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Sammanfattning 

Denna rapport avhandlar hur förvaltare till ishallar kan sänka energiförbrukningen i ishallar 
och på så vis sänka sina kostnader, något som förvaltare förhoppningsvis kan dra nytta av. 
Detta syftar till att optimera och effektivisera den energi som används i en ishall.  
 
Kostnad för de lösningar och alternativ till att sänka energiförbrukningen som presenteras i 
denna rapport varierar, där vissa lösningar är mer kostsamma än andra och andra lösningar 
är det som kan göras på plats av exempelvis vaktmästare utan några större investeringar.  
Med hjälp av literaturstudier, kontakt med kunniga personer inom detta fält samt 
beräkningar och räkneexempel har detta examensarbete presenterat alternativ och diverse 
lösningar inom respektive system som framförts i detta examensarbete. De system som 
avhandlas i detta examensarbete är ventilationssystem, kylanläggning, uppvärmningsystem, 
ljusarmaturer och avfuktningsystem. 
 
En del av rapporten är avsedd för teori där respektive system förklaras kortfattat för att ge 
förståelse av funktion för systemen. 
 
Nyckelord 
Energiförbrukning; energieffektivisering; ishall  



Abstract 

The purpose of this report is to show how icerink property managers can reduce the energy 
usage in icerinks thus lower their costs. What this alludes to is how they can optimize and 
streamline the energy usage in the rink. The cost for the solutions and alternatives 
presented in this report vary greatly where some require bigger investments and others that 
cost low to nothing and can be performed by people who frequently attend the ice rinks, 
workers such as janitors.  
 
With help from literature studies, contact with knowledgable people within said field and 
calculations (where and if possible), this report has presented alternatives and various 
solutions within respective system presented in this report. The systems this report dissert 
include the following: ventilationsystem, coolingsystem, heatingsystem, lightning armature 
and dehumidification system. 
 
Part of this report is intended for theory where each system is briefly explained to provide 
an understanding for said systems. 
 
Keywords 
Energy consumption; energyefficiency; icerink 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Vintersport i Sverige är något som berör och intresserar många, barn som gamla. Till herr-
finalen i ishockey OS 2014 tittade i snitt 2 400 000 människor på matchen mellan Tre Kronor 
och Kanada (MMS, 2014).  
Enligt internationella ishockeyförbundet fanns det år 2017 356 ishallar inomhus och 136 
isrinkar utomhus i Sverige där antalet registrerade ishockeyspelare överstiger 63 900 
personer (IIHF, 2017). Utöver ishockey förekommer flera andra aktörer/sporter i ishallarna, 
som till exempel konståkning. Det vanliga för dyrare anläggningar är att ishallarna används 
för andra syften utöver just ishockey och konståkning. Vanligt för evenemangsarenor som 
t.ex. Globen är att konserter, ridsporter och dylikt ofta förekommer under ishockey- och 
konståkningssäsongen. 
 
Till skillnad från isrinkar som är utomhus så funktionerar inomhushallar oberoende av t.ex. 
klimatet och väderförhållandena utomhus, ett flertal ishallar i Sverige har idag is året runt 
och det är viktigt att isen håller bra kvalité för utövarna oberoende av det rådande klimatet 
utanför byggnadens skal. Med det i bakgrunden så är det viktigt att förvaltare är måna om 
den energiförbrukning som sker i ishallar. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på den energiförbrukning som ishallar 
konsumerar och ta reda på de skillnader i energiförbrukning mellan de ishallar vi kontaktar.  
Utöver detta så är meningen med rapporten att den ska lyfta fram lösningar och förslag till 
att sänka energiförbrukningen, detta med hjälp av tidigare studier som gjorts samt faktiska 
investeringskalkyler och renoveringar som utförts. De studier som denna rapport tagit del av 
är litteraturstudier, publikationer från bl.a. IIHF och svenska ishockeyförbundet samt 
intervjuer med kunnigt folk inom området, exempelvis förvaltare och energikonsulter. 

1.3 Frågeställning 
Ishockey och konståkning är bägge, som allmänt känt, dyra idrotter. Inte minst på grund av 
den utrustning som krävs för att utöva sporterna, men även driften på hallar har stor 
betydelse för t.ex. medlemskostnad till de klubbar aktiva utövare medverkar i.  
 
Energiförbrukningen i Sveriges ishallar varierar kraftigt och driftansvariga samt förvaltare är 
intresserade av att effektivisera energikonsumtionen. Frågeställningen för detta 
examensarbete lyder således som följande: 

 Hur kan förvaltare sänka deras energikostnader?  
 Vilka lösningar och alternativ finns det? 

 

1.4 Målformulering 
Målet med detta examensarbete är att ta reda på vilka lösningar och alternativ som finns för 
att sänka energiförbrukningen i svenska ishallar för att på så vis förhoppningsvis sänka de 
höga driftkostnaderna. Något som I sin tur möjligtvis kan gynna aktörer som medverkar I 
diverse idrottsklubbar som bedriver sin verksamhet i ishallar. 
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1.5 Avgränsningar 
I och med att ishockeysäsongen är över och alla närliggande ishallar var utan is vid 
startdatum av detta examensarbete så har denna rapport avgränsats till de existerande 
tekniska aspekterna i en ishall.  
Förhoppningarna var till en början att mätning av temperaturskillnader i en ishall skulle 
göras samt utföra termografering av dörrar och koppla det till de existerande system som 
finns i hallen, t.ex. luftläckage och dess påverkan gentemot avfuktaren  
Det skulle även skickas ut enkäter till spelare för att exempelvis ställa frågor om hur de 
upplever ishallen gällande kylan/värmen (om de ansåg att det var för kallt eller varmt), hur 
de upplevde ljuset och liknande. Med detta sagt ställs eventuella frågor och intervjuer 
således endast till anläggningens förvaltare och liknande personer. 
  
Ishallarna som avhandlas i denna rapport avser endast ishallar upp till klassificering 
”publikhall A”, det vill säga inga evenemangsarenor (likt Globen).  

1.6 Rapportens struktur 
Kapitel 3 består av en teorgenomgång för definition av ishallar enligt svenska 
ishockeyförbundet samt energikonsumption för en vanlig ishall i Sverige och svar från de 
tillfrågade förvaltarna om de gjort någon de senaste åren för att minska 
energiförbrukningen. Därefter presenteras ytterliggare en teorigenomgång för de mest 
energikonsumerande komponenterna i en ishall och hur de fungerar. 
Kapitel 4 avhandlar resultat och diskussion för respektive energiförbrukande komponent 
som presenterats i kapitel 3 där resultatet skall visa vad de tillfrågade ishallarna använder sig 
av för system alternativt metod i deras ishall följt av vilka lösningar som är mest optimala för 
minskad energiförbrukningen. 

2 Metod och material 

Detta examensarbete bygger främst på litteraturstudier och publikationer. De studier och 
publikationer som utförts och används i denna rapport bör anses som trovärdiga då de 
medverkande i dessa arbeten består av organisationer som fått stöd från b.la. svenska 
myndigheter som energimyndigheten och ishockeyförbund som SIF och IIHF.  
Då ishallar till högre grad förekommer i USA och Kanada så kommer litteratur och 
publikationer från dessa länder att användas om nödvändigt.  
Frågor via enkäter och intervjuer kommer att ställas till de som besitter kunskap om ishallar 
och de olika tekniker och system som förekommer i ishallarna, detta avser främst tekniska 
förvaltare, men även vaktmästare om de har godtycklig information om den ishall de har 
hand om. Enkäter skickas online för att underlätta för de som frågas då svaren som 
eftersträvas troligtvis inte kan besvaras direkt. Enkäter kommer att skickas till så många 
ishallar som möjligt och vår förhoppning är att får svar från åtminstone 20 förvaltare.  
Utöver detta så kommer platsbesök ske för att få en bättre bild av hur ishallar är byggda och 
hur det ser ut, detta sker endast i Stockholm. 
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3 Teoretisk referensram - ishall  

3.1 Definition av ishallar 
Svenska ishockeyförbundet definition på en ishall utgår från sina egna riktlinjer och krav, 
samt hur de anser att en ishall skall byggas enligt de klassificeringar som idag finns i Sverige 
(svenska ishockeyförbundet, 2014a). De tre klassificeringarna kan delas in i tre egna 
kategorier där de största ishallarna klassas som evenemangsarenor, arenor där exempelvis 
SHL-lagen håller hus och spelar sina matcher. Detta är fullskaliga arenor där SHL-lag måste 
uppfylla de kriterierna svenska ishockeyförbundet ställt för att lagen skall få spela i deras 
arena under säsongen. Evenemangarenor bryts ned ytterligare, d.v.s. till. “evenemangsarena 
A”, “evenemangsarena B”, och slutligen “evenemangsarena C”. För dessa arenor så är den 
en skillnad att evenemangsarena A har krav på teknikbrygga jämfört med de andra två 
evenemangsarenor, utöver det så är det bara antalet publikplatser som är skillnaden. 
Tabellen nedan visar exempel på några krav som ishockeylag måste uppfylla för att få 
klassificeras som evenemangsarena: 
 
Tabell 1: Kriterier för evenemangsarenor A-C 

Evenemangsarena 

SHL (svenska hockeyligan) 

 Evenemangsarena A Evenemangsarena B Evenemangsarena C 

Publikplatser(pers.): >10 000 >6000 >4000 

Uppvärmd hall: Ja Ja Ja 

Restaurang: Ja Ja Ja 

Teknikbrygga: Ja Nej Nej 

 
För kategori två, publikhall, så är skillnaderna fler än för evenemangsarenor och de krav som 
exempelvis ishockeylag i “allsvenskan” behöver uppfylla är färre än de för 
evenemangsarenor. Publikhallar behöver b.la. ingen restaurang.  
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Några väsentliga kriterier för evenemangsarenor och som skiljer sig från evenemangsarenor 
lyder som tabell två anger: 

Tabell 2: kriterier för publikhall A-C 

Publikhall 

 SHL Division 1 - 

 Publikhall A Publikhall B Publikhall C 

Publikplatser(pers.): >2000 >1000 >500 

Uppvärmd hall: Ja Ja Nej 

Restaurang: Nej Nej Nej 

Krav på publikplatser halveras från evenemangsarena C till publikhall A samt att denna typ 
av hall inte har några krav på restaurang till skillnad från evenemangsarenorna, något som 
har stor betydelse för exempelvis ventilationssystemet. Vidare så ställs inte något krav på att 
publikhall C skall vara uppvärmda. 
 
Bild 1: Publikhall A, Upplands Väsby ishall A. Bild: Armin Shirvani. 

 
 
Den sista kategorin för typen av ishall som definieras av svenska ishockeyförbundet är 
träningshallar. Här är kraven väsentligt lägre än publikhallar och evenemangsarenor.  
Ingen av de tre träningshallar som definieras har några krav på att vara uppvärmda hallar, ej 
eller att ha tillgång till toalett samt att det inte finns krav på att ha en cafeteria eller 
restaurang. Utöver detta så finns det inte krav för publikplats gällande träningshall C. 
Publikplatser som gäller för hall A är >200personer, och hall B <200personer.  
 
Energianvändning i en ishall 
Diagram 1 visar hur energifördelningen ser ut i en vanlig ishall enligt projektet stoppsladd 
(Rogstam & Hjert, 2013a).  
1. Kylsystem 430 MWh 
2. Värme (+tappv.) 260 MWh 
3. Belysning 100 MWh 
4. Ventilation 90 MWh 
5. Avfuktning 60 MWh 
6. Övrigt 60 MWh 
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Fördelningen är som diagram 1 nedan anger.  
Diagram 1: Energifördelningen i procent i en ishall. 

 
Av de tillfrågade ishallarna för detta examensarbete så uppgav 70 % att de på ett eller flera 
sätt vidtagit åtgärder för att minska deras energiförbrukning. Frågan som ställdes var ”Har Ni 
vidtagit några åtgärder för att minska energiförbrukningen i Er hall de senaste åren?” där 
alternativen var som följande: ”1. Ja, ljusarmaturer har bytts ut”, ”2. Ja, Vi har bytt 
uppvärmningssystem”, ”3. Ja, nytt ventilationssystem har placerats”, ”4. Ja, kylmaskinen har 
bytts ut alternativt bytt kylvätskan i köldbäraren”, ”5. Nej, men åtgärder planeras/är 
planerade”, ”6. Nej, inga planer ännu”. För det sista alternativet, alternativ 6 så ställdes en 
följdfråga varpå respondenten fick motivera varför de inte gjort något och varför förvaltaren 
inte har något planerat. Två av tillfrågade uppgav att deras ishallar är nya och en ishall valde 
alternativet “för dyra kostnader, budgeten räcker inte till.”.  
Av de tillfrågade så hade uppgav de flesta att de bytt ljusarmaturer, d.v.s. alternativ 1, tätt 
följt av att nytt ventilationssystem placerats, alternativ 3.  

3.2  Ishallens mest energikonsumerande komponenter 

3.2.1  Ventilationssystem 

I Sverige finns det tre huvudtyper av ventilationssystem, varje byggnad oavsett, om det är en 
bostad eller idrotsslokal så är ett ventilationssystem nödvändigt för att klara kraven på 
luftkvalité samt inneklimats kraven. De tre typerna förklaras nedan. 

3.2.1.1  De tre systemen 
Självdragsventilation typ s 
Ventilationen drivs mest av termiska krafter, varm rumsluft stiger från luftkanalerna och ny 
luft sugs in genom uteluftsventiler och otätheter i klimatskalet. Normalt återfinns 
uteluftsventiler i vardagsrum och sovrum medan frånluftsdon finns i badrum och kök 
(Warfvinge & Dahlblom, 2010). En vidareutveckling av självdrag systemet är fläktförstärkt 
självdrag, detta innebär att självdrag systemet med en fläkt för att effektivisera systemet 
Fördelar: Drar ingen fläkt el, inget fläktljud, inget fläktrum behövs. 
Nackdelar: svårt att kontrollera luftflödet, ej möjligt att återvinna frånluftsvärmen, störande 
ljud genom uteluftsventiler. 

43

26

10

9

6
6

Energianvändning - fördelning

Kylsystem Värme Belysning Ventilation/fläkt Avfuktning Övrigt
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Frånluftsventilation, typ F 
Luften sugs ut ur byggnaden med hjälp av fläktar placerade främst i kök, avser kafeteria och 
restauranger ishallar, duschrum som i ishallar kombineras med omklädningsrum samt 
tvättstugor som vanligtvis förekommer i träningshall C och större. Lufttillförseln för detta 
system sker via uteluftsventiler. För att utvidga systemet så kan frånluftsystemet 
kompletteras med värmepumpar. Värmepumpen placeras då i avluftskanalen och den kan i 
sin tur återvinna värmen som förs i kanalen. 
Fördelar: Måttlig utrymmesbehov, möjlighet att återvinna värme från uteluften, 
ventilationsflöde kontrolleras.                                                            
Nackdelar: Fläkten drar el, fläkten kräver tillsyn. 
 
Till- och frånluftsventilation med återvinning, typ FTX 
I FTX-system kan luften filtreras, värmas, och kylas.  Det är uppbyggd utav två kanalsystem, 
ett för tilluften och ett för frånluften.  
Fördelar: värme i frånluften återvinns, möjlighet att styra luftväxlingen, uteluft kan filtreras.  
Nackdelar: fläkten kräver el, buller från fläkt och rumsdon, ökat underhållsbehov. 

3.2.2  Kylanläggning 

Kylanläggningens egenskaper och effektivitet är en viktig del av en ishall, inte minst för att få 
till en bra is så att aktörer är nöjda, utan även p.g.a. att den står för störst del av 
energikonsumptionen i en ishall. Som diagram 1, s.5, anger står kylsystemet för ca 43% av en 
vanlig ishalls energiförbrukning, det vill säga den största delen av energiförbrukningen.  
 
Figur 1 visar den vanligaste typen av konstruktion av golvet med dess ispist. Isens “golv” går 
vanligtvis under namnet banrörsbädd.  
Figur 1: Snitt av banrörsbädd. Figur av Russell-Ausley, M. (u.å.). 
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3.2.2.1  Banrörsbädd/ispist 
Ispisten i en vanlig ishall är uppbyggd enligt figur 1 där den väsentliga skillnaden är typen av 
rör (bokstav B, i figur 1) ispisten använder sig av. Av de tillfrågade för denna rapport så var 
det vanligaste materialet PEM-slang (se diagram 5, kapitel 4.2, s.14).  
Stålrör och kopparrör har bra värmekonduktivitet. Stålets värmekonduktivitet är cirka 50.2 
W/m·K och koppar omkring 400 W/m·K, där högre tal anses vara bättre. För bägge rören 
betyder det att köldbäraren inte behöver vara lika kall som hos t.ex. banrörsbädd av PEM-
slang.  
Nackdelen för stålrör är dock att de levereras långa vid leverans, närmare bestämt runt 12 
meter per rör och behöver således svetsas och provtrycks på plats av yrkesarbetare. 
Kopparrör i sin tur är, som allmänt känt, ett dyrt material, och så är även fallet vid 
banrörsbäddar av koppar. “Bygga ishall” av svenska ishockeyförbundet menar att denna typ 
av installation är dyr. Installationskostnaden i sig kostar uppemot 750 tkr extra, däremot 
sparar förvaltare uppemot 150 000 kWh årligen och att denna typ av installation betalar sig 
igen efter 5 års användande (svenska ishockeyförbundet, 2014b).  
En direkt kostnad som är svår för förvaltare att rättfärdiga då de flesta redan har en tight 
budget för dess verksamhet. Exempelvis kostade den helt nya tälthallen i Upplands Väsby 
cirka åtta miljoner kronor att uppföra.  
För PEM-slang är det vanligt att det används saltvattenlösning då pem-slang är ett 
polyetenrör och således fri från korrosion. 
Siffrorna för kostnad av kopparrörutformning utgår från den genomsnittliga svenska ishallen 
där svenska ishockeyförbundet utgår storleksmässigt från en svensk ishockeyrink, 60-meter 
lång och 30 meter bred.  
Tabell 3 visar för- och nackdelar för de olika typer av banrörsbäddar som är förekommande i 
svenska ishallar och det de tillfrågade ishallarna använder sig av. 
 
Tabell 3: för- och nackdelar banrörsbädd. 

Banrörsbädd, för- och nackdelar. 

Typ av bädd Fördel Nackdel 

Kopparrör: Bra värmekonduktivitet. 
Energieffektivare. 

Använder mindre köldmedium. 

Dyrt material. 
Hög direkt investering. 

Stålrör: Bra värmekonduktivitet. 
Använder mindre mängd köldmedium. 

Dyrt, rören levereras långa och kräver 
mycket arbete på plats vid montering. 

PEM-slang: Fri från korrosion. 
Billig. 

Sämre värmekonduktivitet än 
ovanstående alternativ. 

3.2.2.2 Kylsystem  
Det finns två kylsystem som ishallar använder sig av, det ena alternativet är det “direkta 
kylsystemet” och det andra alternativet är ett “indirekt kylsystem”.  
Det gemensamma för systemen är att de behöver köldmedium. Uppbyggnad av systemet 
samt hur de nyttjar köldmediet skiljer sig åt och förklaras separat nedan. 
Tabellen 4 visar för- och nackdelar för respektive system. 
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Tabell 4: för- och nackdelar för kylsystemen (Internationella ishockeyförbundet, u.å. a). 

Direkt kylsystem Indirekt kylsystem 

Fördel Nackdel Fördel Nackdel 

Energieffektiv. Svår att genomföra vid 
användning av vissa 

köldmedium p.g.a. faror och 
risker. 

Använder mindre 
mängd 

köldmedium. 

Inte lika 
energieffektivt som 

direkt kylsystem. 

Enkelt 
utförande. 

Dyr installation. Fler köldmedium 
alternativ. 

 

 
Indirekta kylsystem 
Ett indirekt kylsystem kan ses som ett tvåvägs kylsystem där köldmediet separeras men som 
fortfarande är samspelta. Köldmediet cirkulerar i bägge delarna av där det mer effektiva 
köldmediet som används i mindre mängd ligger i kylmaskinen. En kombination är att 
saltvattenlösningen cirkulerar runt ispisten medan ammoniak cirkulerar i kylmaskinen. 
Fördelen med det uppdelade systemet är att systemet använder mindre köldmedium där 
det cirkulerar runt isen och kan således använda sig av effektivare köldmedium då skador 
och risker vid potential läckage inte är för farliga p.g.a. den lilla mängden som cirkulerar i 
kylsystemet.   
Figur 2 visar hur det indirekt systemet är uppbyggt. 
 
Figur 2: Uppbyggnad av indirekt kylsystem (IIHF, u.å. b). 

 
Direkta kylsystem 
Det direkta kylsystemet består av köldmedium samt fyra andra huvudkomponenter; 
förångaren, kompressor, kondensor samt strypventil.  
För det direkta kylsystemet så fungerar rören som förångare och betydligt större mängd 
köldmedium används för att kunna hålla systemet igång, jämfört med ett indirekt system. 
Vidare menar IIHF att det direkta kylsystemet rent generellt kräver mindre energi än det 
indirekta (IIHF, u.å. c).  
Figur 3, s.9, visar hur ett direkt kylsystem är uppbyggt. 
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Figur 3: Det direkta kylsystemet (Makhnatch, 2011). 

 

3.2.2.3 Köldbärare/Köldmedium 
Köldmedium är en typ av energibärare som består av antingen vätska eller gas vars 
huvuduppgift är att transportera värme från en kall plats till en varmare plats. För just 
ishallar betyder det att värmen i ispisten forslas bort från isbanan ut till antingen 
kondensorn (likt det figur 3 visar) eller till kylmaskinen (”refrigeration unit”, figur 2) där den 
sedan kyls ned. 
Innan sekelskiftet var det vanligt med freoner som köldmedium, år 1998 uppskattade 
statens räddningsverk, idag MSB, att ca 130 ishallar av då 230 ishallar använde sig av HCFC 
freoner, en f-gas av typ R22(räddningsverket, 1998), som köldmedium, alltså drygt 57 % av 
alla då registrerade ishallar. Året innan, 1997, infördes ett påfyllningsförbud av freoner i 
befintliga system i Sverige.  
Freoner är en typ av f-gas och de lagar och regler brukare förhåller sig till gällande f-gaser är 
enligt f-gas förordningen. Syftet med denna förordning är att minska mängden gaser som 
har högt GWP-värde och således minska miljöpåverkan. GWP-värdet mäter köldmediers 
miljöpåverkan och anger hur stor växthuseffekt ett köldmedium har i förhållande till 
koldioxiden som finns (naturvårdsverket, 2018). Det som eftersträvas är köldmedium med 
lågt GWP.  
Med detta sagt så innebar det alltså att mer än 50% av de ishallar i Sverige som använde sig 
av freoner berördes, antingen genom att förvaltarna bytte ut innehållet eller säkerställde att 
det inte skulle läcka ur systemet. 
Ett billigt och lätt alternativ till byte var ett indirekt kylsystem med saltvattenlösning som 
köldmedium, denna kombination hade låg direkt påverkan på miljön och, relativt till andra 
alternativ, lätt att underhålla då saltvattenlösningen användes i samband med PEM-slangar i 
ispisten, PEM-slangen är exempelvis fri från korrosion.  
CO2 som köldbärare är det mest optimala, dock inte lika prövad i Sverige som i framförallt 
Kanada och USA. År 2014 byggdes Sveriges första ishall, Gimo ishall i Östhammar, med fullt 
CO2 system. 

3.2.3  Uppvärmningssystem  

Uppvärmningsystem står för ca 26% av all energikonsumering i en ishall, d.v.s. den del som 
är störst efter kylsystemet, således en viktig del för ishallar som behöver vara uppvärmda 
enligt svenska ishockeyförbundet. Detta arbete har valt att avhandla fjärrvärme och elvärme 
då de är de främst använda systemen i Sverige idag.  
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3.2.3.1 Fjärrvärme 
Fjärrvärmen fungerar genom att vatten hettas upp i ett lokalt fjärrvärmenätverk med olika 
typer av förnybart biobränsle (vanligt med exempelvis rester från skogsbruk, spillvatten 
m.m.), varpå detta vatten pumpas ut genom isolerade rör som är placerade under mark. 
Dessa rör och dess ledningar utgör fjärrvärmenätet som i sin tur överförs till användarnas 
värmesystem i fastigheterna via en fjärrvärmecentral.  
Detta är en väl prövad teknik som, enligt energiföretagen (2017), byggdes för att rena luften 
i städer. Genom att förflytta förbränningen till ett ställe istället för gemensam bränning så 
har luftkvalitén blivit bättre.  
Energiföretagen (Värmerapporten, 2016a) menar att fjärrvärme är den vanligaste 
uppvärmningsformen i Sverige där mer än hälften av all uppvärmning kommer från 
fjärrvärme. Vidare menar energiföretagen, enligt naturvårdsverket (Värmerapporten, 
2016b), att Sverige kommer att klara Kyoto-klimatmålen för år 2020 till störst del tack vare 
fjärrvärmens omställning från fossila bränslen till förnybart bränsle och att fjärrvärme ersatt 
direktverkande el och enskilda oljepannor i hus.  
Fördelar med fjärrvärme är att det är ett driftsäkert alternativ med låg miljöpåverkan som 
inte tar mycket plats i fastigheten och har litet behov för underhåll, en stor nackdel är dock 
att den inte finns tillgänglig överallt.  

3.2.3.2 Elvärme 
För elvärme så är principen att fastigheten värms av el-element, elslingor i golvet och/eller 
elslingor i taket. Genom elnätet transporteras elen till anläggningen där det i sin tur 
omvandlas till värme i radiatorn.  
De radiatorer-typer som idag används är antingen vätskeburna element (exempelvis olja) 
eller elektriska element. Skillnaden mellan dessa typer är att temperaturen för de oljefyllda 
elementen inte pendlar lika kraftigt som de elektriska elementen, energiförbrukningen är 
dock densamma (Boverket, 2017). Fördelar med elvärme är att det är låga 
investeringskostnader och låg energiförlust dock är en nackdel höga kostnader. Ett 
kostnadsexempel för kostnadsskillnaden mellan fjärrvärme och elvärme presenteras i kapitel 
4.3. 

3.2.4 Ljusarmaturer 

Valet av ljusarmaturer har stor betydelse för ishallens energiförbrukning, som cirkeldiagram 
1 visar står belysningen för ca 10% av hallens energiförbrukning. Av de tillfrågade kommuner 
och förvaltare uppgav åtta av de att de under de senaste åren bytt ut deras belysning.  
De vanligast förekommande lampor i dagens ishallar är lysrör, metallhalogenlampor och 
halogenlampor, dessa är dock inte lika effektiva som LED-lampor som fler och fler ishallar 
byter till, något som Husby Ishall installerade till säsongen 2015. Enligt en rapport av 
Stoppsladd år 2015 så använde sig endast 3% av de tillfrågade ishallarna LED-lampa 
teknologi där en större del av ishallarna använde sig av äldre T5 och T8 lysrör (Rogstam, 
Beaini & Hjert, 2014a).  
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Bild 2: LED-lampor i Husby ishall. Bild: Armin Shirvani. 

 
 
Utöver att LED-lampor estetiskt ger bättre ljus, se bild 5 för exempel, så drar den även 
mindre energi, enligt en rapport från Stoppsladd så är den relativa besparingen på drygt 80% 
gentemot lampor i metallhalogen (Rogstam, Beaini & Hjert, 2014b) något som stämmer 
överens med de siffror vi fått tagit del av från Nolia ishall i Piteå kommun och som delvis 
presenteras i kapitlet för resultat samt i sin helhet under kapitlet för bilagor. 
 
Bild 3: Bild t.v. - före LED. Bild t.h. - LED. Bild: Stoppsladd. 

 

3.2.5 Avfuktning 

Avfuktarens syfte är att minska den relativa luftfuktigheten i befintlig lokal, då denna 
rapport endast avhandlar ishallar så syftar all avfuktning således på den som förekommer i 
ishallar. 
För god avfuktning i lokal är det viktigt att en studering av hallen görs för att ta reda på var 
luftfuktigheten är som högst och att därpå hitta lämplig plats för avfuktaren. Det viktiga blir 
alltså att ta reda på hur mycket vatten som finns i luften i ishallen i förhållande till uteluftens 
vatteninnehåll, detta görs med ishallens max kapacitet i bakgrund. Det vill säga att det inte 
ska bli fuktigt i hallen om ishallen nått max antalet tillåtna personer i ishallen.  
I den vanliga ishallen tränger det in uteluft motsvarande cirka 0,1 omsättningar per timme 
genom konstruktionen och den resterande uteluft som tar sig in görs genom öppna dörrar 
samt ventilationsanläggningen (Munters, u.å.). 
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Avfuktning är en viktig del av ishallen, inte minst på grund av att den står för cirka 6% av 
energianvändningen utan också rent praktiskt i en ishall. Vid sämre avfuktare och högre 
belastning i ishallen så är det inte allt för ovanligt att det blir “dimmigt”, på grund av 
kondensation på isbanan, likt det bild 4 visar.  
 
Bild 4: Avfuktningens påverkan. Före(t.v.) och efter (t.h.) Bild tagen från Munters. 

 
 
Bilden till vänster visar hur en ishall kan se ut vid användande av sämre avfuktare och hög 
luftfuktighet. Bilden till höger demonstrerar hur det egentligen skall se ut.  
 
Utöver det faktum att en bra avfuktare kan minska energianvändningen och förbättrar 
sikten på banan så leder det även till bättre och mer behaglig luft i hallen samt motverka 
rost och mögel som kan uppstå i konstruktionen vid ständigt hög RF (svenska 
ishockeyförbundet, 2014c). 
En avfuktare kan med fördel placeras i takhöjd för att inte ta plats, ett exempel på detta är 
avfuktarna i Upplands Väsby hall A som bild 5 visar.  
Bild 5: Avfuktare, placering takhöjd. Bild: Armin Shirvani 

 
Dessa avfuktare har placerats i en bit bort från vartdera hörnet av isrinken i takhöjd.  

3.2.5.1  Avfuktningsteknik 
I Sverige finns det idag tre avfuktningstekniker som är prövad, ”sorptionsavfuktning”, 
“kondensationsavfuktning” och slutligen “varmkondensering”. Av dessa tre så används 
främst de två första typerna, det vill säga ”sorptionsavfuktning” och “kondensations 
avfuktning” och därav således endast dessa tekniker som förklaras och hänvisas till i denna 
rapport. 
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Sorptionsavfuktare 
Sorptionsavfuktaren består huvudsakligen av tre komponenter, fläkt, ett fuktabsorberande 
roterande material med dess motor som plockar upp fukten samt slutligen, ett element.  
Principen för denna teknik är att det fuktabsorberande materialet långsamt roterar och 
plockar upp den fuktiga luften med hjälp av fläktar som är riktade mot materialet. 
Likt det figur 4 visar går den fuktiga luften genom det absorberande materialet som i sin tur 
suger åt sig all vätska som finns i den “första” luften, detta ger oss således “torr” luft som 
leds ut till ishallen. Det som sker i returen är att elementet värmer upp ena delen av rotorn 
som i sin tur avlägsnar varm fuktig luft.  
Det går alltså att förklara som så att funktionen är uppdelade i två delar, där ena delen 
torkar inkommande våt luft och förser ishallen med torr luft och där den andra delen torkar 
materialet samtidigt som den avlägsnar varm våt luft (Munters, 2014).   
Sorptionsavfuktare är den teknik som är vanligast i ishallar p.g.a. innetemperaturen som 
hålls i ishallarna under säsongens gång (svenska ishockeyförbundet, 2014d).   
Figur 4: princip för avfuktare av sorptionstyp. Figur tagen från Munters. 

 
Kylavfuktare 
För denna teknik så leds fuktig luft till en kylslinga där kondensation sker. Kylslingan kyls ned 
med hjälp av en kompressor och den vätska som bildas plockas upp av kylslingan och leds 
antingen bort till avloppet eller till en behållare. Den luft som finns kvar i avfuktaren och leds 
genom avfuktaren är nu torkad och kall, med hjälp av kompressorn så värms denna luft upp 
igen och återanvänds. Denna teknik förekommer främst i t.ex. simhallar och liknande 
anläggningar där innetemperaturen är >15oc.   
Figur 5: princip för kylavfuktning. Figur tagen från Ljunby fuktkontroll & sanering. 
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4  Resultat och diskussion  

4.1 Ventilationssystem 
Ventilationssystem FTX är att föredra och här har nästan samtliga någon typ av FTX-system 
installerad i deras anläggning och några förbättringar inom denna del anses inte vara 
nödvändiga. Möjligtvis kan förvaltarna se över systemets verkningsgrad för de äldre 
värmeväxlare och kontrollera om värmeåtervinningen på maskinen är lika duglig som en 
nyare maskin. Ett exempel är att kontrollera att värmeväxlaren är ren och att förångare töms 
på olja som finns kvar. Detta är lättare underhåll och lösningar som kan leda till cirka 13% 
lägre energianvändning och besparing cirka 60 000 – 75 000 kWh per säsong, enligt 
Stoppsladd (Rogstam & Hjert, 2013b) 
Cirkeldiagrammet nedan anger vad de tillfrågade ishallarna använder för ventilationssystem 
där förvaltarna fick beskriva vad alternativet ”annat” syftar på om de valde det alternativet. 
Diagram 2: Vilket ventilationssystem använder de tillfrågade ishallarna? 

 
En stor del av användarna använde sig av ett FTX-system på ett eller annat sätt, exempelvis 
använde sig en ishall av FTX-system för deras omklädningsrum, en annan ishall uppgav att de 
har ett ”cirkulationsaggregat <1000 ppm, annars återvinning med FTX”, en annan ishall 
uppgav att deras ventilationssystem för närvarande är under ombyggnation. För den ishall 
med från och tilluft så uppgav förvaltaren ”FT med återluft och styrning på ppm”.  

4.2 Kylanläggning 
Valet av rätt kylanläggning är av yttersta vikt då kylanläggningen står för cirka 43% av 
energiförbrukningen av en ishall (Stoppsladd, 2015).  
Slutsatsen som kan dras efter det som redovisats i kapitel 3.2 för kylanläggning är att en 
kylanläggning med banrörsbädd bestående av kopparrör i betonggolv är att föredra på 
grund av kombinationens goda egenskaper för isolering samt värmekonduktivitet.  
Vid val av kylsystem så spelar det ingen roll vad för typ av kylsystem anläggningen använder 
sig ifall köldmediumet består av CO2.  
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Vid annat köldmedium än CO2 så är ett indirekt kylsystem att föredra. De effektivare 
köldmedium, t.ex. ammoniak, som återfinns främst i svenska ishallar idag är farliga vid större 
mängd, därav finns restriktioner för hur mycket av vätskan kylanläggningen får använda. 
Något som löser detta problem är det indirekta kylsystemet där ett effektivt köldmedium 
används i mindre mängd. För ammoniak brukar denna mängd handla om 60-76kg. 
Gällande de siffror som presenterades i kapitel 3.2.2.1 där det enligt Bygga Ishall kostar 
omkring 750tkr kronor att uppföra en  ny ispist med kopparrör så gjordes det en 
upphandling av en ny ishall i Katrineholm bestående av en ispist med kopparrör och 
koldioxid år 2006 där den kostnaden beräknades ligga i intervallet 750tkr till en miljon 
kronor (Rogstam, u.å.).   
Alternativa åtgärder till energibesparing för kylanläggningen utöver att byta ispisten är att 
rengöra förångare och kondensor/kylmedelkylare (Rogstam, J. Nordbyggmässan 2018) samt 
monterar kapacitetsreglering av kompressorer och köldbärarpumpar. Kompressor och 
käldbärarpumpen är det som står för största delen av energiförbrukningen för 
kylanläggningen (stoppsladd, u.å.). 
Det mest optimala är att byta köldmedium till CO2, oberoende av typen kylsystem eller typ 
av banrörsbädd ishallen använder sig av. Gimo ishall i Östhammar totalrenoverandes år 2014 
där köldmedium övergick från ett ammoniakssystem till ett fullskaligt system med CO2. 
Denna renovering medförde en energiminskning på 60% jämfört med tidigare system (Ising, 
M., 2015).  
 
Svar från förvaltare 
Diagram 3: Typ av kylsystem tillfrågade ishallarna använder sig av 
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Diagram 4: typ av vätska/gas i kylsystemet. 

 
Diagram 5: Typ av rör i ispist. 

 

4.3 Uppvärmningssystem  
Ishallarna blev tillfrågade vilket uppvärmningssystem de använder sig av för tillfället varpå 
sex förvaltare uppgav att de använde sig av elvärme, fem använder sig av fjärrvärme medan 
en uppgav att de använde sig av “värmepump som går på värmespill från kompressorerna”. 
För en av förvaltarna som svarade att de använde elvärme så sa denne att de snart skall 
koppla in fjärrvärme. Ingen av de tillfrågade använde sig alltså av bergvärme, utan det 
handlar främst om elvärme och fjärrvärme.  
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Diagram 6: Typ av uppvärmningssystem för närvarande? 

 
Med hjälp från Stockholm Exergi (tidigare Fortum) så har denna rapport tagit fram 
kostnadsexempel för ishall A (klassificering ”publikhall A”) i Upplands Väsby. Stockholm 
Exergi är det företag som har hand om fjärrvärmen i Upplands Väsby. 
Då denna rapport inte kom över någon energikartläggning för denna ishall utan endast en 
rapport vars totala energiförbrukning redovisats så har vi antagit att 26 % av den totala 
energiförbrukningen (se bilaga 3 för energiförbrukning) går åt till just uppvärmning, en 
procentsats som utgår från det som tidigare presenterats, det vill säga mängd som 
uppvärmningsystem vanligtvis står för. 
 
År 2017 förbrukade ishallen 1 473 198kWh/år, det vill säga 1473mWh. 26% av detta, alltså 
382.98mWh, går åt till just uppvärmningsystemet. Då energipriset justeras och ses över varje 
år så har denna rapport utgått från energipriset vid dagen som dessa beräkningar gjorts, 
2018-05-10. Energipriset för området där ishallen ligger är, enligt Stockholm Exergi (2018), 
0,8 kr/kWh, med alla avgifter inräknade. Detta betyder således att uppvärmningen för 
ishallen kostade kommunen 313 294kronor/år.  
För eluppvärmning har vi antagit ett fast elpris på 1,35kr/kWh, detta inkluderar alla avgifter, 
d.v.s. rörliga (energiavgift, energiskatt, överföringsavgift) samt fasta (årsavgift, 
abonnemangsavgift). För samma ishall som har en årsförbrukning av uppvärmningsystem på 
383 000 kWh så blir kostnaden för direktverkande el 497900kronor/år, d.v.s en 
kostnadsökning på nästan 60% jämfört med fjärrvärme. Med en skillnad på 184 606kronor 
så har fjärrvärmen en återbetalningstid på 2,7år gentemot elvärme.    
 
Valet av uppvärmningssystem är en komplex fråga med många faktorer, ofta faktorer som 
förvaltare inte påverka. Detta syftar bland annat på vad som finns tillgängligt i området för 
anläggningen eller vad som är mest optimalt för anläggningen beroende på dess geografiska 
plats. I och med detta så har detta examensarbete valt att inte behandla detta system mer 
djupgående, främst p.g.a. den tid som krävs och att det optimala för att komma fram till ett 
påtagligt resultat lättast görs i samband med fallstudie, ett tips är t.ex. värme återanvänds 
från närliggande lokaler vid möjlighet. Det enda som är givet för denna rapport är att 
fjärrvärme är att föredra över just elvärme.  
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4.4 Ljusarmatur 
Vid möjlighet så bör förvaltare se över deras lampor och byta dessa till LED-lampor om 
ishallarna fortfarande använder sig av äldre lampor, främst förekommande är 
metalhalogenlampor och T5/T8 lysrör. Fördelarna är många och kostnaderna samt svårighet 
att byta ut lamporna är, relativt till alternativen, t.ex. renovering av banrörsbädd, mer 
överkomliga.  
Utöver att förvaltare sparar flera tusen kronor per år så upplever publik och utövare även att 
ljuset är mer behaglig och underlättande för ögonen.  
Assisterande general managern, Julien BriseBois, till NHL laget Tampa Bay Lightnings 
menade år 2015 att det är mycket ljusare, isen vitare och färger på banan mer synliga, även 
att det var lättare att hålla reda på var pucken var, både på isen och i luften samt att hörnen 
inte blir skuggiga som det tidigare varit (Newcomb, 2015). 
 
Nolia ishall i Piteå kommun genomgick en större renovering av ljusarmaturer i ishallen där 
ishallen vid renovering bytte ut alla lampor och övergick till LED-lampor. En investering som 
kostade cirka 387 400kronor, denna kostnad inkluderar kostnad för allt material samt 
arbetskostnad. Ishallen gick från 69 armaturer till 92, trots en ökning på 33% monterade 
armaturer så har ishallen sänkt deras ljusarmatur kostnad med cirka 80% per år. Siffror som 
stämmer överens med det Stoppsladd rapporterat om.  
Utöver detta så är en fördel att bytesintervallen av lamporna sker efter en längre tid 
gentemot de äldre lamporna. Första bytet beräknas ske först efter elva år i Nolia Ishall, 
gentemot det tidigare utbytesintervallet som låg på ca 4,2år per lampa.  
För mer detaljerade siffror av installation och montering av ljusarmatur i Nolia ishall, som 
t.ex. LCC (före och efter), driftkostnader (före och efter), payoff och dylikt hänvisas läsaren 
till bilaga 1.  
Utöver att lamporna är mer energisnåla än föregångarna så är även ljusreglering möjlig som 
anpassas efter aktivitet i ishallen.  

4.5 Avfuktning 
Frågan som de tillfrågade ishallarna fick svara på vara “avfuktarens effektivitet?” med en 
kortare förklaring där vi angav riktvärdena i en normal ishall enligt svenska 
ishockeyförbundet, detta syftar alltså på avfuktning på ca 24l/h som cirkulerar ca 5000m3/h 
och att det åtgår ca 43kW eleffekt för att driva aggregatet (svenska ishockeyförbundet, 
2014d). Resultatet av de tillfrågade var att cirka 40% uppgav att de inte visste hur effektiv 
maskinen var med motiveringar som bland annat att “inte hittat några uppgifter men att den 
är från tidigt 00-tal”, en förvaltare vars ishall byggdes tidigt 00-tal uppgav “ishallen är sen 
ishallen byggdes”. En äldre ishall byggd 80-talet uppgav att de nyligen, år 2017, bytt 
avfuktare till en mer effektiv maskin. Omkring hälften av de tillfrågade hade inga direkta 
siffror på hur effektiva deras maskiner var, där många svarat “vet ej”. Effektiviteten i detta 
fall syftar på hur många liter per timme den kan handskas med och vätskecirkulation i 
kubliter per timme samt dess fläkteffekt i kW. En av de tillfrågade uppgav att deras avfuktare 
hade en fläkteffekt på 7.5kW och att det cirkulerade 6000m3/h vätska medan en annan 
förvaltare uppgav att deras fläkteffekt låg på 6.6kW och vätskecirkulation på 3600m3/h. 
Utifrån de svar som detta examensarbete lyckats få in så är slutsatsen för avfuktning att för 
få ishallar har koll på hur väl fungerande förvaltarnas avfuktare är.  
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Utöver att åtminstone kontrollera hur väl fungerande ens avfuktare gentemot det som finns 
på marknaden idag så finns ett par lösningar för att minska avfuktarens drifttid. Enligt Jörgen 
Rogstam så kan förvaltare minska energiförbrukningen genom att lösa luftläckage.  

Exempel på detta är gångdörrar med 1mm springa, något som drar 2000kWh/säsong extra, 
trasiga jalusier vid fläktar förbrukar en extra 20000kWh/säsong och dåligt tätade 
utrymningsdörrar med ca 5000kW/h säsong. Förutom att åtgärda springor och dylikt så är 
det bra att göra dörrstängningar till en vana, åtminstone i utrymmen där stora 
temperaturskillnader uppstår, detta gäller t.ex. dörrar till omklädningsrum, toaletter, 
kafeteria och även båsdörrar till isrinken.  

Det är av ytterst vikt att hålla det tätt för att undvika fuktig luft från att ta sin in i ishallen 
eller isrinken. Till säsongen år 2016 i Husby ishall satte vaktmästarna exempelvis upp skyltar 
vid båsdörrar där skylten påpekade att båsdörrarna skall hållas stängda, en bra och simpel 
lösning som allmänheten får ta del av.  
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5 Analys, slutsats och fortsatt arbete 

5.1 Analys 
Detta examensarbete första utgångspunkt, enligt första förstudien, var att jämföra tre 
ishallar av olika konstruktioner byggda under tre olika decennier för att jämföra dess dess 
utformning (d.v.s. systemen) samt se hur energiförbrukningen skiljer sig och exakt vad det är 
som skiljer sig för respektive ishall och dess system. Därefter var tanken att hitta lösningar 
för att minska energiförbrukningen om det var nödvändigt.  
De tilltänkta ishallarna gällde en plåthall byggd under 70-talet, den andra ishallen var en 
ishall av konstruktionen trä och den sista ishallen var en tälthall byggt under 2017. Dessa 
ishallar kommunägda ishallar i Stockholm och på grund av tidsbrist från en av kommunerna 
som vi var i kontakt med så fick vi dessvärre inte ut någon väsentlig information om de 
ishallarna i den kommunen. Dessvärre hade vi ingen tid att vänta utan att göra något så 
examensarbetet ändrade riktning och valde således att göra en allmän energieffektivisering 
av ishallar för ishallar runtom i Sverige.  
För att ta reda på vilka system och metoder ishallar runtom i Sverige använder sig av så har 
vi kontaktat förvaltarna som har hand om ishallarna. Första kontakten skedde genom att 
maila kommuner för att ta reda på vilka som var förvaltare för de ishallar som fanns i 
kommunen. Därefter kontaktades förvaltarna via samtal eller e-mail och de fick då välja 
tillvägasätt för att svara på de frågor som detta examensarbete hade att fråga. En svårighet 
med att komma in kontakt med rätt person är att många ishallar i Sverige ägs av andra än 
just kommunen, vissa kommuner hade hand om sina ishallar på egen hand, för andra ishallar 
så hade kommunen bland annat externa energicontroller och ett fåtal var de exempelvis 
klubbägda som i sin tur hade extern energicontroller. Att komma i kontakt med rätt person 
var en process i sig som tagit mycket tid, utöver att komma i kontakt med rätt person så 
finns det 356 ishallar i Sverige att utgå från och i och med att vi uteslöt evenemangsarenor 
så behövde vi kontrollera vilka som var och inte var evenemangsarenor.  
Gällande frågorna som ställts till förvaltare så anser vi att några frågor kunde varit tydligare. 
Eett par frågor, gällande exempelvis kylanläggningen, var för öppna och kunde tolkas på 
olika sätt, något som vi försökte undvika. Detta berodde troligtvis på de alternativ som 
respondenterna fick välja mellan om svaren gjordes via det formulär som skickades ut. Vid 
direktkontakt så hade det varit lättare att fråga efter mer specifika svar, nackdelen med 
telefon- och personintervju för arbeten som denna är att respondenten möjligtvis inte har all 
fakta tillgänglig och till hands. 
 
En nackdel med detta examensarbete har varit att tilllgång till information och fakta gällande 
ishallar varit tunt, d.v.s. mycket av det som finns att lära sig om ishallar och 
energiförbrukning har gjorts av samma personer, organsatione, myndigheter, förbund och 
företag som även förekommer i andra examensarbeten inom snarlika fält (bl.a. maskinteknik 
och liknande). Det är med andra ord ett väldigt nischat fält. Med det sagt så är en stor fördel 
att dessa aktörer personer är så pass insatta i detta ämne som tillsammans gjort flertal 
studier och undersökningar att deras resultat får anses som trovärdiga och pålitliga vad 
gäller det som kan göras för att minska energiförbrukningen i ishallar.  
 
För de bilder och figurer som finns med i detta examensarbete som inte tagits av de som 
utfört detta examensarbete har tillstånd beviljats av de berörda företagen. 
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5.2 Slutsats 
Redan innan detta examensarbete påbörjades så antog vi att energiförbrukningen skulle 
variera kraftigt mellan diverse ishallar då många ishallar är byggda under 80-talet. Utifrån 
våra platsbesök så såg vi att många ishallar använder sig av äldre system som troligtvis inte 
presterar lika bra som de komponenter som återfinns i nybyggda ishallar. Av de siffror vi 
tagit del av från b.la. intervjuer och svar på enkäter så visade det sig att ishallarna hade en 
energiförbrukning mellan 8,77-200kWh/år m2, stora kontraster med andra ord.  
Frågeställningen för detta examensarbete avsåg energieffektivisering för ishallar allmänt och 
vad förvaltare kan göra för att åstakomma dessa förbättringar. Gällande delen för 
uppvärmningsystem så har detta arbete inte kommit fram till någon väsentlig slutsats utöver 
det faktum att fjärrvärme är att föredra över elvärme då valet av bästa uppvärmningsystem 
påverkas av flera faktorer som förvaltare möjligtvis inte kan påverka som bland annat 
tillgång till fjärrvärme, som jämfört med elvärme är att föredra. 
Beroende på vad detta examensarbete lyckats få fram på så har diverse lösningar föreslagits, 
för vissa delar handlar det t.ex. om renovation där kostnader och lönsamhet visats medan 
andra lösningar är enklare som exempelvis vaktmästare och dylikt kan utföra på plats utan 
större åtgärder och kostnader. 
 
Slutsatsen som denna rapport kommit fram till vid arbetets slut är att flertal förvaltare har 
dålig koll på komponenternas prestanda i ishallarna. Ett mönster som detta examensarbete 
la märke till under arbetets gång var att de som var intresserade av detta examensarbete 
och tyckte att det är ett viktigt ämne var även de som bäst kunde svara på frågorna och 
förvaltade även de ishallar som presterade bäst, i alla fall vad gäller energiförbrukningen i 
kWh/m2.  
Vad detta beror på är svårt att svara på. Möjligtvis kan det vara att de äldre ishallar som inte 
genomgått några väsentliga renoveringar för att minska energiförbrukningen inte är lika 
intresserade då de inte investerat nog mycket för att rättfärdiga en uppföljning av hur 
ishallen påverkats av renoveringen. Energimyndigheten menar dock att företag och liknande 
kan minska energianvändningen med 5–10% i samband med energikartanläggning på 2-3års 
sikt.  

5.3 Fortsatt arbete 
För ett fortsatt arbete inom detta fält så rekommenderas någon typ av fallstudie där 
jämförelse görs mellan ishallar som är byggda under olika decennier för att mer precist ta 
reda på vad det är som gör att energiförbrukningen skiljer sig så pass mycket som det visat 
sig göra under detta examensarbete. En rekommendation är i så fall att en sådan fallstudie 
bör göras under ishallens säsong för att bland annat kunna utföra egna mätningar (t.ex. 
temperaturskillnader och hur dessa påverkar avfuktning/ventilationssystem) när isen och 
hallen fortfarande är i drift. Om den som tar sig an en fallstudie inom detta fält så 
rekommenderas det ett utökat arbete gällade uppvärmningsystemet. Många av de ishallar 
som detta arbete kommit i kontakt med ligger i anslutning till andra lokaler, exempelvis 
simhallar. Här finns det möjlighet att undersöka hur mycket lokalerna drar nytta av varandra, 
d.v.s. om ishallen använder sig av överbliven värme från närliggande simhallar. Utöver detta 
så är en investeringskalkyl intressant att utföra för de ishallar som har tillgång till fjärrvärme 
men fortfarande använder sig av elvärme. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Nolia ishall – ljusarmaturer 
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Bilaga 2. Tabell för arenaklassificering, svenska ishockeyförbundet.  
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Bilaga 3. Energikonsumption plåthall, Upplands Väsby Ishall A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Månadsrapport El (fast, verk)  kWh för El ishall
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Diff/Period (%)Diff/År (%)
januari 189099 165063 162554 140166 182801 190371 196458 161101 -17,9972 -0,59779
februari 165668 154724 145828 153234 153551 181745 164397 146563 -10,8481 -0,63906
mars 151620 126698 138746 120078 125907 150934 150059  
april 63670 40292 42153 43158 38797 73307 74345  
maj 41495 26551 32277 32978 35917 18598 24699  
juni 26207 23490 17005 27263 27885 18220 22400  
juli 43780 44815 47172 64686 53788 30643 37898  
augusti 124666 118785 123336 119352 115346 123440 147921  
september 128861 121470 116819 116803 118242 141188 145514  
oktober 147744 130284 126023 123700 117852 147058 154821  
november 135716 129680 132219 160532 127689 161076 181862  
december 163235 163274 143077 180483 129041 203821 172824  

Summa År 1381761 1245126 1227209 1282433 1226816 1440401 1473198  
Ackumulerat 354767 319787 308382 293400 336352 372116 360855 307664 -14,7403
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Bilaga 4. Frågeformulär/intervjufrågor till förvaltare. 
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Bilaga 5. Svar från förvaltare 

Ishall 1 
Fråga: Under vilket årtionde färdigställdes arenan? 
Svar: 80-talet 
 
Fråga: Hur många månader är er ishall i drift?  
Svar: 8-9månader 
 
Fråga: Har Ni vidtagit några åtgärder för att minska energiförbrukningen i Er hall de 
senaste åren? 
Svar:  Ja, ljusarmaturer har bytts ut. Ja, nytt ventilationssystem har placerats.  
 
Fråga: Följdfråga på frågan ovan för Er som inte har några planer på att minska 
energiförbrukningen. 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av byggnadskonstruktion? 
Svar: Plåthall 
 
Fråga: Banrörsbädd. 
Svar: Betong 
 
Fråga: Kylanläggningens vätska. 
Svar: Ammoniak, NH3 
 
Fråga: Typ av kylsystem 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av uppvärmningssystem för närvarande? 
Svar: Fjärrvärme 
 
Fråga: Typ av ventilationssystem 
Svar: FTX – från och tilluft med värmeväxling 
 
Fråga: Avfuktarens effektivitet? 
Svar: Den är 5 år effekt vet ej 
 
Fråga: Vad är Er energiförbrukning i snitt (ange enhet) per månad/m^2? 
Svar: - 
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Ishall 2 
Fråga: Under vilket årtionde färdigställdes arenan? 
Svar: 80-talet 
 
Fråga: Hur många månader är er ishall i drift?  
Svar: 7-8månader 
 
Fråga: Har Ni vidtagit några åtgärder för att minska energiförbrukningen i Er hall de 
senaste åren? 
Svar: Ja, ljusarmaturer har bytts ut.  
 
Fråga: Följdfråga på frågan ovan för Er som inte har några planer på att minska 
energiförbrukningen. 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av byggnadskonstruktion? 
Svar: Plåthall 
 
Fråga: Banrörsbädd. 
Svar: Betongplatta med ingjutna PEM rör 
 
Fråga: Kylanläggningens vätska. 
Svar: Ammoniak i kylmaskin men saltlösning i kylsling ispist 
 
Fråga: Typ av kylsystem 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av uppvärmningssystem för närvarande? 
Svar: Fjärrvärme samt återvinning från kylmaskiner 
 
Fråga: Typ av ventilationssystem 
Svar: Övrigt: Luften vid ispist värms med återvunnen värme, FTX övriga delar 
 
Fråga: Avfuktarens effektivitet? 
Svar: Hittar tyvärr inga uppgifter på den, tror den är från tidigt 2000 tal 
 
Fråga: Vad är Er energiförbrukning i snitt (ange enhet) per månad/m^2? 
Svar: FJV 55 kWh/m2 + el 230 kWh/m2.  A-temp Normalårskorrigerat 
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Ishall 3 
Fråga: Under vilket årtionde färdigställdes arenan? 
Svar: 2010-talet 
 
Fråga: Hur många månader är er ishall i drift?  
Svar: 7-8månader 
 
Fråga: Har Ni vidtagit några åtgärder för att minska energiförbrukningen i Er hall de 
senaste åren? 
Svar: Nej, inga planer ännu 
 
Fråga: Följdfråga på frågan ovan för Er som inte har några planer på att minska 
energiförbrukningen. 
Svar: Övrigt: Ny hall. 
 
Fråga: Typ av byggnadskonstruktion? 
Svar: Övrigt: Betong och sandwichelement 
 
Fråga: Banrörsbädd. 
Svar: PEM-slang 
 
Fråga: Kylanläggningens vätska. 
Svar: Brine 
 
Fråga: Typ av kylsystem 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av uppvärmningssystem för närvarande? 
Svar: Fjärrvärme  
 
Fråga: Typ av ventilationssystem 
Svar: Övrigt: Cirkulationsaggregat < 1000ppm annars återvinning med FTX 
 
Fråga: Avfuktarens effektivitet? 
Svar: Aggregat Munter typ MX²30E 3000m³/h 
 
Fråga: Vad är Er energiförbrukning i snitt (ange enhet) per månad/m^2? 
Svar: 64kWh/m² enligt energideklarationen 
 
 
 
 
 
  



l 
 
 
 
 

Ishall 4 
Fråga: Under vilket årtionde färdigställdes arenan? 
Svar: 70-talet 
 
Fråga: Hur många månader är er ishall i drift?  
Svar: 8-9månader 
 
Fråga: Har Ni vidtagit några åtgärder för att minska energiförbrukningen i Er hall de 
senaste åren? 
Svar: Ja, ljusarmaturer har bytts ut. Ja, Vi har bytt uppvärmningssystem.  Ja, nytt 
ventilationssystem har placerats. Ja, kylmaskinen har bytts ut, alternativt bytt 
vätskan i köldbäraren. 
 
Fråga: Följdfråga på frågan ovan för Er som inte har några planer på att minska 
energiförbrukningen. 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av byggnadskonstruktion? 
Svar: Träbyggnad 
 
Fråga: Banrörsbädd. 
Svar: PEM-slang 
 
Fråga: Kylanläggningens vätska. 
Svar: Brine 
 
Fråga: Typ av kylsystem 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av uppvärmningssystem för närvarande? 
Svar: Elvärme 
 
Fråga: Typ av ventilationssystem 
Svar: Övrigt: Vi har även ett FTX som förser restaurangdel och servering 
 
Fråga: Avfuktarens effektivitet? 
Svar: Vet ej, munters mx2/60 heter avfuktningsaggregatet. 6000 m³/h. 7.5 kW 
fläkteffekt.   
 
Fråga: Vad är Er energiförbrukning i snitt (ange enhet) per månad/m^2? 
Svar: Total förbrukning 211 kWh/år enligt vårt energiuppföljningsprogram. 
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Ishall 5 
Fråga: Under vilket årtionde färdigställdes arenan? 
Svar: 2000-talet 
 
Fråga: Hur många månader är er ishall i drift?  
Svar: 6-7månader 
 
Fråga: Har Ni vidtagit några åtgärder för att minska energiförbrukningen i Er hall de 
senaste åren? 
Svar: Nej, inga planer ännu. 
 
Fråga: Följdfråga på frågan ovan för Er som inte har några planer på att minska 
energiförbrukningen. 
Svar: Övrigt: Ishallen är relativt ny. 
 
Fråga: Typ av byggnadskonstruktion? 
Svar: Övrigt: Trästomme med isolerblock 
 
Fråga: Banrörsbädd. 
Svar: PEM-slang 
 
Fråga: Kylanläggningens vätska. 
Svar: Koldioxid, CO2 
 
Fråga: Typ av kylsystem 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av uppvärmningssystem för närvarande? 
Svar: Fjärrvärme 
 
Fråga: Typ av ventilationssystem 
Svar: FTX - Från och tilluft med värmeväxling. 
 
Fråga: Avfuktarens effektivitet? 
Svar: Avfuktarna är sen ishallen byggdes. Har ingen dokumentation på dessa. 
 
Fråga: Vad är Er energiförbrukning i snitt (ange enhet) per månad/m^2? 
Svar: 197KWh/år/m² 
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Ishall 6 
Fråga: Under vilket årtionde färdigställdes arenan? 
Svar: 2010-talet 
 
Fråga: Hur många månader är er ishall i drift?  
Svar: Hela året 
 
Fråga: Har Ni vidtagit några åtgärder för att minska energiförbrukningen i Er hall de 
senaste åren? 
Svar: Ja, ljusarmaturer har bytts ut. Ja, Vi har bytt uppvärmningssystem. Ja, nytt 
ventilationssystem har placerats. 
 
Fråga: Följdfråga på frågan ovan för Er som inte har några planer på att minska 
energiförbrukningen. 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av byggnadskonstruktion? 
Svar: Övrigt: Stålpelare med takbjälkar i limträ. Paroc-element i tak och vägg. 
 
Fråga: Banrörsbädd. 
Svar: PEM-slang 
 
Fråga: Kylanläggningens vätska. 
Svar: Övrigt: Ammoniak som kylmedel och Brine som kylbärare i ispist. 
 
Fråga: Typ av kylsystem 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av uppvärmningssystem för närvarande? 
Svar: Fjärrvärme 
 
Fråga: Typ av ventilationssystem 
Svar: FTX - Från och tilluft med värmeväxling. 
 
Fråga: Avfuktarens effektivitet? 
Svar: Avfuktaren använder fjv som primärkälla med el som komplement när så 
behövs. Den är installerad 2016. 
 
Fråga: Vad är Er energiförbrukning i snitt (ange enhet) per månad/m^2? 
Svar: Vår isstadion består av ishall, tältöverbyggd utomhusrink samt en bandyplan. 
Vissa delar t.ex. fjv är gemensam för samtliga arenor och kan därför inte särskiljas. 
Den totala energiförbrukningen är ca 102kWh/m2 
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Ishall 7 
Fråga: Under vilket årtionde färdigställdes arenan? 
Svar: 80-talet 
 
Fråga: Hur många månader är er ishall i drift?  
Svar: - 
 
Fråga: Har Ni vidtagit några åtgärder för att minska energiförbrukningen i Er hall de 
senaste åren? 
Svar: Ja, ljusarmaturer har bytts ut. 
 
Fråga: Följdfråga på frågan ovan för Er som inte har några planer på att minska 
energiförbrukningen. 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av byggnadskonstruktion? 
Svar: Plåthall 
 
Fråga: Banrörsbädd. 
Svar: Stålrör 
 
Fråga: Kylanläggningens vätska. 
Svar: Övrigt: Ishallen tillförs återvunnen kondensorvärme från frysanläggningen. En 
mindre del av den totala 
 
Fråga: Typ av kylsystem 
Svar: Övrigt: R 404 A 180 kg STAAL VMR 124 
 
Fråga: Typ av uppvärmningssystem för närvarande? 
Svar: Elvärme 
 
Fråga: Typ av ventilationssystem 
Svar: Övrigt: TA/FA domarrum FTX TIMER 30/30 l/s, FF1 FF2 F 
Närvarogivare+halvfart -/500 l/s, TF1-4 T 200 tim vart annat år. 9000 l/s 
 
Fråga: Avfuktarens effektivitet? 
Svar: Bytt 2017 Munters Avfuktare typ MLT30 Tillv.nr 1646 1091 726 755 
 
Fråga: Vad är Er energiförbrukning i snitt (ange enhet) per månad/m^2? 
Svar: Fjärrvärmeundercentralen är gemensam med <namn> friidrottshall och även 
Hus 5 (en länkbyggnad - mellan Ishallen-Friidrottshallen). Elanvändningen för ishallen 
ligger på omkring 69 kWh/m2 och år. 
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Ishall 8 
Fråga: Under vilket årtionde färdigställdes arenan? 
Svar: 90-talet 
 
Fråga: Hur många månader är er ishall i drift?  
Svar: Hela året 
 
Fråga: Har Ni vidtagit några åtgärder för att minska energiförbrukningen i Er hall de 
senaste åren? 
Svar: Ja, ljusarmaturer har bytts ut. Ja, Vi har bytt uppvärmningssystem. Ja, nytt 
ventilationssystem har placerats. Ja, kylmaskinen har bytts ut, alternativt bytt 
vätskan i köldbäraren. 
 
Fråga: Följdfråga på frågan ovan för Er som inte har några planer på att minska 
energiförbrukningen. 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av byggnadskonstruktion? 
Svar: Träbyggnad 
 
Fråga: Banrörsbädd. 
Svar: Betong 
 
Fråga: Kylanläggningens vätska. 
Svar: Brine 
 
Fråga: Typ av kylsystem 
Svar: Indirekt kylsystem 
 
Fråga: Typ av uppvärmningssystem för närvarande? 
Svar: Elvärme 
 
Fråga: Typ av ventilationssystem 
Svar: FTX - Från och tilluft med värmeväxling. 
 
Fråga: Avfuktarens effektivitet? 
Svar: Avfuktare ny 2014 
 
Fråga: Vad är Er energiförbrukning i snitt (ange enhet) per månad/m^2? 
Svar: 833 000kwh för både istillverkning och värme/mån 
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Ishall 9 
Fråga: Under vilket årtionde färdigställdes arenan? 
Svar: 90-talet 
 
Fråga: Hur många månader är er ishall i drift?  
Svar: 8-9månader 
 
Fråga: Har Ni vidtagit några åtgärder för att minska energiförbrukningen i Er hall de 
senaste åren? 
Svar: Ja, Vi har bytt uppvärmningssystem. Ja, nytt ventilationssystem har placerats.  
Ja, kylmaskinen har bytts ut, alternativt bytt vätskan i köldbäraren. 
 
Fråga: Följdfråga på frågan ovan för Er som inte har några planer på att minska 
energiförbrukningen. 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av byggnadskonstruktion? 
Svar: Träbyggnad 
 
Fråga: Banrörsbädd. 
Svar: Betong 
 
Fråga: Kylanläggningens vätska. 
Svar: Brine 
 
Fråga: Typ av kylsystem 
Svar: Direkt kylsystem 
 
Fråga: Typ av uppvärmningssystem för närvarande? 
Svar: Elvärme 
 
Fråga: Typ av ventilationssystem 
Svar: FTX - Från och tilluft med värmeväxling. 
 
Fråga: Avfuktarens effektivitet? 
Svar: Avfuktaren är ca 2 år gammal 3493,3 timmar sedan dess 
 
Fråga: Vad är Er energiförbrukning i snitt (ange enhet) per månad/m^2? 
Svar:  
År                        Förbrukning 
2014                     848 000 kWh  
2015                  1 027 040 kWh 
2016                      853 760 kWh  
2017                      768 000 kWh 
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Beräknad årsförbrukning 2018, 690 400 kWh 

Ishall 10 
Fråga: Under vilket årtionde färdigställdes arenan? 
Svar: 80-talet 
 
Fråga: Hur många månader är er ishall i drift?  
Svar: 7-8månader 
 
Fråga: Har Ni vidtagit några åtgärder för att minska energiförbrukningen i Er hall de 
senaste åren? 
Svar: Ja, ljusarmaturer har bytts ut. Ja, Vi har bytt uppvärmningssystem. Ja, nytt 
ventilationssystem har placerats. Ja, kylmaskinen har bytts ut, alternativt bytt 
vätskan i köldbäraren. 
 
Fråga: Följdfråga på frågan ovan för Er som inte har några planer på att minska 
energiförbrukningen. 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av byggnadskonstruktion? 
Svar: Träbyggnad 
 
Fråga: Banrörsbädd. 
Svar: Kopparrör 
 
Fråga: Kylanläggningens vätska. 
Svar: Koldioxid, Co2 
 
Fråga: Typ av kylsystem 
Svar: Direkt kylsystem 
 
Fråga: Typ av uppvärmningssystem för närvarande? 
Svar: Övrigt: Återvinning från kylmaskinerna 
 
Fråga: Typ av ventilationssystem 
Svar: FTX - Från och tilluft med värmeväxling. 
 
Fråga: Avfuktarens effektivitet? 
Svar: 21l/h, 3600m3/h, 6,6kW 
 
Fråga: Vad är Er energiförbrukning i snitt (ange enhet) per månad/m^2? 
Svar: 8,77kWh per månad/m2 
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Ishall 11 
Fråga: Under vilket årtionde färdigställdes arenan? 
Svar: 80-talet 
 
Fråga: Hur många månader är er ishall i drift?  
Svar: 7-8månader  
 
Fråga: Har Ni vidtagit några åtgärder för att minska energiförbrukningen i Er hall de 
senaste åren? 
Svar: Nej, men åtgärder planeras/är planerade. 
 
Fråga: Följdfråga på frågan ovan för Er som inte har några planer på att minska 
energiförbrukningen. 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av byggnadskonstruktion? 
Svar: Plåthall 
 
Fråga: Banrörsbädd. 
Svar: Stålrör 
 
Fråga: Kylanläggningens vätska. 
Svar: Brine 
 
Fråga: Typ av kylsystem 
Svar: Indirekt kylsystem 
 
Fråga: Typ av uppvärmningssystem för närvarande? 
Svar: Övrigt: Återvinning från kylmaskinerna 
 
Fråga: Typ av ventilationssystem 
Svar: FTX - Från och tilluft med värmeväxling. 
 
Fråga: Avfuktarens effektivitet? 
Svar: Avfuktaren är 6–7 år gammal, viss värme tas från kylmaskinen 
 
Fråga: Vad är Er energiförbrukning i snitt (ange enhet) per månad/m^2? 
Svar: 180Kwh/m2 
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Ishall 12 
Fråga: Under vilket årtionde färdigställdes arenan? 
Svar: 80-talet  
 
Fråga: Hur många månader är er ishall i drift?  
Svar: 9-10månader 
 
Fråga: Har Ni vidtagit några åtgärder för att minska energiförbrukningen i Er hall de 
senaste åren? 
Svar: Ja, nytt ventilationssystem har placerats. Ja, kylmaskinen har bytts ut, 
alternativt bytt vätskan i köldbäraren. 
 
Fråga: Följdfråga på frågan ovan för Er som inte har några planer på att minska 
energiförbrukningen. 
Svar: Övrigt: Frågan ovan - Vi har byggt om delar av kylmaskineriet samt att 
ytterligare energieffektivisering planeras 
 
Fråga: Typ av byggnadskonstruktion? 
Svar: Plåthall 
 
Fråga: Banrörsbädd. 
Svar: PEM-slang 
 
Fråga: Kylanläggningens vätska. 
Svar: Ammoniak, NH3 
 
Fråga: Typ av kylsystem 
Svar: Indirekt kylsystem 
 
Fråga: Typ av uppvärmningssystem för närvarande? 
Svar: Övrigt: Värmepump som går på värmespill från kompressorerna 
 
Fråga: Typ av ventilationssystem 
Svar: Ventilationssystemet är för närvarande under ombyggnation 
 
Fråga: Avfuktarens effektivitet? 
Svar: Vet inte - avfuktare finns ...men vi vet inte 
 
Fråga: Vad är Er energiförbrukning i snitt (ange enhet) per månad/m^2? 
Svar: ca. 85 000 kWh/månad - räknat på helårs förbrukning 
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Ishall 13 
Fråga: Under vilket årtionde färdigställdes arenan? 
Svar: 80-talet 
 
Fråga: Hur många månader är er ishall i drift?  
Svar: 6-7månader 
 
Fråga: Har Ni vidtagit några åtgärder för att minska energiförbrukningen i Er hall de 
senaste åren? 
Svar: Ja, ljusarmaturer har bytts ut. Ja, kylmaskinen har bytts ut, alternativt bytt 
vätskan i köldbäraren. Nej, inga planer ännu. 
 
Fråga: Följdfråga på frågan ovan för Er som inte har några planer på att minska 
energiförbrukningen. 
Svar: För dyra kostnader, budgeten räcker inte till. 
 
Fråga: Typ av byggnadskonstruktion? 
Svar: Plåthall 
 
Fråga: Banrörsbädd. 
Svar: PEM-slang 
 
Fråga: Kylanläggningens vätska. 
Svar: Ammoniak, NH3 
 
Fråga: Typ av kylsystem 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av uppvärmningssystem för närvarande? 
Svar: Elvärme 
 
Fråga: Typ av ventilationssystem 
Svar: Övrigt: FTX i omkl. 
 
Fråga: Avfuktarens effektivitet? 
Svar: Vet ej 
 
Fråga: Vad är Er energiförbrukning i snitt (ange enhet) per månad/m^2? 
Svar: 140kWh/m2 BTA 
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Ishall 14 
Fråga: Under vilket årtionde färdigställdes arenan? 
Svar: 80-talet 
 
Fråga: Hur många månader är er ishall i drift?  
Svar: 6-7månader 
 
Fråga: Har Ni vidtagit några åtgärder för att minska energiförbrukningen i Er hall de 
senaste åren? 
Svar: Nej, men åtgärder planeras/är planerade. 
 
Fråga: Följdfråga på frågan ovan för Er som inte har några planer på att minska 
energiförbrukningen. 
Svar: - 
 
Fråga: Typ av byggnadskonstruktion? 
Svar: Träbyggnad 
 
Fråga: Banrörsbädd. 
Svar: PEM-slang 
 
Fråga: Kylanläggningens vätska. 
Svar: Brine 
 
Fråga: Typ av kylsystem 
Svar: Indirekt kylsystem 
 
Fråga: Typ av uppvärmningssystem för närvarande? 
Svar: Övrigt: Elvärme just nu, men vi ska koppla in fjärrvärme snart 
 
Fråga: Typ av ventilationssystem 
Svar: Övrigt: Ft med återluft och styrning på ppm 
 
Fråga: Avfuktarens effektivitet? 
Svar: munters MA 1500 FE-27   2200 kbm/h 8,2L/h 42Kw 
 
Fråga: Vad är Er energiförbrukning i snitt (ange enhet) per månad/m^2? 
Svar: År 2017 total  759 815 kWh årsförbrukning    yta Bra-3156 kvm



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


