orsakar 

problem. 

4.2 Värmesystem 
För att det skall vara bekvämt att vistas i en ishall så behöver den värmas. Börvärdet på 

temperaturen i en ishall är olika beroende på vilken funktion den skall ha. En hall där publik skall 

vistas bör rimligtvis hålla en högre temperatur än en hall där endast träning försiggår. Temperaturen 

bör vara ca 5°C 1-2m över isytan. Om stillastående publik befinner sig i hallen då träning försiggår bör 

då på läktaren en lägsta temperatur på 8°C eftersträvas. Vid match bör ca 16°C som lägsta 

temperatur råda (Svenska ishockeyförbundet, 2011). Uppvärmningen av hallen sker normalt med 

hjälp av ventilationsaggregat och/eller fläktluftsvärmare. 

Kylmaskinen avger en relativt stor mängd spillvärme när den kyler isen Denna värme är fördelaktigt 

att använda i så stor utsträckning som möjligt då den kan anses som ”gratis”. Tillgänglig maximal 

temperatur för spillvärmen ligger ofta på ungefär 45°C. Detta medför att lämpliga områden för att 

utnyttja spillvärmen exempelvis är uppvärmning av omklädningsrum via golvvärme, frostskydd under 

ispisten, förvärmning av läggvatten, uppvärmning av ventilationsluft, smältning av isskrap i en 

smältgrop mm. Eventuell överskottsvärme som inte kan utnyttjas kyls bort via en kylmedelskylare 

(Svenska ishockeyförbundet, 2011). 

Vid kall väderlek, haveri på kylmaskin eller drift utanför issäsong kan värmesystemet behöva 

kompletterande värme, exempelvis via fjärrvärme. Beroende på hur återvinningsanläggningen 

utformas kan även applikationer med behov av hög temperatur så som varmvatten behöva spetsas 

året om via kompletterande värmesystem. 

4.3 Belysning 
God belysning är en förutsättning för att kunna utöva idrott på ett bra sätt i en ishall. 

Rekommenderade nivåer på belysning för olika klassificeringar av ishallar finns utförda av Svenska 

ishockeyförbundet, dessa kan ses i Tabell 1. Mätvärdet, som kallas horisontalbelysningens 

medelvärde, tas fram genom att ta medelvärdet för mätningar av det vertikalt nedfallande ljuset en 

meter ovanför isytan. 

Tabell 1 - Rekommenderade belysningsvärden för olika hallklassificeringar 

Arenatyp Rekommenderat minsta värde på 
horisontalbelysningens medelvärde 

Evenemangsarena och publikhall A 1000 lux 
Publikhall B 600 lux 
Publikhall C och träningshall A, B 400 lux 
Träningshall C 200 lux 
 

Det finns idag ett stort urval av olika ljuskällor med varierande egenskaper. Behovsstyrd belysning 

håller ned elförbrukningen genom att släcka belysningen då folk inte vistas i en lokal, vilket fungerar 

tillfredställande i de flesta lokaler. 
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I hallar där ishockeymatcher spelas är det en fördel att kunna tända och släcka belysningen utan 

fördröjning, vilket inte alla ljuskällor klarar av. Före och efter en match samt under periodpauser 

behövs inte full effekt på belysningen. En fördröjningsfri belysning gör det möjligt att kunna dimra 

ner belysningen under dessa tillfällen och på så sätt spara elektricitet (Svenska ishockeyförbundet, 

2011). 

Vid jämförelse av olika belysningsalternativ är det rimligt att mäta hur mycket ljus per installerad 

effekt som avges, enheten för detta är lux/kW. Vid framtagande av detta nyckeltal divideras helt 

enkelt den uppmätta mängden ljus med den installerade belysningseffekten. I Sveriges ishallar ligger 

detta nyckeltal i snitt på ungefär 26 lux/kW (Energimyndigheten, Energi & Kylanalys) 

4.4 Ventilation 
För att bibehålla en god luftkvalité i en ishall behövs ventilation. Idrottsutövare, personal och publik 

bidrar alla med föroreningar till luften i form av koldioxid, fukt och luktbärande ämnen så som 

bioeffluenter. Föroreningar från maskiner och liknande kan också förekomma. Hur en ishall 

ventileras påverkar energiförbrukningen, exempelvis så skapar hög lufthastighet nära isytan 

påtvingad konvektion mellan is och luft vilket leder till ett ökat kylbehov. Det är viktigt att hålla en 

god omrörning på luften för att inte skapa stillastående fickor där temperatur och luftfuktighet kan 

orsaka problem så som mögel och korrosion mm. Vid drift på vår, sensommar och höst råder ofta en 

relativt hög luftfuktighet utomhus. Under dessa tider är det fördelaktigt att använda ett aggregat 

med återluftanvändning för att begränsa mängden fuktig utomhusluft som tas in. Det är 

energimässigt kostsamt att både kyla och avfukta fuktig luft. Att använda återluft i största möjliga 

utsträckning minskar detta problem. Luftslussar vid entréer och garageöppningar till en ishall bidrar 

också till att hålla intaget av fuktig luft nere. Ett visst friskluftsintag kan dock komma att behövas för 

att bibehålla en god komfortnivå och luftkvalité. Ett flödesschema för ett ventilationsaggregat med 

återluft och roterande frånluftsvärmeväxlare kan ses i Figur 3. 

 

Figur 3 - Flödesschema över ventilationsaggregat med återluftsfunktion 

I den konventionella ishallen blåses luften in via dysor placerade nära taket längs efter hallens 

mittlinje. Dysorna riktas parallellt med taket för att blåsa luften ned mot läktarplatser och 

sidoområden. Principen för tilluften kan ses i Figur 4. 
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Figur 4 - Principskiss för ventilation i konventionell ishall (Svenska ishockeyförbundet, 2011) 

4.5 Avfuktning 
Då en ishall håller en relativt låg temperatur finns det risk för att fuktproblem uppstår under de 

månader då luften utomhus är varm och innehåller mycket fukt. Kondens på svala ytor så som sarg 

och tak, dimma, ispåväxt på planen samt fuktskador och mögeltillväxt är möjliga problem som kan 

uppstå. Behovet av avfuktning skiljer sig som sagt med årstider men även hallens geografiska 

placering påverkar avfuktningsbehovet. Det finns två vanliga tekniker för att avfukta luft och 

vanligast i Sveriges ishallar är sorptionsavfuktning. Över 300 av ca 350 ishallar i drift i Sverige under 

år 2009 använder sig av denna teknik (Ishockey i Sverige - Wikipedia, 2014); (Munters, The Humidity 

Expert, 2009). Kylavfuktning är en alternativ teknik till sorptionsavfuktning. I de två kommande 

avsnitten nedan beskrivs principen bakom de båda teknikerna. 
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4.5.1 Sorptionsavfuktning 

I ett sorptionsavfuktningsaggregat leds den luft som skall avfuktas förbi ett fuktabsorberande 

material. Fukt avlägsnas från luften som sen kan användas i tilltänkt applikation. Den absorberade 

fukten mättar till slut absortionsmaterialet och kan således ej avfukta luften ytterligare. För att frakta 

bort den absorberade fukten leds ett annat luftflöde med uppvärmd luft förbi samma absorbent som 

torkar ut och återställer de fuktupptagande egenskaperna hos materialet. Detta sker ofta 

fortlöpande genom att absortionsmaterialet roterar i en rotor. Modeller med växlande flöde av fuktig 

samt torkande luft över materialet finns också. Principen för den vanligaste modellen med rotor kan 

ses i Figur 5. Det finns många olika modeller av roterande sorbtionsavfuktare med bl.a. värmepump 

mm. Principen är dock densamma. 

 

Figur 5 - Princip för sorbtionsavfuktare (DST Seibu Giken, 2014) 

4.5.2 Kylavfuktning 

Vid kylavfuktning, eller kondensavfuktning som det även kalas, leds fuktig luft förbi ett kylbatteri 

varvid fukten faller ut som kondens. Kondensatet samlas antingen upp i en behållare eller leds ner i 

ett avlopp. Kylan till kylbatteriet kan komma från olika källor, kylkompressor alternativt  någon form 

av frikyla är vanliga metoder. Gemensamt är att temperaturen på batteriet måste vara lägre än 

luftens rådande daggpunktstemperatur för att ånga skall börja fälla ut som kondens. Principen för ett 

aggregat med kompressorkyla med uppsamlingskärl för kondensvatten kan ses i Figur 6. 

 

Figur 6 - Principskiss för kompressorkyld kylavfuktare (Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB, 2014) 

Generellt sätt lämpar sig sorptionsavfuktare vid lägre lufttemperaturer och kylavfuktning vid högre 

lufttemperaturer (Energimyndigheten, 2009) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rawaRm-ekoRL8M&tbnid=AF8sdLJyt5UozM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lfs-web.se/valja-avfuktare.htm&ei=KdX8Uq2TO8TiywPq5IHADQ&bvm=bv.61190604,d.bGQ&psig=AFQjCNGvRlmHoAoQteKYt0RYuGv45cmKUA&ust=1392386746199718
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5 Systemuppbyggnad i Östersund Arena 
Östersund Arena är primärt anpassat för ishockey, konståkning, gymnastik och bandy. Arenan kan 

också anpassas till olika typer av evenemang och tillställningar. Fullständiga kravspecifikationer finns 

redovisade i Appendix B. För ishockey och konståkning finns två planer i Östersund Arena, en 

publikhall-A och en träningshall-B. Gymnastikutövandet sker i en stor gymnastikhall, se Figur 8 för 

översiktsplan. För bandyn har det upprättats en utomhusrink utanför själva arenabyggnaden. 

Bandyplanen har likväl som hockeyplanerna kylda ispister via kylmaskiner. A-hallen har kapacitet att 

ta 3000 åskådare om isytan används till publik, annars 2100 åskådare.  

I grunden finns samma tekniska system i Östersund Arena som i en konventionell ishall. På alla 

system utom belysningen har avsteg gjorts för att förbättra energiprestandan, dessa avsteg förklaras 

i detta kapitel. I Figur 7 kan en översikt över uppbyggnaden och energiflöden för värme och 

varmvattensystemet ses för Östersund Arena och i Figur 8 ses en planlösning. 
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Figur 7 - Översiktsbild av energiflöden för kyla,  värme- och varmvattensystem 

 

Figur 8 - Översiktsplan av Östersund Arena 
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5.1 Kylmaskin 
Till kylmaskinens två kompressorer används synkronmotorer med permanentmagneter istället för 

vanliga asynkronmotorer. Det främsta syftet till med detta är att synkronmotorn har ett bredare 

effektregister där verkningsgraden är hög, vilket är fördelaktigt då effektreglering används. 

Kylmaskinen behöver gå på full last under en begränsad tid på säsongen då det är varmt utomhus 

och då isen initialt läggs i början av säsongen. Övrig tid går maskinen på dellast varvid det är önskvärt 

att ha en motor som har ett brett effektregister med hög verkningsgrad. En jämförelse på 

verkningsgraden för en asynkronmotor och den levererade synkronmotorn (DYNEO), båda med 

frekvensomriktare och samma nominella effekt, kan ses i Figur 9. Den redovisade verkningsgraden i 

grafen är för motor samt frekvensomriktare tillsammans. Den inom rambeskrivningen för 

kylmaskinen minsta accepterade COP-faktorn är satt till 3,0. 

 

Figur 9 - Verkningsgrad för motor + frekvensomriktare i förhållande till procent av nominellt varvtal (Emerson, Leroy 
Somer, 2014) 

Som köldmedium används ammoniak. Det är naturligt och lätthanterligt jämfört med övriga naturliga 

köldmedia så som kolväten och koldioxid samt att det har, till skillnad från syntetiska köldmedium, 

en låg miljöpåverkan vid användning och framställning (Naturvårdsverket, 2014). Till brinen valdes 

det att använda en blandning av ammoniak och vatten. Ammoniakvatten är lättpumpat, har goda 

termiska egenskaper och är inte korrosivt så som saltlösning vilket annars är ett vanligt alternativ 

(Kenneth Weber, 2014).  

Den inhämtade energin från ispisten som återfås på kylmaskinens varma sida används till att värma 

varmvatten via en hetgasvärmeväxlare samt till att förse smältgrop, läggvatten, ispisternas 

frostskydd och en värmepump till värmesystemet med värme via en kondensvärmeväxlare. 
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Värmepumpen är den stora skillnaden mot en konventionell ishall, den möjliggör användandet av så 

gott som all tillgänglig spillenergi från kylmaskinen. Den möjliggör även en lägre 

kondenseringstemperatur än normalt på kylmaskinen vilket även ökar dennes effektivitet. 

5.2 Värmesystem 
Fokus har legat på att kunna tillvarata så gott som all tillgänglig värme från kylmaskinen. Värmen från 

kylmaskinen används till frostskydd under ispisterna, förvärmning av läggvatten, smältning av isskrap 

samt till att förse en värmepump med värme.  

Värmepumpen höjer nivån på värmen så att den kan användas till att värma de olika lokalerna samt 

att producera varmvatten. Värmen till lokalerna fördelas ut via ventilation, golvvärme och radiatorer. 

På samma sätt som för kylmaskinen är energiöverföringen på varma sidan uppdelad med en 

hetgasvärmeväxlare för varmvatten samt en kondensvärmeväxlare för värme. 

Permanentmagnetmotorer används även här då effekten är steglöst reglerad med 

frekvensomriktare. Värmepumpen har ett beräknat minsta COP-värde på 5,5. Under hög belastning 

samt tider då värmepumpen inte är i drift finns fjärrvärme som komplement.  

5.3 Belysning 
För belysningen i ishallarna i arenan gjordes inga särskilda åtgärder för att minska 

energianvändningen. Man valde att använda konventionella lysrörsarmaturer med lysrör av modell 

T5. Belysningen är tänkt att uppfylla de rekommendationer som svenska ishockeyförbundet har 

fastställt för de olika halltyperna. 

5.4 Ventilation 
Två olika typer av ventilationsaggregat har installerats. Samtliga aggregat är av FTX-typ med 

roterande värmeväxlare med en termisk verkningsgrad angivet till 80 %. I de två aggregat som 

betjänar ishallarna, har aggregatet kompletterats med återluftsfunktion för att kunna begränsa 

intaget av uteluft med uppvärmnings-, nedkylnings- eller avfuktningsbehov. 

En alternativ lösning för tillförsel av luft har valts. Gradänginblåsning, även kallat teaterinblåsning, 

används för att tillföra luft vid publikplatserna och med låg hastighet. Syftet med detta är att öka 

komforten för publiken samt att minska luftrörelserna nära isen. Istället för att tillföra luften nära 

taket med hög hastighet tillförs den vid golvet efter hallens alla sidor med läktare. I A-hallen vid 

läktarna så sitter lågimpulsiva tilluftsdon i gradängerna vid åskådarnas fötter. I B-hallen saknas riktiga 

läktare så där sitter tilluftskanaler monterade från taket ner efter hallens omslutande väggar med 

utblås intill väggarna riktade nedåt ca en meter ovan golvet. Detta är tänkt att medföra högre 

komfort för publik i och med möjlighet till högre läktartemperatur utan större påverkan av 

temperaturen ute vid isen. Inget luftdrag skall upplevas då hastigheten är låg till följd av ett högt 

antal tilluftsdon. En principiell bild över detta kan ses i Figur 10. Värt att notera är att i bilden tillförs 

luften riktat uppåt från golvet vilket är motsatsen till fallet i B-hallen. I hallen tillförs luften i vinkel 

rakt ut från läktarna. Principen är dock densamma i för båda fallen. Frånluftsdonen sitter monterade i 

taket ovanför läktarplatserna. 
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Figur 10 - Principskiss av effekt med gradänginblåsning 

Aggregatet som betjänar A-hallen består av två fläktpar, det vill säga att det finns två tilluftsfläktar 

samt två frånluftsfläktar. Vid lågt ventilationsbehov går endast den ena uppsättningen fläktar och när 

behovet ökar fasas den andra uppsättningen fläktar in. Syftet med detta är att endast ventilera så 

pass mycket som faktiskt behövs samt att fläktarna får jobba en större del på dess högre effektnivå 

vilket är gynnsamt ur verkningsgradssynpunkt. Luftflödet i ishallarna är mer dynamiskt än i vanliga 

sporthallar då ventilationen står för uppvärmningen. Regleringen är uppbyggd på så vis att 

värmebehovet är överordnat ventilationsbehovet om börvärdestemperaturen inte uppnås. I de fall 

detta inträffar ökar luftflödet och på så vis även värmeeffekten. I den mindre B-hallen sitter endast 

ett fläktpar monterat, regleringen av värme går dock till på samma sätt. 
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5.5 Avfuktning 
Avfuktning finns installerat i båda ishallarna, omklädningsrummen samt ismaskinsgaraget och är 

integrerat i ventilationsaggregaten för respektive lokal. Kylavfuktning används där ett kylbatteri sitter 

monterat i tilluftskanalen före värmeväxlaren samt värmebatteriet. Kylbatteriet kyls av den befintliga 

kylmaskinen till ispisterna. Vid behov av avfuktning kyls först tilluften vid kylbatteriet så att 

kondensat bildas och luften avfuktas, därefter värms den först med värmeväxlaren och sedan med 

värmebatteriet om behov finns. En flödesbild som till funktion representerar ishallarnas aggregat 

med avfuktningsmöjligheter i Östersund Arena kan ses i Figur 11. Omklädningsrummens och 

ismaskinsgaragets aggregat ser lika ut fast saknar återluftsfunktion. Regleringen av avfuktningen i 

ishallarna baseras på de rådande daggpunkterna både utomhus och inne i lokalen. För 

ismaskinsgaraget och omklädningsrummen används den rådande relativa fuktigheten som 

reglervärde. 

 

Figur 11 - Flödesbild ventilationsaggregat med avfuktningsmöjlighet och återluftsfunktion 
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6 Uppföljning av systemen i Östersund Arena 
För att verifiera att de installerade systemen är lika effektiva som angetts har kontrollerande 

mätningar gjorts. Resultaten från mätningarna presenteras nedan tillsammans med de värden som 

angivits vid projektering.  

6.1 Kylsystem 
Uppföljningen av kylsystemet har gjorts genom att logga använd och nyttjad energi för att sedan 

beräkna ett medelvärde för EER-faktorn för systemet. Då samma kylmaskin betjänar både A- och B-

hallen har två EER-faktorer beräknats, en då endast A-hallen är i drift och en då båda hallarna är i 

drift. Resultaten kan ses i Tabell 2 nedan. EER-faktorn har beräknats med ekvation nummer (5) och 

beskrivs i avsnitt 3.2.5. 

Tabell 2 - Uppmätta EER-faktorer för kylmaskinen 

Hallar i drift EER-faktor 

A-hall 5,74 
A-hall + B-hall 5,24 
Projekterat minsta värde på EER-faktor 3,00 
 

6.2 Värmesystem 
På samma sätt som kylsystemet har även värmesystemet undersökts, resultatet kan ses i Tabell 3. 

COP-faktorn har beräknats med ekvation (4) och beskrivs i avsnitt 3.2.4. 

Tabell 3 – Uppmätta COP-faktor för värmepumpen 

Hallar i drift COP-faktor 

A-hall 5,48 
A-hall + B-hall 6,83 
Projekterat minsta värde på COP-faktor 5,00 
 

En höjning av temperaturen i A-hallen från dess normala börvärde på 9 °C är tänkt att utföras under 

matcher och evenemang i syfte att öka komforten för åskådarna. Mätningar har gjorts vid två olika 

halltemperaturer för att se hur mycket detta påverkar effektbehovet. Resultatet från detta visade på 

en skillnad i grundeffekt på ca 50kW, detta presenteras mer djupgående i avsnitt 8.2.3. 
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6.3 Belysning 
För att utvärdera att illuminansen är lika hög som projekterat har mätningar gjorts med en 

ljusmätare ute i själva ishockeyrinken. Mätningarna gjordes kontinuerligt över hela ishockeyplanen 

med givaren förd i ett svepande mönster. Max- och minvärden loggades och ett medelvärde utifrån 

dessa beräknades. Mätningarna gjordes med givaren riktad rakt upp på en meters höjd över isens 

yta. Illuminansen var relativt jämn över hela planen med starkare områden kring målburarna, vilket 

kan anses logiskt då armaturerna monterats med ett tätare avstånd över dessa områden. Små 

områden utefter sargkanterna hade lägst illuminans. 

Resultatet av mätningen och en jämförelse av projekterade värden kan ses i Tabell 4 

Tabell 4 - Resultat av mätning av horisontalbelysningens medelvärde 

Hall Projekterat värde på 
horisontalbelysningens 
medelvärde 

Uppmätt värde 

A-hallen 1000 Lux 920 Lux 
B-hallen 400 Lux 579 Lux 
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6.4 Ventilation 
Den energibesparande tanken med ventilationen var att minimera tillförseln av uppvärmd luft inne 

på ishockeyplanen. Detta är dock svårt att mäta med ett mätinstrument då volymerna i hallen är 

stora och luften rör sig långsamt. För att verifiera gradänginblåsningens funktion har istället några 

tilluftskanaler rökfyllts och luftens rörelser filmats. Syftet med detta var att verifiera att tilluften inte 

rör sig ner mot isen utan håller sig vid läktarplatserna. En illustration av luftrörelserna kan ses i Figur 

12. Luftens/rökens rörelser är förtydligade med pilar för att lättare kunna överskådas. Som synes 

vänder den övertempererade luften och stiger längs med läktaren efter det att den blåsts in i hallen. 

Luften studsar i den bakre väggen och letar sig ut mot frånluftdonet som syns i bildens överkant. 

Under frånluftdonet bildas långsamma virvlar. En del av luften passerar frånluftsdonet och rör sig ut 

över isytan. Ingenting tyder dock på att luften faller ner mot isen igen. Det stora antalet tilluftdon kan 

ses som de rektangulära öppningarna under stolarna utefter varje stolsrad. 

 

 

Figur 12 - Illustration av luftrörelserna i A-Hallen 

För att kunna följa upp effektiviteten hos värmeväxlarna i ventilationsaggregaten har den termiska 

verkningsgraden hos värmeväxlarna loggats för att kunna verifiera att de uppfyller de givna värdena 

på 80 %. Resultatet från dessa loggningar kan ses i Tabell 5. De redovisade värdena är medelvärden 

från mätningar under ca 1 månads tid. Konstanta driftsfall har förelegat för de redovisade 

aggregaten. 
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Tabell 5 – Medelvärde på termisk verkningsgrad för roterande värmeväxlare i ventilationsaggregaten. Medelvärde av 
tilluft och frånluft presenteras i kolumn 4 

Aggregat Termisk 
verkningsgrad VVX 
tilluft [%] 

Termisk 
verkningsgrad VVX 
frånluft [%] 

Termisk 
verkningsgrad 
VVX medel 
[%] 

Notering 

LA01 * * * Återcirk. VVX ej 
använd 

LA02 * * * Återcirk. VVX ej 
använd 

LA03 90 * * Givare för avluft 
saknas, endast 
tilluft kan 
beräknas 

LA04 91 60 76  
LA05 63 89 76  
LA06 82 83 83  
 

Anledningen till att termiska verkningsgraden har beräknats för både till- och frånluft är att förtydliga 

om aggregatet jobbar med obalanserade flöden. Om de båda värdena är lika tyder det på 

flödesbalans. Om de däremot skiljer sig mycket tyder det att aggregatet har ett större flöde på 

antingen till- eller frånluftssidan vilket påverkar den termiska verkningsgraden. Värdena har 

beräknats med ekvation nummer (6) och (7), dessa är beskrivna i avsnitt 3.2.6. 

6.5 Avfuktning 
Under tiden för genomförandet av examensarbetet har inte något avfuktningsbehov förelegat, därav 

har ingen analys av dess effektivitet och energiprestanda kunnat utföras. 

6.6 Ekonomi 
Vid projekteringen beräknades det att en merinverstering på 2 400 000 kr gjordes för att förbättra 

arenas energiprestanda. Merinvesteringen räknades generera en ett årligt minskat energibehov 

motsvarande 600 000 kr. 
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7 Jämförelse mellan Östersund Arena och konventionella ishallar 
För att få perspektiv på hur energieffektiv Östersund Arena är har jämförelser med några 

”konventionella” anläggningar gjorts. Referensvärdena har inhämtats och sedan jämförts med de i 

Östersund Arena. Avsaknaden av identiska referenshallar har gjort att endast prestandan hos olika 

delsystem har kunnat jämföras och inte hela anläggningen. Nedan presenteras de system som har 

varit möjliga att jämföra tillsammans med en extrapolerad uppskattning av den totala årliga 

energianvändningen för Östersund Arena. 

7.1 Kylsystem 
Vid jämförelse av olika kylsystem har EER-faktorn använts, i Tabell 6 nedan redovisas resultatet. Alla 

faktorer är framtagna som ett medelvärde för februari, mars och april månad år 2014. 

Tabell 6 - Jämförelse av EER-faktor mellan Östersund Arena och sex referenshallar 

Arena EER-faktor 

Östersund Arena 5,48 
Referenshall 1 4,82 
Referenshall 2 5,15 
Referenshall 3 5,23 
Referenshall 4 4,74 
Referenshall 5 4,77 
Referenshall 6 3,90 
 

7.2 Värmesystem 
Tyvärr har ej några referensdata på värmesystem varit tillgängliga. Uppskattningsvis är Östersund 

Arenas värmesystem väldigt effektivt då det vid drift med värmepump använder så gott som all 

tillgänglig spillvärme. 

7.3 Belysning 
Data på den rådande illuminansen vid en viss effekt hos olika ishallar har jämförts med Östersund 

Arena, resultatet kan ses i Figur 13. Här har en sammanställning från fler än de 6 referenshallarna 

erhållits varvid fler referenspunkter i diagrammet kan ses. 
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Figur 13 - Illuminans i förhållande till installerad effekt för referenshallar samt Östersund Arena (Stoppsladd.se) 

7.4 Ventilation 
Tyvärr har ej några referensdata för ventilationen varit tillgängliga. 

7.5 Avfuktning 
Avfuktningssystemen i Östersund Arena har inte behövt användas ännu, därav har ingen jämförelse 

kunnat göras. 

7.6 Total årlig energianvändning 
För att kunna göra jämförelser av den specifika energianvändningen med andra arenor har ishallarna 

urskilts ur arenans totala energianvändning, detta då referensarenor med samma uppbyggnad 

saknas. Ingående energi till hallarna består av elektricitet och fjärrvärme. God tillgång till fast 

monterade elektriska realtidsmätare finns som täcker upp alla förbrukare. För värme finns endast 

arenans totala användning, det vill säga ingen uppdelning mellan de olika hallarna. För att kunna göra 

beräkningar på endast ishallarna har värmeanvändningen till gymnastiken samt bandyns kansli och 

garage uppskattats och subtraherats från den totala energianvändningen. Vid uteslutande av 

gymnastik och bandy har både energianvändning och byggnadsarea tagits i beaktande. Vid 

beräkningarna har en del antaganden gjorts som finns listade nedan. Då Östersund Arena ej har varit 

i drift ett helt år så har den totala årliga energianvändningen extrapoleras fram. Den årliga 

energianvändningen används vid framtagandet av arenans specifika energianvändning, ett nyckeltal 

som används för att jämföra anläggningars totala energiprestanda. Energidata har loggats under hela 

projektets gång och har legat till grund för extrapoleringen av årsenergianvändningen. Det finns 

loggade data för issäsong feb-april och för sommarsäsongen finns data april-maj. 

  



25 
 

 

Antaganden vid beräkningar för subtraktion av gymnastik och bandy för specifik energianvändning: 

 Issäsong augusti – mars och övrig tid är sommarsäsong 

 Värmeåtgången till gymnastiken utgör 10 % av den totala värmeanvändningen (inkl. VV) 

 Värmeåtgången till bandyn utgör 1 % av den totala värmeanvändningen (inkl. VV) 

 Elanvändningen till gymnastiken är proportionell mot luftflödesförhållandet gentemot tre 

andra aggregat vars elanvändning mäts på samma mätare 

Med hjälp av dessa antaganden har insamlad data kunnat analyseras, resultatet kan ses i Tabell 7. 

Tabell 7 - Extrapolerad specifik energianvändning för Östersund Arena inkl. fall där vissa sektioner är borträknade, 
genomsnittsvärde för ishallar i Sverige finns med för perspektiv. 

Hall Specifik energianvändning [kWh/m2, år] 

Hela Östersund Arena 239 
Hela Östersund Arena, gymnastikhall 
borträknad 

262 

Hela Östersund Arena, gymnastikhall och bandy 
borträknad 

249 

Genomsnittliga ishallar i Sverige (Svenska 
ishockeyförbundet) 

450 

 

Då issäsongen är den mest energiintensiva finns det ett nyckeltal för den specifika 

energianvändningen fördelat på kvadratmeter ispist och issäsongsdag, detta kan ses i Tabell 8. Här är 

sommarens energianvändning inte medräknad. 

Tabell 8 - Total specifik energianvändning utslaget på säsongsdag och isyta, sommaren energianvändning exkluderad 

Hall Specifik energianvändning [kWh/m2 ispist och 
issäsongsdag] 

Hela Östersund Arena 1,65 
Hela Östersund Arena, gymnastikhall 
borträknad 

1,53 

Hela Östersund Arena, gymnastikhall och bandy 
borträknad 

1,41 

Genomsnitt ishallar i Norrland 
(Energimyndigheten, Energi & Kylanalys) 

2,82 

Genomsnitt ishallar i Svealand 
(Energimyndigheten, Energi & Kylanalys) 

2,71 

Genomsnitt ishallar i Götaland 
(Energimyndigheten, Energi & Kylanalys) 

1,81 
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8 Identifierade förbättringsområden i Östersund Arena 
Då arenan under projektets gång fortfarande var under inkörningsfasen så var inte alla system helt 

optimerade. I kommande avsnitt kommer identifierade områden som kan behöva vidare injustering 

att belysas samt att eventuella förslag på kompletterande system att redovisas. Om eventuella nya 

system rekommenderas kommer detta motiveras med både en teknisk och ekonomisk analys. Vissa 

åtgärder har kunnat utföras omedelbart, dessa redovisas också nedan tillsammans med en beräknad 

besparing. 

8.1 Kylsystem 
Brister i styrsystemet för kylmaskinerna har observerats under projektets gång. Då anläggningen är 

ny och injusteringsarbete har pågått har dessa observationer vidarebefordrats till berörda 

kyltekniker. Nedan redovisas de belysta problemen 

1. Effektreglering vid drift av dubbla kompressorer ej optimal 

2. Styrning av motorventiler till kylmedelskylare ej optimal 

3. Fluktuerande temperatur på isen samt att börvärdestemperatur på is ej uppnås 

4. Bristande funktion i kommunikation med värmepump 

 

8.2 Värmesystem 

8.2.1 Optimering av styrsystem för värmepump 

Likväl som för kylmaskinerna finns även brister i styrningen för värmepumpen samt en del 

kringutrustning. De fel som påträffats och rapporterats redovisas nedan 

1. Effektreglering vid drift av dubbla kompressorer ej optimal 

2. Börvärden för utgående temperatur inte synkroniserat mot börvärde för fjärrvärme. 

3. Effektmätning på utgående värme är missvisande 

8.2.2 Grundflöde genom kondensor på värmepump 

Värmepumpen behöver ett konstant grundflöde genom dess kondensor för att fungera 

tillfredställande. För att säkerställa att detta grundflöde uppfylldes valdes det att bygga 

shuntsystemet till ventilationsaggregatet som betjänar A-hallen av trevägsmodell. En principskiss på 

shunten kan ses i Figur 14. 
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Figur 14 - Principskiss över shunt av trevägsmodell, applicerad i ventilationsaggregat LA01 

Det har senare visat sig att grundflödet är ungefär det dubbla mot vad värmepumpen behöver. Då 

cirkulationspumpen som upprätthåller detta flöde är tryckstyrd finns det en 

energibesparingspotential med att bygga om ventilen till en av tvåvägsmodell istället. I och med en 

ombyggnad skulle pumpen endast behöva pumpa den mängd vätska som faktiskt behövs och på sätt 

sänka elanvändningen. En principskiss över ett system med tvåvägsshunt kan ses i Figur 15. 

 

Figur 15 - Principskiss över shunt av tvåvägsmodell 

En ombyggnation skulle resultera i att flödets karaktär genom kretsen ändras från att vara konstant 

med maximalt flöde till att bli variabelt. Vid en ombyggnation skulle det primära flödet variera 

utefter effektbehov varvid en exakt minskning är svår att fastställa. En uppskattad flödesminskning i 

och med ombyggnationen antas till 50 %. I det ursprungliga utförandet ligger flödet över kondensorn 

i värmepumpen på ca 12 liter per sekund, vara 5 liter per sekund är genom kretsen till 

ventilationsaggregat LA01.  
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En ombyggnation skulle uppskattningsvis då kunna sänka flödesbehovet till ca 9,5 liter per sekund. 

Då pumpen är tryckstyrd har effektmätningar på pumpen gjorts för att övervaka effektskillnaden 

mellan att ha fullt- och reducerat flöde. Flödesminskningen har tillfälligt erhållits med hjälp av en 

fullständig strypning av kretsen till LA01. Pumpen är avstängd under sommarmånaderna då inget 

värmebehov föreligger. En total årlig minskning av pumpens energianvändning har beräknats till ca 

870 kWh. Ekvation nummer (3) har använts till beräkningarna och finns beskriven i avsnitt 3.2.3. 

8.2.3 Rutiner kring höjning av temperatur i A-hall vid matcher och evenemang 

Vid matcher och evenemang har tanken varit att öka temperaturen inne i hallen från 9°C till 14°C för 

att öka komforten för gästerna. Intresse har funnits att utvärdera hur mycket extra energi det åtgår 

för att hålla hallen i en högre temperatur då rutiner för att återställa hallen till ursprunglig 

temperatur varit bristfälliga. Testet har utgjorts av att logga tillförd effekt under två perioder på tre 

dygn vardera, en period för respektive temperatur.  Resultatet kan ses i Tabell 9. 

Tabell 9 - Medeleffekt på tillförd värme för två olika temperaturer inne i A-hallen 

Temperatur i hallen Medeleffekt under perioden Medeltemperatur utomhus 
under perioden 

9°C 16,9 kW – 1,7°C 
14°C 67,6 kW  1,9°C 
 

8.3 Belysning 
Inga konkreta förbättringsåtgärder har identifierats på belysningen. En möjlig förbättring skulle 

kunna vara att se över rutinerna för dels ljusstyrka samt på- och avstängning av belysningen ovan 

isen i både hallarna. Träningar och liknande aktiviteter kan om möjligt kanske klara sig med en lägre 

belysningsnivå än vad som används vid matcher. 

8.4 Ventilation 

8.4.1 Drifttider ventilationsaggregat LA01 och LA02 

Det har uppmärksammats att nämnda ventilationsaggregat går med samma drifttider och hastighet 

oberoende av säsong. Behovet av ventilation ändras beroende på om planen är isbelagd eller inte 

samt beroende på typ av aktivitet. En optimering av hastigheter och drifttid skapar möjligheter till att 

spara elektrisk ström. En uppskattad årlig besparingspotential beräknas till ca 15 000 kWh. 

Beräkningarna baseras på aggregatens uppmätta elförbrukning och att aggregaten antas kunna gå på 

begränsad kapacitet mellan april och augusti. Ekvation nummer (3) har använts till beräkningarna och 

beskrivs under avsnitt 3.2.3. 

8.4.2 Ändring av styrning för roterande värmeväxlare LA01, LA02 

Vid drift med 100 % återluft och ingen avfuktning i ovanstående aggregat gör inte den roterande 

värmeväxlaren någon nytta. Då ingen ny uteluft kommer in i aggregatet så har tilluften samma lagrad 

energimängd som den har innan värmeväxlaren i frånluftskanalen. Observationer tyder på att detta 

driftsfall råder ofta, exakt hur ofta är svårt att säga då arenan inte har varit i drift under ett helt år. 

Ackumulerat under den nuvarande drifttiden har behov av den roterande värmeväxlaren varit 

mindre än 5 %. Uppskattning om hur mycket elektricitet som skulle kunna sparas kan ses i Tabell 10 

nedan. I tabellen ses besparingspotentialen för tre olika uppskattningar på andel av total drifttid för 

aggregatet där värmeväxlaren gör nytta. 
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Motorerna till de roterande värmeväxlarna har en effekt på 750 resp. 100 watt och aggregaten 

förväntas vara i konstant drift från augusti till och med mars, totalt 240 dygn eller 5832h. 

Besparingspotentialen har beräknats med ekvation nummer (3) och finns beskriven i avsnitt 3.2.3. 

Under den tid som värmeväxlaren ej används skulle det också kunna vara fördelaktigt att leda luften 

via en by-pass kanal så att luften leds förbi värmeväxlaren istället för igenom den. Detta reducerar 

aggregatets interna tryckfall och minskar i och med detta dess energibehov. Mätningar av tryckfall 

över värmeväxlaren bör göras för att kunna estimera en energibesparingspotential, detta har ej 

gjorts i detta projekt på grund av tidsbrist men rekommenderas att göras för att klargöra huruvida en 

ombyggnad är lönsam eller ej.  

Tabell 10 – Årlig besparingspotential för stopp av roterande värmeväxlare då behov ej föreligger 

Motor Nödvändig drifttid 
VVX  
(% av total drifttid) 

10 % 15 % 20 % 

750W (LA01)  3937 kWh 3718 kWh 3499 kWh 
100W (LA02)  524   kWh 496   kWh 467   kWh 
Totalt  4461 kWh 4214 kWh 3966 kWh 
 

För att åstadkomma detta behöver styrningen för värmeväxlaren programmeras om med nya 

driftparametrar och villkor. Detta görs fördelaktigt av en styr- och reglertekniker, inga 

nyinvesteringar behöver göras. 

8.4.3 Justering av temperaturbörvärde för ventilation till gymnastikhall. 

Gymnastikhallen har inte medtagits i jämförelsen mellan ishallarna, dock har förbättringar gjorts på 

energianvändningen även här varvid detta beskrivs under följande avsnitt. 

Gymnastikhallen värms primärt med radiatorer. Vid genomgång av uppvärmningen till hallen 

identifierades det att radiatorerna jobbade med maximal kapacitet samtidigt som ventilationens 

värmeväxlare endast jobbade med ca 20 % kapacitet. Detta medförde att stora delar av den värmen 

radiatorerna avgav till hallen ventilerades ut utan att först återvinnas. Grunden i detta problem låg i 

att börvärdet för frånluftstemperaturen var ställt 1°C under hallens rumsbörvärde. Vid detta driftläge 

jobbade endast värmeväxlaren för att upprätthålla lägsta tillåtna tilluftstemperatur, 15°C. Efter 

omställning av frånluftens temperaturbörvärde till 21,5°C, d.v.s. 0,5°C över hallens börvärde så 

jobbar värmeväxlaren istället med full kapacitet. För att säkerställa att tilluftens kastlängder inte 

påverkas begränsades tilluftens temperatur till 19°C, två grader under hallens börvärdestemperatur. 

Den årliga energibesparingen för denna åtgärd är beräknad till ca 52 000 kWh. 

Ekvation nummer (1) och (2) beskrivet i avsnitt 3.2.1 och 3.2.2 har använts för beräkningar. 

8.5 Avfuktning 
Som tidigare nämnts har avfuktningen inte använts under perioden för examensarbetets utförande, 

varvid förbättringsåtgärder inte kunnat identifieras. 
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9 Slutsatser och diskussion 

9.1 Kylsystem 
Kylmaskinen i Östersund Arena har uppvisat en lägre EER-faktor då båda hallarna var igång kontra att 

bara A-hallen var i drift. Detta motstrider sig förväntningarna då kylmaskinen skall jobba mer 

effektivt då belastningen är högre. Anledningen till detta fenomen skulle kunna antas bero på att 

kylmaskinen har kontinuerligt blivit injusterad under mätperiodens gång, vilket gjort att den gått mer 

effektivt under den tid då endast A-hallen var i drift och således erhållit en högre EER-faktor under 

denna period. Skulle en mätning ske i dagsläget med båda ishallarna igång idag skulle resultatet 

troligtvis kunna se annorlunda ut. Både A- och B-hallen var i drift fram tills den 17 mars, därefter var 

endas A-hallen i drift. 

I jämförelsen med referenshallarna så ligger Östersund Arena högst. Som nämnt tidigare har 

injusteringar pågått under den loggade perioden, och då det presenterade värdet är ett medelvärde 

för hela mätperioden bör kylmaskinens EER-faktor vara ännu högre. Potential till att få den ännu 

högre anses finnas då det vid säsongsslut fanns injusteringsjobb kvar att göra, dels på kylmaskinen 

men även på de kringliggande system som kylmaskinen jobbar mot. 

9.2 Värmesystem 
Värmepumparna har dragits med en hel del problem under säsongen med bl.a. låga oljetryck. Detta 

har gjort så att endast en av de två kompressorerna på värmepumpen har kunnat gå större delen av 

tiden. Detta har medfört att mer fjärrvärme än beräknat har använts och även att en fullständig 

utvärdering av värmepumpens effektivitet ej kunnat utföras. Tydliga samband ses mellan mängden 

inköpt fjärrvärme och antalet aktiva kompressorer på värmepumpen. Fjärrvärmeförbrukningen har 

stor potential att minskas om båda värmepumpen går som det ska samt är korrekt injusterade.  

Värmepumpen jobbar även för att göra varmvatten via en hetgasvärmeväxlare, effekten till detta 

räcker med överskott till större delen av tiden då båda kompressorerna är i drift. Här kan potential 

finnas till att fördela om värmen så att mer effekt läggs till värme istället för varmvatten. 

Att återställa A-hallen till en lägre temperatur efter matcher och evenemang kan enligt de tester som 

utförts anses vara mycket viktigt då det är stor skillnad i energianvändning mellan de två driftsfallen. 

Bättre rutiner för reglering av halltemperaturen skulle kunna spara mycket värme. 

 

9.3 Belysning 
Enligt de tester som gjorts så är belysningen i A-hallen undermålig. Om en fullständig slutsats skall 

dras om detta bör ett nytt mer ingående test göras. De resultat som redovisas är endast ett 

medelvärde av max- och minvärdena som uppmättes under ljusmätningen. Det betyder att ett litet 

område med antingen väldigt bra eller väldigt dålig belysning kan påverkar medelvärdet signifikant. 

Till Östersund Arena har en konventionell typ av ljuskällor valts istället för en modernare och mer 

energisnål variant. Det finns dock en del faktorer som behöver vägas in vid val av belysning till en 

ishall. Olika ljuskällor har olika uppstartstid vilket kan komma att påverka energianvändningen. 

Alternativ med kort uppstarts tid kan tonas ner alt. stängas av delvis då det inte föreligger lika stort 

behov, t.ex. i periodpauser, vid träningar mm.  
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Möjligheten till att kunna dimra ljuskällor påverkar också på samma sätt. Alltså kan mer 

energiintensiva ljuskällor som har möjlighet till att dimras ha en lägre energiförbrukning på lång sikt 

än ett mer effektsnålt alternativ. 

9.4 Ventilation 
Enligt de tester som gjorts på ventilationsaggregatens värmeväxlare tyder det på att flera aggregat 

jobbar med omedvetet ojämna flöden. För det aggregatet som betjänar restaurangområdet är ett 

ojämnt flöde väntat då köket har ett separat frånluftssystem som inte återför luften till 

restaurangens aggregat. Alla aggregaten är injusterade vid installation men då flera av aggregaten 

inte kommer upp till de föreskrivna verkningsgrader för värmeväxlaren skulle det vara intressant att 

undersöka vidare vad detta kan bero på.  

9.5 Avfuktning 
Avfuktningen har tyvärr inte kunnat undersökas då inget avfuktningsbehov förelegat. A-hallens 

träläktare har gjort så att ett befuktningsbehov istället funnits. När ishallarna startar upp i höst 

kommer mest troligt dock ett avfuktningsbehov att uppstå och om intresse om avfuktarens kapacitet 

finns kan det i så fall göras en undersökning då. 

9.6 Total Energiförbrukning 
Den årliga totala specifika energianvändningen tyder på att Östersund Arena är en energieffektiv 

anläggning i relation till medelvärdet av svenska ishallar. Det ska nämnas tydligt att den årliga 

energianvändningen är extrapolerad och kan inte ses som definitiv. Många olika faktorer kan komma 

att påverka det slutliga reella resultatet.  

Då arenans system inte är komplett injusterade ännu anses att ytterligare potential till minskad 

energianvändning finns. 
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Appendix B Kravspecifikation för olika typer av ishallar 
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Appendix C Olika köldmedium 
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