
!
!
!
!
!

Energieffektivisering av Tjustvallens bandybana!
En studie om energieffektivisering av kylsystem med en isbana i Gamleby som fallstudie!

!

Linn Fröström & Therese Lundblad!
!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare 
Catharina Erlich 

 

 

 

Kandidatexamensarbete 
KTH, Skolan för Industriell Teknik och Management 

Energiteknik EGI-2015 
SE-100 44 STOCKHOLM 

!



1 
 

 
Abstract 
In a world with population growth and a limited amount of resources, it is vital to increase 
resource usage efficiency in order to ensure a high standard of living for future generations. 
To achieve this, arrangements aimed towards increasing the energy efficiency and 
environmental friendliness of new and existing technologies are needed. On behalf of 
Innovationsverket, an inventor association in Gamleby, this study examines the possibility of 
making the cooling of an outdoor ice rink in Gamleby more energy and cost efficient.  
 
This study uses the ice rink at Tjustvallen in Gamleby as a case study.  It is cooled with a 
compression refrigeration cycle consisting of two compressors that conjoined have a 
maximum input power of 347 kW. The power is adjusted manually based on current weather 
conditions. The cooling system uses an average of 580 MWh of electricity, equivalent to an 
annual cost of 534 000 SEK. The purpose of this study is to survey the current energy usage 
and to find a correlation between power demand and outside temperature. It also aims towards 
finding suitable actions to increase the system’s energy efficiency and to evaluate whether 
implementing these actions increase the system’s economic and ecological sustainability.  
 
The study is based on material gathered through literature studies, on site visits and personal 
contact with specialists on the subject. Calculations of correlation between energy usage and 
outside temperature are made based on this information after which energy efficiency 
increasing methods are presented. Calculations that determine whether or not they decrease 
energy usage and greenhouse gas emissions are performed. 
 
Seven profitable methods to increase the energy efficiency are presented. Out of these, 
changed power adjustment to decrease the usage of low loads and automatic pump power 
adjustment are recommended to be implemented initially. Installation of a system that makes 
use of waste heat is the most profitable method, assuming that the heat can be sold to nearby 
houses. A decrease in ice thickness is recommended as a way to decrease electricity usage 
without changing the cooling system.  
 
Great possibilities for increasing the system’s energy efficiency are found. The methods 
presented decrease energy usage and greenhouse gas emissions. Therefore it can be concluded 
that implementation of the presented methods increase the system’s economic and ecological 
sustainability. 
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Sammanfattning 
I en värld med en ökande befolkning och begränsade resurser för energianvändning är det 
viktigt att effektivisera resursutnyttjandet för att säkerställa goda levnadsvillkor för 
kommande generationer. För att verkställa detta krävs åtgärder som riktar sig mot att utveckla 
både ny och befintlig teknik så att den blir mer energieffektiv och miljövänlig. På initiativ av 
Innovationsverket, en uppfinnarförening i Gamleby, undersöker denna studie möjligheten att 
energieffektivisera nedkylningen av en utomhusisbana belägen i Gamleby.  
 
Denna studie fokuserar på bandybanan på idrottsplatsen Tjustvallen i Gamleby vilken idag 
kyls med en kompressorkylanläggning bestående av två kompressorer som tillsammans har en 
maximal effekt på 347 kW och regleras manuellt utifrån rådande väderförhållanden. 
Kylsystemet förbrukar i snitt 580 MWh el per säsong motsvarande en årlig driftkostnad på 
534 000 kr. Syftet med denna studie är att kartlägga dagens energianvändning för att finna en 
korrelation mellan eleffektbehovet och rådande utomhustemperatur samt att identifiera 
lämpliga metoder för energieffektivisering av kylsystemet och slutligen fastställa om det är 
ekonomiskt och ekologiskt lönsamt att energieffektivisera anläggningen. Studien undersöker 
således om en energieffektivisering kan bidra till en ökad ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet.  
 
Utifrån en litteraturstudie, studiebesök och personlig kontakt med sakkunniga inom ämnet har 
information insamlats som grund till studien. Därefter har beräkningar genomförts för att 
undersöka dagens energianvändning i förhållande till utomhustemperatur varpå förslag på 
lämpliga effektiviseringsmetoder presenterats. För samtliga metoder har sedan beräkningar 
utförts för att avgöra huruvida det är möjligt att minska driftkostnaderna och på så sätt göra en 
ekonomisk besparing samt en minskning av koldioxidutsläpp utifrån minskad elförbrukning.  
 
Sju olika metoder för energieffektivisering presenteras och bedöms lönsamma. Av dessa 
bedöms reglering av effektnivån för kompressorerna för att minska användningen vid dellast 
samt att automatiskt reglera köldbärarpumparna utifrån temperaturskillnader på köldbäraren 
som de två åtgärder som i första hand bör genomföras. Installation av ett system för 
användning av bildad spillvärme bedöms som den mest lönsamma metoden utifrån antagandet 
att värmen kan säljas för uppvärmning av närliggande hus medan en minskad istjocklek är en 
åtgärd som kan genomföras omgående, utan investeringskostnad, för att minska kylbehovet. 
 
Det bedöms att stora möjligheter till energieffektivisering finns, vilka kan leda till en 
besparing av både kostnad och utsläpp men att utförligare mätningar vid användning av 
kylanläggningen bör genomföras för att ge möjlighet till mer omfattande studier och resultat. 
De potentiella besparingarna leder till slutsatsen att studien bidrar till att öka den ekonomiska 
och ekologiska hållbarheten i området vid genomförande av presenterade åtgärder. 
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Förord 
Denna studie utgör ett kandidatexamensarbete för civilingenjörsprogrammet Energi och Miljö 
på Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning mot en master i Hållbar Energiteknik. 
Studien genomförs på uppdrag av Innovationsverket med syfte att energieffektivisera 
kylanläggningen för en utomhusisbana. Parallellt med denna studie utförs en studie som ser 
till andra aspekter av energieffektivisering av systemet. 
 

Ett särskilt tack riktas till 
 
Catharina Erlich, universitetslektor på institutionen för energiteknik, KTH  
För din vägledning och hjälp genom hela projektet. 
 
Gunnar Bech, Innovationsverket 
För din hjälp med information och samordnandet av ett lärorikt studiebesök i Gamleby. 
 
Göran Grönhammar, Innovationsverket 
För ditt initiativ till projektet och för given möjlighet att vara en del av utvecklingen av din 
idé. 
 

Ett tack även till de som bidragit med information, råd och idéer som gjort projektet möjligt 
samt författare till rapporter och böcker som bidragit till litteraturstudien.  
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Nomenklatur 
Tecken& & Enhet& & Benämning&& &
A  m2  Area 
B  kr  Besparing/Inkomst 
CFC  -  Klorfluorkarbon 
CO2  -  Koldioxid 
COP  -  Köld- eller värmefaktor 
COP1  -  Värmefaktor 
COP2  -  Köldfaktor  
GWP  -  Global Warming Potential 
HCFC  -  Kolfluorkolväte 
HFC  -  Vätefluorkolförening 
I  kr  Investeringskostnad 
L  m  Längd 
n  år  Ekonomisk livslängd 
NNV  kr  Nettonuvärde 
NV  kr  Nuvärde 
p  %  Diskonteringsränta 
t  °C  Temperatur 
T  K  Temperatur 
q1  kW  Bortförd värmeeffekt 
q2  kW  Tillförd värmeeffekt 
Qcond  kW  Värmeledningseffekt 
εK  kW  Tillförd eleffekt  
εp  kW  Tillförd pumpeffekt 
λ  W/(m*K)  Värmeledningsförmåga 
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1. Introduktion 
Denna studie är utförd på initiativ av Innovationsverket, en uppfinnarförening med bas i 
Gamleby, och undersöker möjligheten att energieffektivisera nedkylningen av en 
utomhusisbana. Som grund till studien analyseras isbanan på Tjustvallen, Gamleby, och 
resultatet av studien önskas sedan att kunna användas för att påverka Västerviks kommun att 
byta ut kylanläggningen alternativt effektivisera dess användning. Om en mer lönsam 
anläggning påträffas är detta ett sätt för kommunen att spara in pengar vilket ger mer resurser 
att använda till andra ändamål och därigenom öka invånarnas nytta. Resultatet ska även kunna 
användas för att motivera andra anläggningar att genomgå samma förändring. Parallellt med 
denna studie genomförs en studie av Ahlfors et al. (2015) vilken undersöker möjligheten till 
energieffektivisering genom utbyte av dagens kylsystem till ett absorptionskylaggregat drivet 
med fjärrvärme. 
 
En tidigare studie om energianvändning i svenska ishallar visar att en medelstor ishall i 
Sverige använder i genomsnitt 1 185 MWh el per år där kylanläggningen är den komponent 
som drar mest el. Vanligvis används 43 procent av den utnyttjade elektriciteten till 
kylanläggning, med pump och fläkt inkluderat. Fler av komponenterna i en ishall finns inte 
för en utomhusisbana men en kylanläggning krävs för båda fallen. Då det idag finns cirka 60 
konstfrusna bandybanor utomhus bidrar detta till en hög energianvändning och är ett område 
med stor förbättringspotential genom energieffektivisering (Rogstam et al. 2010).  
 
Isbanan som studeras utnyttjas främst av områdets bandylag Tjust bandy, skolklasser och för 
allmänhetens åkning. Inställningarna för kylsystemet bör således kunna anpassas då dessa 
aktiviteter ställer olika krav på iskvalitet. Kylanläggningen på plats idag är en 
kompressorkylanläggning som installerades år 2005. Hela Tjustvallen använder idag cirka 
700 MWh el per år, dock inkluderar detta andra områden än kylanläggningen så som 
belysning och uppvärmning (Bech 2015). Endast kylanläggningen använder i genomsnitt 
580 kWh el per säsong (Johansson 2015).  

1.1. Syfte och mål 
På initiativ av Innovationsverket ska en passande kylanläggning hittas för den utomhusisbana 
som finns i Västerviks kommun. Syftet är att undersöka skillnader i systemets ekonomiska 
och ekologiska påverkan vid förändring av kylanläggningens användning eller uppbyggnad. 
Syftet sammanfattas i den huvudsakliga frågeställningen: Vilken är den mest passande 
uppbyggnaden av kylanläggningen för Tjustvallens isbana med avseende på ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet? Resultatet ska sedan kunna användas som beslutsunderlag för 
kommunen vid eventuell förändring av isbananas kylanläggning. De specifika målen med 
studien är att: 
 

• Fastställa genomsnittlig energianvändning per säsong för dagens kylsystem 
• Fastställa korrelationen mellan effektbehov och utomhustemperatur i dagsläget 
• Undersöka möjliga alternativa kylsystem eller möjlighet till energibesparing med 

existerande anläggning 
• Fastställa om det är möjligt att energieffektivisera anläggningen 
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• Presentera alternativa energieffektiviseringsmetoder 
• Ställa upp en ekonomisk kalkyl som undersöker och jämför kostnaden för olika 

förändringar med avseende på drift 
• Fastställa ifall det är ekonomiskt lönsamt för kommunen att byta kylsystem 
• Fastställa om studien bidrar till ekonomisk och ekologisk hållbarhet 

1.2. Genomförande 
Frågeställningen besvaras med hjälp av en kombination av litteraturstudie, intervjuer och 
matematiska modelleringar.  

1.2.1.      Litteraturstudie 
Syftet med litteraturstudien är att ge en övergripande bild av nuläget, komponenter i systemet 
och lösningar på marknaden. Den innefattar den information från tidigare studier som ligger 
till grund för denna studie. 

1.2.2.      Studiebesök 
Efter att ha sammanställt en litteraturstudie genomförs ett studiebesök för att ta reda på 
specifika lokala förutsättningar som bör tas i beaktning under analys och beräkningar. 

1.2.3.      Modellering 
Modeller ställs upp för beräkningar av energianvändning samt besparingar av utgifter och 
utsläpp. Dessa används sedan för att göra beräkningarna utifrån information inhämtad i 
litteraturstudie och studiebesök. 

1.2.4.      Sammanställning 
Slutligen sammanställs resultaten för att diskuteras och ge svar på den huvudsakliga 
frågeställningen samt de mål som ställts upp i projektet. 

1.3. Omfattning 
För att begränsa projektets omfattning görs följande avgränsningar. 
 

• Studien ser endast över konventionella kylmetodsalternativ som är lämpliga utifrån 
förutsättningarna hos utomhusisbanan på Tjustvallen, Gamleby, samt till förbättringar 
av dagens system 

• Studien undersöker inte möjligheten att kyla isbanan med en fjärrvärmedriven 
absorptionskylprocess 

• Studien tar inte hänsyn till ekologiska och sociala konsekvenser av kylsystemets 
tillverkning 

• Studien syftar till att energieffektivisera en isbana belägen utomhus 

1.4. Hållbar utveckling i studien 
Då studien syftar till att bestämma en passande kylanläggning samt undersöka möjliga 
förbättringar av den nuvarande anläggningen för en isbana med avseende på ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet kommer hållbar utveckling att vara integrerat under hela processen. 
Hållbarhet har en betydande roll i studien då den ser över möjliga metoder för att minska 
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isbanans elanvändning och på så sätt öka anläggningens resurseffektivitet. Då studien syftar 
till att förbättra en anläggning, utan att ändra anläggningens funktion, har den en begränsad 
påverkan på social hållbarhet. Detta innebär dock inte att den sociala påverkan kan 
försummas. Om förbättringar genomförs kan detta bidra till anläggningens attraktionskraft. 
 
Efter sammanställning av studien kommer det att utvärderas huruvida ekonomisk och 
ekologisk hållbar utveckling har tagits hänsyn till och förbättrats inom kommunen genom 
studien. Resultatet kommer att ges i form av kvantitativa termer för besparingar av utgifter 
och möjliga intäkter, i de fall där detta är möjligt, vilket senare kan jämföras med en 
besparing av koldioxidekvivalenter.  
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2. Litteraturstudie 
Litteraturstudien sammanfattar och presenterar den information som ligger till grund för 
projektets måluppfyllelse.  

2.1. Hållbar utveckling 
Människor har alltid utnyttjat naturen i sin närhet på ett ohållbart sätt. Under tiden som 
samlare och jägare var människor i ständig rörelse för att bestånden av bytesdjur och ätbara 
växter på en plats sinade snabbt. Så länge andelen människor var låg fungerade detta bra då 
naturområden hade tid att återhämta sig mellan gångerna människor passerade, men när 
människopopulationen ökade tog naturen allt mer skada (Gröndahl et al. 2010). 
 
I det moderna samhället är människan den främsta drivkraften för miljöförändringar. En stor 
och viktig skillnad från forntiden är att mänsklig påverkan inte längre bara sker i mild grad 
och på lokal nivå utan numera även kan påverka i stor utsträckning på hela jorden. Av de 
förändringar människor står för är de mest omdiskuterade förändringarna de klimatföränd-
ringar som sker till följd av ökade utsläpp av växthusgaser (Gröndahl et al. 2010; Rockström 
et al. 2009).  
 
Begreppet hållbar utveckling definierades först i och med spridningen av den så kallade 
Bruntlandrapporten som släpptes 1987. I rapporten så definierades begreppet som ”utveckling 
som möter dagens behov utan att riskera möjligheten för kommande generationer att möta 
sina behov” (Citat översatt från Brundlandt 1987). Det handlar alltså ytterst om livskvalitet, 
både nu och i framtiden (Gröndahl et al. 2010). 
 
Hållbar utveckling definieras ofta utifrån tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. Hållbar utveckling nås då dessa tre dimensioner alla överlappar och innebär att ett 
samhälle skapas där samhällelig och ekonomisk utveckling är i balans med jordens 
ekosystem. Inom den ekologiska dimensionen ingår allt som har med jordens ekosystem att 
göra. Det gör att den ekologiska hållbarheten är relativt lätt att mäta och utvärdera. Social 
hållbarhet mäts ofta med hjälp av indikatorsystem som på olika sätt analyserar välstånd. 
Denna dimension är därför svårare att utvärdera då indikatorsystem endast tar hänsyn till vissa 
aspekter medan andra hamnar i skymundan eller helt glöms bort. Ekonomisk hållbarhet bör 
mätas som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för miljön. Det 
är inte alltid som detta görs utan det är även möjligt att mäta den enbart som en ekonomisk 
tillväxt där det tillåts att den sker på bekostnad av miljön (Eklund 2009; Elvingson 2015; 
KTH 2014). 
 
Befolkningen ökar vilket innebär att allt fler behöver samsas om jordens begränsade resurser. 
Sveriges roll inom miljöfrågor innebär att vara ett föregångsland som visar att goda livsvillkor 
är förenliga med en god miljö. Sverige har därför en nationell strategi för hur arbetet med 
hållbar utveckling ska genomföras vilken sammanfattas i ett generationsmål, 16 miljö-
kvalitetsmål och 24 etappmål. Etappmålen beskriver hur miljökvalitetsmålen ska nås och 
dessa följs upp årligen. Syftet med generationsmålet är att beskriva den önskade riktning 
miljökvalitetsmålen ska mynna ut i. En del i generationsmålet innebär att Sveriges 
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energisystem ska omställas så att en större del av energikällorna är förnyelsebara, att 
miljöpåverkan ska vara minimal och att en högre energieffektivitet ska nås för att maximera 
nyttan av de resurser som utnyttjas. För att kunna hålla en hög levnadsstandard för samtliga 
människor på jorden krävs en ökning i resurseffektivitet. Utopin är ett cykliskt samhälle där 
alla resurser återanvänds och fler resurser inte behöver tillsättas (Elvingson 2015; 
Naturvårdsverket 2013; Naturvårdsverket 2012). 

2.2. Energieffektivisering 
Energieffektivisering innebär en förändring i en produkt, anläggning eller ett beteende som 
leder till en minskning i energianvändning utan minskad nytta. Förändringen bidrar till att den 
ekonomiska effektiviteten ökar samtidigt som den inte medför negativ påverkan på samhälle 
eller miljö. Energieffektivisering kan göras genom att byta ut enheter till något effektivare 
men det behöver inte nödvändigtvis innebära att en hel anläggning byts ut. Ibland räcker det 
med att byta ut en komponent i ett system. Möjligheten till effektiviseringen finns till stor del 
tack vare nya tekniska lösningar vilket innebär att ett utbyte av ett system eller en komponent 
till en något nyare kan bidra till en energieffektivisering (Wingfors 2015). Nyttan av 
energibesparingen beror på priset på energin samt vilken energikälla som använts. Kylsystem 
drivs vanligtvis med el, vilket gör nyttan av eventuella besparingar enkel att beräkna då 
påverkan från elproduktion är väl utvärderad (Energy-wise 2015). 

2.2.1. Den svenska elmarknaden 
Priset som konsumenter betalar för el kan delas in i tre delar: distributionsavgift, skatt och 
själva elpriset. Då distributionen är ett monopol i Sverige kontrollerar Energimyndigheten att 
distributionskostnaden hålls skälig. Den del som betalar för själva elen styrs till stor del av 
efterfrågan och utbud och varierar därför över tid medan de andra delarna av energipriset är 
någorlunda konstanta. (Energiutskottet 2013; Svensk energi 2015). Elprisutvecklingen för en 
genomsnittlig villa från 1996 till 2013 visas i Figur 1.  
 

 
Figur 1. Diagram över elprisutvecklingen för en genomsnittlig villa från 1996 till 2013. 
Omgjord från (SCB 2013). 
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På marknaden finns ett antal elleverantörer. Det är dessa som har ansvar för att leverera el till 
en kund och har ett leveranskontrakt med denna kund. Som kund är det möjligt att själv välja 
vilken leverantör av el som är önskvärd utifrån bland annat pris och ekologisk hållbarhet. 
Olika leverantörer köper olika ren el, där ren el innebär produktion från förnybara 
energikällor så som sol-, vind- och vattenkraft samt biobränslen (Telge 2015). Den el som 
levereras till kunden är en blandning av all producerad el men det är möjligt att göra ett 
miljöval och betala för att bidra till ökad produktion av förnybar el genom att välja en 
elleverantör som tillhandahåller ren el. Detta innebär att en större andel el på marknaden 
kommer att produceras från miljövändliga energikällor (E.ON. 2014). Beroende på vilken typ 
av elavtal en kommun har kan en förändring av detta vara en starkt bidragande faktor till en 
förbättring eller försämring av kommunens ekonomi och miljöpåverkan. 
 
Om den svenska elmarknaden och elproduktionen används som utgångspunkt motsvarar 
1 kWh el cirka 20 gram koldioxidutsläpp. Detta innebär att en energieffektivisering leder till 
en minskning i utsläpp av koldioxid (Svensk energi 2014). 

2.3. Kylsystem 
Ett kylsystem definieras som en anläggning vars syfte är att uppnå eller bibehålla en 
temperatur som är lägre än den temperatur som är i dess omgivning. För att skapa kyla 
bortförs värme från det ämne som ska kylas i enlighet med termodynamikens andra 
huvudsats. För att processen ska ske krävs tillförsel av energi, vanligtvis i form av elenergi 
(AGranryd 2015; BGranryd 2015; Havtun 2013). Ett kylsystem kan i kombination med en 
värmepump även användas för uppvärmning. I applikationen kylning av isbana, kan denna 
värme användas för att värma tillhörande inomhusutrymmen, som till exempel 
omklädningsrum (BGranryd 2015). 
 
Coefficient of performance, COP, är kvoten mellan nyttjad energi och tillförd energi och ger 
därför en verkningsgrad. Det är den faktor som avgör energianvändning, till exempel tillförd 
el, i förhållande till kylbehovet. COP-värdet är föränderligt och beror bland annat på typ av 
anläggning, ålder på anläggningen, vilket typ av köldmedium som används och vilken 
kondenseringstemperatur och förångningstemperatur detta har, samt den rådande 
omgivningstemperaturen. Ju högre COP-värde, desto bättre verkningsgrad (Hardell et al. 
2006; Havtun 2013). 
 
Kylsystem delas ofta in i två olika typer: direktverkande system och indirektverkande system. 
Det finns inte en typ av kylsystem som är bättre än den andra för samtliga fall. Det är därför 
viktigt att dimensionera kylsystemet utifrån de förhållanden som gäller, till exempel vilket 
kylbehov som finns, om det finns något externt värmebehov där spillvärme kan utnyttjas, 
vilka temperaturnivåer ett köldmedium behöver variera mellan och mycket mer. För samtliga 
system måste dimensionering så som rörlängd och rördiameter ske efter behov (Axell 2001). 
 
Vid val av en vätskekyld kondensor kan kyla hämtas från omgivningen på ett passande sätt. 
Till exempel från en närliggande sjö eller ett annat vattendrag. För att minimera skötsel är ett 
slutet system att föredra vid kylning med sjövatten då ett öppet system kräver filtrering av 
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ingående vatten för att undvika stopp i ledningar. Vid kylning i kondensorn med kyla från 
närliggande vattendrag frigörs ingen värme som kan tillgodogöras utan denna värme övergår 
helt till det medium som används vid kylningen (Svenska ishockeyförbundet 2014).  

2.3.1. Kompressorkylprocess 
Det vanligaste systemet för kylanläggningar använder sig av kompressorkylprocessen. I denna 
process finns fyra huvudsakliga komponenter: kompressor, kondensor, förångare och 
expansionsventil placerade enligt Figur 2 (Havtun 2013). Systemet är uppbyggt som en sluten 
krets i vilket köldmediet cirkulerar. Kyla alstras i förångaren där köldmediet kokas. För att 
detta ska kunna inträffa måste mediet värmas och denna värme upphämtas från köldbäraren, 
som cirkulerar i ett eget slutet system. Detta leder till att köldbäraren kyls ned. Kompressorn 
suger sedan upp den bildade ångan och ökar trycket innan mediet leds vidare till kondensorn 
där det går tillbaka till vätskefas. I denna fas frigörs energi i form av värme som t.ex. kan 
användas till uppvärmning. Innan köldmediet återgår till förångaren passerar det igenom en 
expansionsventil vilken har till uppgift att sänka trycket (Kaimann.se 2014). Processen drivs 
genom tillförd energi i kompressorn, oftast via en elmotor, men kan även drivas genom 
mekaniskt arbete alstrat på annan väg (CGranryd 2015).  
 

 
Figur 2. Kompressorkylprocessen.  

2.3.2. Absorptionskylprocess 
Absorptionskylprocessen är snarlik kompressorkylprocessen men kompressorn är ersatt av en 
absorbator, en vätskepump och en generator enligt Figur 3. Processen drivs framförallt med 
värme som tillförs generatorn (DGranryd 2015). Liksom i kompressorkylprocessen förångas 
ett köldmedium vid lågt tryck vilket ger en kyleffekt i förångaren. Skillnaden är att 
absorptionskylprocessen sedan har ett sekundärt köldmedium som i nästa steg, absorbatorn, 
absorberar det primära köldmediet efter förångaren. Lösningen förs vidare till generatorn där 
värme tillförs så att det primära köldmediet förångas och lämnar generatorn till kondensorn. 
Därefter kan det primära köldmediet återigen föras till förångaren. Det sekundära köldmediet 
förs från generatorn tillbaka till absorbatorn via en värmeväxling med den lösning som förs 
från absorbatorn till generatorn. En optimal värmeväxling innebär ett minskat behov av 
värmetillförsel till generatorn samt minskat behov av att föra bort värme från det sekundära 
köldmediet. Sammanfattningsvis är det som skiljer kompressorkylprocessen från absorptions-
kylprocessen sättet att komprimera ångan från lågtryck till högtryck (Martin et al. 2013). 
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Figur 3. Absorptionskylprocessen. 
 
En nackdel med absorptionskylprocessen är att installationskostnaderna kan bli höga om det 
krävs ett kyltorn för att kyla mediet i absorbatorn och kondensorn. Investeringen för denna typ 
av anläggning blir då hög i förhållande till investeringen för en kompressorkylanläggning. I 
de fall där frikyla kan användas för att kyla absorbatorn och kondensorn, till exempel med 
hjälp av en närliggande sjö, blir skillnaden i investeringskostnad betydligt mindre (Martin et 
al. 2005).  

2.3.3. Frikyla 
Frikyla innebär kylning utan kylsystem. Denna typ av kylning kan användas vid låga 
utomhustemperaturer. Vilken temperatur som krävs är varierande beroende på vad som ska 
kylas, hur kallt det behöver vara och omgivningens förutsättningar. Frikyla kan även 
användas i kombination med en kylanläggning för att avlasta användningen av anläggningen 
då frikyla är möjligt att tillgå. På så sätt minskar användning av och slitage på 
kylanläggningen, vilket förlänger livslängden. Det minskar även dess energiförbrukning 
(Axell 2001). För en isbana som används under vinterhalvåret finns stora möjligheter för 
frikyla då utomhustemperaturen i Sverige kan vara under 0 °C på vintern. 
 
Frikyla kan innebära att kylsystemet stängs av då temperaturen ute är tillräckligt låg för att 
den omgivande luften ska kyla isbanan. Det kan även innebära kylning av endast en 
komponent i systemet, till exempel genom att kondensorn kyls med hjälp av bottenvatten från 
en närliggande sjö eller vattendrag. Detta vatten cirkulerar då i en sluten krets från botten på 
sjön till kylanläggningen för att kyla köldmediet i kondensorn, därefter förs det tillbaka ned 
mot sjön. Ett annat alternativ är att använda snökyla. Snö samlas i till exempel en grop från 
vilken smältvatten pumpas för att kyla köldmediet. Snön kan komma från snöröjning av 
närliggande områden, från skrapning av isbanan eller från snökanoner. Efter att smältvattnet 
cirkulerat i kylsystemet och värmts upp återförs det till snön i gropen för att bidra till 
uppvärmning för att skapa mer smältvatten. När kondensorkylning sker med hjälp av frikyla, 
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alltså genom att pumpa vatten igenom kondensorn, krävs mindre el än vid kylning genom att 
blåsa luft genom kondensorn då detta vatten har en mer konstant temperatur än luft utomhus 
(Adehult 2011).  

2.3.4. Direktverkande system 
I ett direktverkande kylsystem används ett och samma köldmedium för hela nedkylningen, det 
sker ingen extra värmeväxling utöver den vid förångaren. Köldmediet förångas på den plats 
där kyla önskas genom att absorbera värme från det medium som önskas kylas. Därefter förs 
det till kondensorerna där det kondenseras. Uppbyggnaden av denna typ av kylsystem för en 
isyta visas i Figur 4. Den stora nackdelen med denna typ av system är att det krävs stora 
mängder köldmedium för att kunna kyla en stor anläggning, som till exempel en isbana. Hur 
stor volym köldmedium som krävs är beroende av dimensionerna på de rör som ligger under 
isbanan. Som följd av att det krävs stora mängder köldmedium är även risken för läckage stor. 
Det gör att köldmedier som anses vara giftiga redan i små mängder inte bör användas i 
direktverkande system. De fördelar som finns vid användning av direktverkande system har 
framför allt med verkningsgraden att göra. Eftersom köldmediet arbetar i direkt kontakt med 
det som ska kylas ger denna typ av system en högre verkningsgrad än vad ett system som 
arbetar med både köldmedium och köldbärare kan göra. Direktverkande system består även 
av färre komponenter vilket innebär att det är lättare att felsöka om något skulle haverera 
(Arias et al. 2004; Axell 2001). 
 

 
Figur 4. Översikt för isyta kyld med direktverkande kompressorkylsystem.  

2.3.5. Indirektverkande system 
Ett indirektverkande system består, till skillnad från ett direktverkande, av två eller flera 
cykler. Köldmediet cirkulerar i huvudcykeln och kyler sedan ned en köldbärare i ett extra 
värmeväxlingssteg genom förångning. Denna köldbärare leds sedan i ett rörsystem till det 
område som ska kylas. En isbana kyld med ett indirektverkande kylsystem visas i Figur 5. Ett 
indirekt system kan även ha en extra cykel där värme avges från systemet för att användas till 
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uppvärmning av andra delar av en anläggning. Detta sker då med hjälp av en kondensor. 
Jämfört med ett direktverkande system har det indirekta systemet fördelen att det krävs 
mindre volym köldmedium. Detta leder i sin tur till att valet av köldmedium är mer flexibelt. I 
dessa system är det mer lämpligt, än i direktverkande system, att använda sig av köldmedium 
som kan vara giftiga eller lättantändliga då det krävs en mindre mängd. Det är även lättare att 
upptäcka och åtgärda läckage i en mindre cykel. För ett indirekt system krävs ett stort 
köldbärarflöde. Den främsta nackdelen är att det krävs mer material och komponenter för ett 
indirekt system vilket leder till att investeringskostnaden är högre. För ett indirekt system 
krävs det ett större arbete då fler förångningar sker samt att fler cykler ska pumpas runt (Arias 
et al. 2004; Axell 2001). Det extra arbetet och värmeväxlingen som krävs medför en högre 
kondenseringstemperatur och en lägre förångningstemperatur vilket resulterar i en lägre 
verkningsgrad (Hardell et al. 2006). 
 

 
Figur 5. Översikt för isyta kyld med ett indirektverkande kompressorkylsystem. 

2.4. Isbanor 
Skapandet av en isbana kan gå till på flera olika sätt där det lättaste är ett låta en sjö frysa på 
vintern. Det går även att spola en yta med vatten där en isbana önskas, till exempel på en 
fotbollsplan. Dessa metoder är dock opålitliga då vädret i Sverige skiftar snabbt på vintern, 
därför används ofta en kylanläggning för att bibehålla konstant låga temperaturer. Genom att 
cirkulera en köldbärare eller ett köldmedium under isen kan den önskade temperaturen hållas 
även under varmare vinterdagar (Svenska ishockeyförbundet 2014). 
 
En bandybana ska vara rektangulär med en långsida med längden 100 till 110 meter och en 
kortsida med längden 60 till 65 meter. Den vanligaste uppbyggnaden av en ispist, det område 
som är kylt, består först av ett bärlager på den befintliga marken. På detta ligger en fiberduk 
över vilken värmeslingor ligger i ett sandlager. Över detta behövs sedan två lager cellplast, 
exempelvis frigolit, som isolering på vilket betong med ingjutna kylrör ligger. Ovanpå detta 
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spolas isbanan. Isbanor belägna utomhus använder oftast inte värmeslingor och har kylslingor 
i ett lager sand istället för i betong (Weber 2012; Svenska bandyförbundet 2012).  I denna 
studie analyseras förhållanden speciellt för en bandybana belägen utomhus. 

2.4.1. Kylsystem för isbanor 
Den mest förekommande typen av kylanläggning för en isbana, både i en inomhushall samt 
vid en utomhusbana, är kompressorkylaggregat. Översikt av en vanlig uppbyggnad för en 
kompressorkyld isbana visas i Figur 6. Idag används även absorptionskyla, framför allt driven 
med värme från fjärrvärmenätet (Martin et al. 2013). Kylsystemet består av en förångare som 
tar upp värme från köldbäraren, en kondensor som avger värme samt en komponent som 
driver systemet. I fallet med kompressorkyla är denna komponent en kompressor (Havtun 
2013) och i fallet med absorptionskyl är det en cykel med absorbator, generator och 
värmeväxlare. Ett kylsystem kan ses som en omvänd värmepump, i denna cykel är det kylan 
som är efterfrågad och inte värmen (DGranryd 2015). I förångaren överförs värme från 
köldbäraren till köldmediet. Den nedkylda köldbäraren förs därefter ut i banrören under isen 
för att ta upp värme från isen och på så sätt kyla den (AST Eis- & Solartechnik GmbH 2015). 
Om returtemperaturen på köldbäraren används som indikator på vilken effekt 
kylanläggningen bör köras med tas samtliga faktorer som påverkar isens värmelast i 
beaktning. Det kan antas att isen inte är varmare än köldbärarens returtemperatur, därför kan 
denna ställas för att ge önskvärd istemperatur. 
 

 
Figur 6. Översikt av vanlig uppbyggnad för kompressorkyld isbana. Omgjord från (AST Eis- 
& Solartechnik GmbH 2015). 
 
Från kondensorn avges den överskottsvärme som bildas då köldmediet måste kylas. 
Kylningen sker vanligtvis med en köldmediekylare men kan även ske med hjälp av bland 
annat kyltorn, med vatten från en sjö eller med smältvatten från snö hämtad från omgivningen 
eller från skrapning av isbanan (ARogstam 2015; Svenska ishockeyförbundet 2015). Olika 
typer av kylanläggningar har olika lång livslängd. En kompressorkylanläggning med 
ammoniak som köldmedium har i genomsnitt en livslängd på 20 år (BRogstam 2015).  
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2.4.2. Banrör 
Rören under isytan i vilka köldbäraren cirkulerar kan dimensioneras olika beroende på 
köldbärare samt önskad kyleffekt (Ferrantelli et al. 2012). De vanligaste typerna av banrör är 
stålrör, kopparrör samt polyetenrör. Då stål generellt har en bra värmeledningsförmåga kan en 
anläggning med stålrör under isbanan ha en högre utgående temperatur än vid användande av 
till exempel polyetenrör. Detta innebär att mindre effekt behöver tillsättas och leder således 
till minskad elförbrukning. En nackdel är dock att stålrör är en dyr lösning då varje stålrör 
måste svetsas fast. Kopparrör är en nygammal lösning och används tillsammans med 
koldioxid som köldmedium. Kopparrören har då ett tunt invändigt plastskikt för att inte någon 
kemisk reaktion ska ske mellan köldbäraren och röret. Denna lösning har en dyr 
installationskostnad, men ger en hög värmeöverförningsförmåga och ger därigenom ett litet 
effektbehov. Polyetenrör har en låg installationskostnad och är därför de vanligaste banrören i 
Sverige. En stor nackdel med dessa är dock att de ger en ineffektiv värmeöverföring därför en 
högre elförbrukning än stål- och kopparrör (Svenska ishockeyförbundet 2014). De olika 
dimensionerna för banrör som tas i beräkning vid installation är diametern, på vilket djup de 
läggs samt hur tätt de läggs då dessa faktorer påverkar värmeöverföringsförmågan mest 
(Ferrantelli et al. 2012). 

2.4.3. Köldmedium 
Valet av köldmedium påverkar vilka tryck, temperaturer och flöden processen kan ha. Det 
påverkar även vilka material som kan användas vid konstruktion av anläggningen (BGranryd 
2015). Köldmedier kan delas in i två kategorier; naturliga och syntetiska köldmedier. 
Generellt så har syntetiska köldmedier bättre termodynamiska egenskaper, men bidrar också i 
större utsträckning till växthuseffekten. De vanligaste naturliga köldmedierna inom kylteknik 
för isbanor är ammoniak, NH3, och koldioxid, CO2. De syntetiska köldmedier som används 
går under samlingsnamnet freoner. Det finns regleringar kring vilka köldmedier som får 
användas i olika typer av system och olika kvantiteter. De flesta av dessa regleringar är på 
EU-nivå och har kommit till som en följd av vissa köldmediers stora påverkan på ozonlager 
och växthuseffekten. Regler finns ofta för hur stor den globala uppvärmningspotentialen, 
GWP, får vara för ett köldmedium och har som avsikt att sänka GWP för köldmedier (Arias et 
al. 2007). 
 
Ammoniak har som köldmedium en rad fördelar bland vilka de viktigaste är dess 
termodynamiska egenskaper som bidrar till en hög värmeöverföringsförmåga, förmågan att 
bidra till temperaturer som sträcker sig ända ner till -60 °C samt en hög kritisk temperatur 
(Benhadid-Dib et al. 2011). Ammoniak är dessutom ett relativt billigt köldmedium som inte 
bidrar till växthuseffekten eller påverkar ozonlagret negativt. Ammoniak används vanligtvis 
som köldmedium i form av en vattenlösning, som ibland går under benämningen 
ammoniakvatten. En fördel med ammoniakvatten är att det är relativt okänsligt för vilka 
koncentrationer som används. Den negativa aspekten av att ha ammoniak som köldmedium är 
de effekter som uppstår då människor exponeras. Ämnet är redan i små mängder både giftigt 
och lättantändligt vilket kan ge stora konsekvenser vid läckage (Svenska ishockeyförbundet 
2014; Rogstam et al. 2014).  
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Koldioxid är ett naturligt köldmedium som har använts sedan tidigt 1900-tal. Det skiljer sig 
mycket från andra köldmedier då det har ett stort tryck- och temperaturförhållande mellan 
förångnings- och kondenseringsstadierna i köldcykeln, vilket är anledningen till att det 
fasades ut till förmån för klorfluorkarboner, CFC, under mitten 1950-talet (Arias et al. 2007). 
De senaste årens utfasningen av freoner har lett till en större forskningssatsning på naturliga 
köldmedium, framför allt koldioxid. Utfasningen i kombination med nya lösningar har lett till 
en ökad användning av koldioxid i kylsystem då det trots sina dåliga termodynamiska 
egenskaper har många fördelar (Svenska ishockeyförbundet 2014; Bergdahl et al. 2007). En 
av de viktigaste av dessa är att det har en låg GWP. Utöver detta så har det även fördelar i att 
det inte är lättantändligt utan relativt ofarligt, att det är lättillgängligt, att det inte är giftigt för 
naturen i de kvantiteter som används i kylsystem och att det inte är reaktivt (Rogstam et al. 
2014). Vid ett byte från ett system med ammoniak som köldmedium till ett motsvarande 
system med koldioxid sker vanligtvis en elbesparing på cirka 20 procent (Rogstam et al. 
2014).  
 
Under 1930-talet upptäcktes de köldmedier som idag går under samlingsnamnet freoner. I 
begreppet freoner innefattas CFC, klorfluorkolväten, HCFC, och vätefluorkolföreningar, 
HFC. Dessa blev snabbt populära på grund av sina näst intill ideala egenskaper som 
köldbärare (Eberson et al. 2015). I slutet av 1980-talet blev det känt att CFC var skadligt för 
ozonlagret, vilket ledde till att utfasningsprocessen påbörjades (Europeiska miljöbyrån 2011). 
I Sverige har CFC varit förbjudet sedan 1998. Sedan förbudet av CFC har användandet av 
andra freoner ökat något då system kräver lite förändring för att anpassas till dessa istället för 
CFC. En nackdel som gäller alla freoner är att de är flyktiga och starkt bidragande till 
växthuseffekten då de är potenta och långlivade växthusgaser (Eberson et al. 2015; Skellefteå 
kommun 2014). 

2.4.4. Köldbärare 
Syftet med köldbäraren i en isbanas kylsystem är att få en så effektiv värmeöverföring som 
möjligt från isen till köldmediet. Som köldbärare används vanligtvis kalciumklorid, 
etylenglykol eller propylenglykol. Dessa ämnen används i form av vattenlösningar.  Två 
mindre vanliga köldbärare är CO2 och NH3. CO2 är ovanligt då det används under mycket 
höga tryck och därför ställer höga krav på de banrör som används, vilket gör banrören och 
därigenom även installationskostnader dyra. NH3 undviks som köldbärare då det är giftigt. De 
viktigaste egenskaperna hos en köldbärare är att den inte fryser eller blir för trögflytande vid 
sina arbetstemperaturer, och att den har en bra värmeöverföringsförmåga. Valet av köldbärare 
påverkar anläggningens miljöpåverkan, elförbrukning, livslängd och underhållskostnader 
(Svenska ishockeyförbundet 2014; Melinder 2008). 

2.4.5. Iskvalitet 
Vid hockey- och bandyspel på högre nivåer krävs hårdare is medan aktiviteter som 
konståkning och allmänhetens åkning kan utföras på mjukare is. Hårdare is uppnås genom att 
öka effektinställning på kylanläggningen och på så sätt sänka temperaturen på utgående 
köldbärare. För att spara energi kan effektinställningen sänkas nattetid då ingen använder isen 
(Svenska ishockeyförbundet 2014). Vanligen efterfrågade temperaturer på is varierar mellan  
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-2 och -5 °C beroende på isens användningsområde (Håkansson 2015). Det lägsta motståndet 
mot skenan ges vid en istemperatur på -2 till -3 °C vilket är de vanligaste förekommande 
istemperaturerna för bandybanor. Då temperaturen ökar vid användning på grund av friktion 
krävs en något lägre utgångstemperatur för att få önskad istemperatur vid användning. En för 
låg istemperatur kräver större energitillförsel till kylsystemet då värmeöverföringen från 
omgivningen till isen ökar i takt med att istemperaturen blir lägre. För låg istemperatur leder 
även ofta till för tjock is. En optimal istjocklek ligger mellan 3 och 4 centimeter (Weber 
2012). 

2.4.6. Behandling av is 
Vid användning av en isbana repas isen, vilket ger snöansamlingar på banan. Om banan 
används hårt och frekvent under en dag måste den därför skrapas och spolas för att en jämn 
isyta ska hållas. Detta sker med hjälp av en så kallad ismaskin som körs ut på isbanan och 
skrapar den, samlar upp snön och sedan lägger ut ett nytt vattenlager. Temperaturen på det 
nya vattenlagret varierar beroende på önskat resultat. Om banan ska slätas ut används varmare 
vatten för att det översta lagret ska smälta och jämnas medan kallare vatten används under de 
tider på dagen då full aktivitet pågår på banan och målet är att isen ska frysa snabbare 
(Svenska ishockeyförbundet 2014). 

2.4.7. Isbanans termodynamik 
Effektbehovet för kylning av en isbana beror på vilken värmelast isen utsätts för. För en 
isbana belägen utomhus beror värmelasten av ett antal faktorer där de viktigaste är 
utomhustemperatur, solinstrålning, vindförhållanden, luftfuktighet samt regn (Karlsson 2007). 
Vilken temperatur den omgivande luften har påverkar genom att omgivningen antingen 
värmer eller kyler isbanan. Hur stor del av solinstrålningens energi som absorberas beror på 
vilken reflektionskoefficient isen har. Andelen energi som absorberas multipliceras med 
storleken på solinstrålningen samt arean på isytan och ger då vilken värmelast 
solinstrålningen påverkar kylbehovet med (Incropera et al. 2007). Vilken typ av luftflöde som 
existerar över isytan, turbulent eller laminärt flöde, påverkar värmelasten på isen och beror av 
hur hög vindhastighet som råder. Ytterligare en faktor som påverkar vilken typ av flöde som 
råder är bebyggelse kring isbanan då kroppar och ytojämnheter skapar strömmar som leder till 
turbulent flöde (Incropera et al. 2007). Även vindhastighetens storlek påverkar värmelasten. 
Rådande luftfuktighet påverkar genom avdunstning och kondensering. Vid beräkning av 
värmelast från luftfuktigheten är energin som krävs för fasövergången mellan is och vatten 
samt den relativa luftfuktigheten viktiga faktorer. Vid regn är fasövergång från is till vatten 
samt mängden nederbörd viktigt att ta hänsyn till (Ekroth et al. 2010). 
 
För beräkningar av total värmelast från ovan nämnda väderförhållanden krävs 
beräkningsmodeller som tar hänsyn till samtliga faktorer. På grund av omfattningen av denna 
studie kommer en sådan beräkningsmodell inte att ställas upp. Beräkningar av effektbehovet 
som funktion av väderförhållanden kommer endast baseras på rådande utomhustemperaturen. 
Ett alternativt sätt att ta hänsyn till väderförhållanden utöver utomhustemperaturen är om 
beräkningar skulle göras utifrån vilken temperatur köldbäraren har efter nedkylning från 
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köldmediet samt vilken returtemperatur köldbäraren har efter att ha kylt isen. Detta är dock 
inte möjligt då denna information saknas om systemet som används som fallstudie.  

2.4.8. Energieffektivisering av isbanor 
Ett första steg till energieffektivisering av en isbana är att känna till dagens energiförbrukning, 
så att de områden av anläggningen som använder mest el kan identifieras. I många 
anläggningar idag står kylsystemet för en större elförbrukning än nödvändigt då kylsystemets 
effektnivå inte regleras automatiskt. För en effektiv energianvändning kan ett automatiskt, 
datoriserat regler- och styrsystem installeras. Ett system som läser av returtemperaturen på 
köldbäraren, vilket kyleffektbehov som är önskvärt och liknande samt sparar denna 
information, kan bidra till en effektivisering av elförbrukningen. För att nå optimala 
förhållanden utan automatiskt system måste en drifttekniker alltid finnas på plats. För att 
förenkla regleringen kan den utformas så att den ena kompressorn endast kan användas med 
full effekt och att den andra varierar för att matcha kylbehovet, i de fall där två kompressorer 
används (Rogstam et al. 2014; Svenska ishockeyförbundet 2015). 
 
Utöver automatisk effektreglering av kylsystemet kan även köldbärarpumpar effektregleras. 
Köldbärarpumpar kan styras med hjälp av en frekvensomvandlare som regleras utifrån 
temperaturskillnaden på köldbäraren innan och efter att denna har passerat isbanan. En 
lämplig temperaturskillnad är cirka 3 °C. Ett sådant system har en investeringskostnad på 
cirka 50 000 kr och kan potentiellt halvera pumparnas eleffektbehov per säsong, då de 
vanligtvis går på full effekt för ofta (Rogstam et al. 2014; Rogstam 2015) 
 
Ett flertal studier har tidigare genomförts kring energieffektivisering av isbanor. Slutsatser i 
dessa tidigare undersökningar kan även appliceras i denna studie. Ferrantelli et al. (2012) 
analyserade vilka faktorer som påverkar COP-värdet för en kompressorkylmaskin och hur 
dessa kan förändras för att maximera COP-värdet, vilket är ett sätt att energieffektivisera en 
kylanläggning. De drar slutsatsen att COP-värdet påverkas av volymflödet på köldbäraren, 
dess temperaturskillnad innan och efter kylning av isen, dess fysikaliska egenskaper, 
dimensionerna på rören i systemet samt vilket eleffektbehov kylanläggningen har. Genom att 
undersöka för vilken storlek på dessa faktorer COP-värdet är maximalt kan rätt dimensioner 
och köldbärare väljas för att optimera systemet. För att avgöra hur fysikaliska egenskaper hos 
köldbärare påverkar COP-värdet har de analyserat etylenglykol. COP-värdet har studerats 
som funktion av koncentrationen av köldbäraren. Deras resultat visar att COP-värdet sjunker 
med ökad koncentration samt att densiteten och den kinematiska viskositeten ökar med ökad 
koncentration medan den specifika värmekapaciteten minskar med ökad koncentration. 
Värmekapaciteten är den faktor som har störst inverkan på COP-värdet. De finner att 
volymflödet inte har någon inverkan vid tekniskt möjliga värden. Vidare har diametern på 
banrören samt vilket djup de ligger på en liten inverkan och de anser därför dessa faktorer 
försumbara för optimeringen av COP-värdet. En faktor som påverkar resultatet märkbart är 
antalet banrör. Fler banrör ger en jämnare temperaturfördelning över hela isytan. Deras 
slutsats är således att antalet banrör och vilken typ av köldbärare som används är två viktiga 
faktorer vid energieffektivisering av kylsystemet (Ferrantelli et al. 2012).  
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Samma resultat är bekräftat av Rogstam et al. (2014) som beskriver rening och avgasning av 
köldmedium som en möjlig metod till energieffektivisering. Med rening och avgasning av 
köldmedium avses att kontrollera och se till att köldmedium och köldbärare består av rätt 
koncentrationer av rätt ämnen. De konstaterar att lägre elförbrukning ges då koncentrationen 
vatten i köldbäraren ökar, när systemet har en kalciumkloridlösning som köldbärare. 
Förändringar i koncentration påverkar även köldmediets fryspunkt. Det optimala förhållandet 
ges vid en så hög vattenhalt som möjligt, och därmed en så hög fryspunkt som möjligt, utan 
att vätskan blir trögflytande eller fryser. Utöver att detta ger en lägre energiförbrukning så 
förlänger det även livslängden för köldmediet och övriga delar av kylsystemet (Rogstam et al. 
2014).  
 
En annan studie genomförd av Hardell et al. (2006) visar på sambandet mellan COP-värdet 
för kylanläggningen och förändringen av kondenserings- och förångningstemperaturen hos 
köldbäraren, som i studien är ammoniak. En kylanläggning med en kyleffekt på 333 kW och 
ett nuvarande COP-värdet på 4,1 används som exempel. Det uppställda förhållandet visar att 
en sänkning av kondenseringstemperaturen från 30 °C till 27 °C ökar COP-värdet med en 
faktor 1,1 vilket innebär en minskad elanvändning med 10 procent. Om kondenserings-
temperaturen istället minskas från 30 °C till 10 °C ges en halvering av elförbrukningen. En 
jämförelse av samma typ har sedan studerats för förändring av förångningstemperaturen. 
Denna visar att en ökning av förångningstemperaturen bidrar till en ökning av COP-värdet 
och kyleffekten. Slutsatsen är att ett system kan energieffektiviseras genom att förändra 
kondenserings- och förångningstemperaturen hos köldbäraren vilket kan ske genom ändrade 
tryckförhållanden i systemet (Hardell et al. 2006). 
 
Vid kylning med ett kompressorkylaggregat skapas stora mängder spillvärme. Denna värme 
kan återanvändas. Vid återanvändning av värmen från kylsystemet i en ishall kan olika 
mycket värme användas beroende på lokala förutsättningar, främst vilket köldmedium som 
används då detta ger stora skillnader i arbetstemperaturer vilket påverkar temperaturen 
värmen avges vid. Det är även starkt beroende av var värmen ska nyttjas då transport av 
värmeenergi ger förluster. En ishall i Gimo som använder CO2 som köldmedium nyttjar cirka 
70 procent av den avgivna värmen till uppvärmning. CO2 har en högre arbetstemperatur än 
ammoniak, vilket innebär att en större del av värmen kan utnyttjas (ARogstam 2015; Svenska 
ishockeyförbundet 2015). 

2.5. Gamleby  
Gamleby är ett mindre samhälle beläget i Västerviks kommun i norra Kalmars län. Staden 
grundades på 1200-talet och hade då namnet Westerwijk. År 1433 flyttades staden cirka 
20 kilometer närmre havet för att få en bättre hamn. Efter detta kallades orten som flyttats 
ifrån för Gamla Westerwijk, vilket senare förkortades till Gamleby. I dagsläget är Gamleby 
Västerviks kommuns näst största tätort och har ungefär 3 000 invånare (Gamleby 
Intresseförening 2015; AVästerviks kommun 2015).  Vid foten av Garpedansberget ligger 
Tjustvallen som är en idrottsplats vilken erbjuder bland annat konstfrusen isbana för 
skridskoåkning på vintern och fotbollsplan under sommaren. Utöver detta finns det även 
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tillgängliga omklädningsrum vid anläggningen. Kring Tjustvallen ligger ett antal villor, 
Gamleby folkpark samt Gamleby Folkhögskola (CVästerviks kommun 2015). 

2.5.1. Tjustvallens isbana 
Isbanan som används som fallstudie är en utomhusbandybana som är en del av Tjustvallen i 
Gamleby. Isbanan är i bruk från den 1 november till och med slutet av vecka 9. Isbanan består 
av flera lager. Underst ligger två lager frigolit mot marken, dessa är 5 till 10 centimeter tjocka 
vardera och har som funktion att värmeisolera mellan kylslingorna och marken. Därefter 
ligger ett 10 centimeter tjockt bärlager på vilket en tunn duk ligger.  Denna duk följs av ett 
tunt lager sand i vilket kylslingorna är placerade och ovan detta ligger ytterligare ett lager 
duk. Slutligen ligger ett tunt lager bergmjöl på vilken isen sedan spolas. Trots att en optimal 
istjocklek ligger mellan 3 och 4 centimeter spolas isen ofta tjockare och är vanligtvis cirka 6 
till 7 centimeter tjock. Det första lagret is spolas manuellt och hela isbädden dränks då. 
Därefter spolas isen med ismaskin. Då halva istjockleken nåtts färgas isen vit och linjer för 
bandyplanen ritas. Därefter läggs fler lager tills isbanan når önskad tjocklek. Kylslingorna är 
rör av polyetenplast med en diameter på cirka 2 centimeter, och installerades år 2005. Rören 
ligger utlagda med ett mellanrum med cirka 7 centimeter från rörcentrum till rörcentrum. Det 
kylda området är cirka 115*65 kvadratmeter och spelplanen är 105*62 kvadratmeter (Lindén 
2015). 

2.5.2. Kylsystemet 
Idag kyls Tjustvallens isbana med hjälp av kompressorkylprocessen. Anläggningen består av 
två kompressorkylaggregat som tillsammans har en maximal eleffekt på 347 kW och 
installerades år 2005 då anläggningen genomgick en total renovering. Investeringskostnaden 
för kylsystemet var ungefär 6 977 000 kr. Systemet är indirekt och uppdelat i två kretsar där 
köldmediet ammoniak används i aggregaten och köldbäraren, som är en kalcium-
kloridlösning, cirkulerar i kylslingorna under isen. Köldbäraren har en lägsta möjlig 
temperatur på ungefär -15 °C och har en önskad returtemperatur på -6 till -8 °C. Det är genom 
mätning av denna returtemperatur som reglering av köldmedietemperaturen ställs in. Detta 
sker manuellt när drifttekniker är på plats och det finns ingen automatisk avläsning av 
returtemperaturen eller temperaturen vid isens yta. Vilken temperatur köldbäraren har vid 
retur beror framförallt på utomhustemperatur. En för låg temperatur på isen kan leda till 
sprickor (Lindén 2015). 
 
Då utomhustemperaturen är under cirka -4 till -5 °C stängs kylanläggningen av manuellt av en 
operatör. Isen kyls då enbart med frikyla tills dess att utomhustemperaturen är högre än -4 till 
-5 °C. Idag finns inget system för användning av spillvärme vilken avges vid cirka 30 °C 
(Lindén 2015). 
 
I Tabell 1 nedan presenteras teknisk information för kylanläggningen på Tjustvallen. Ur 
tabellen utläses att COP vid fullt effektuttag är väsentligt högre än vid dellast. Driften av 
aggregaten kan således utgöra en effektiviseringsmetod för anläggningen. I Figur 7 visas 
elförbrukningen för hela Tjustvallen per månad för tre år. 
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Effektnivå [%] 25 50 75 100 
Kyleffekt [kW] 458 750 1124 1526 
Elförbrukning [kW] 145 197,6 266 347 
COP 3,16 3,80 4,23 4,40 
Tabell 1. Information från leverantör om dagens kylsystem. Kyleffekt, eleffektbehov och 
COP som funktion av effektnivå. Omgjord från (BVästerviks kommun 2015). 
 

 
Figur 7. Elförbrukning per månad för Tjustvallen från november 2012 till februari 2015. 
Omgjord från (Johansson 2015).  

2.5.3. Bakgrund till val av kylsystem 
Kylsystemet är installerat på uppdrag av Västerviks kommuns Kultur- och fritidsnämnd. Vid 
beslut av vilket kylsystem som skulle installeras skedde en offentlig upphandling med en 
förundersökning och kravbeskrivning utförd av EkoPerspektiv AB. I denna bedömdes vilken 
kylanläggning som var lämpligast samt vilket företag som var bäst lämpat för att utföra 
arbetet genom att studera anläggningens livscykelkostnad, dess tekniska egenskaper, 
företagets organisationsupplägg, tidplan och företagets referenser. Det bästa förslaget i varje 
kategori tilldelas betyget 5 och de andra jämförs sedan med detta. Övriga alternativ får ett 
betyg som är en siffra mellan 0 och 5. Dessa betyg för varje kategori multipliceras sedan med 
de viktningsvärden som presenteras i Tabell 2 nedan och summeras sedan för varje alternativ. 
Det alternativ som får den högsta summan anses vara det bäst lämpade alternativet. Vid 
beräkning av livscykelkostnad har det antagits att anläggningen har en livslängd på 20 år 
(BVästerviks kommun 2015).  I denna bedömning saknas en utvärdering av anläggningens 
miljö- och klimatpåverkan. 
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Utvärderingskriterier Viktning 
Pris/LCC 0,35 
Anbudsgivarens organisation för projektet 0,20 
Tekniska egenskaper/funktioner 0,15 
Tidplan 0,1 
Referenser 0,1 
Tabell 2. De viktningsfaktorer som användes vid inköp av dagens kylsystem. Omgjord från 
(BVästerviks kommun 2015) 

2.5.4. Behandling av is 
För att hålla en jämn yta skrapas isen varje morgon och spolas sedan. Detta sker med hjälp av 
en ismaskin som drivs på diesel. Ismaskinen fylls på med vatten vid 35 °C inför spolningen 
men detta hinner avsvalna något innan spolning påbörjas. Maskinen renoverades år 2005 men 
är gammal och en önskan finns om att köpa in ytterligare en maskin (Lindén 2015).  

2.5.5. Elavtal 
Västerviks kommun har ett elavtal, med rörligt elpris, med Telge Energi utifrån vilket de 
betalar för elförbrukningen på Tjustvallen (Johansson 2015). Ett medelvärde har därför 
beräknats för det senaste året för att användas vid beräkning av besparing av kapital. Detta 
elpris är beräknat till 0,92 kr/kWh el och inkluderar elskatt samt moms. 

2.5.6. Omgivning  
Klimatet i Västerviks kommun, där Gamleby är beläget, är liknande det i Stockholm med en 
lägsta genomsnittstemperatur på -4 °C och en högsta genomsnittstemperatur på 4 °C under 
isbanans säsong (MittResVäder 2015). Gamlebyviken som löper genom hela orten har ett 
maximalt djup på cirka 10 meter och en genomsnittstemperatur på 3 till 8 °C under isbanans 
säsong (SMHI 2014). Temperaturdata för Gamleby är hämtat från Gladhammar, den 
väderstation som är belägen närmast Gamleby. Gladhammar ligger cirka 20 kilometer från 
Gamleby. I Figur 8 visas temperaturen uppmätt i Gladhammar från oktober 2014 till mars 
2015 medan Figur 9 visar temperaturen uppmätt i Stockholm, Bromma, under samma period. 
I dessa grafer kan det avläsas att de två platserna har liknande temperaturer under isbanas 
säsong. Vintern 2014/2015 var en förhållandevis varm vinter (SMHI 2015).  
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Figur 8. Lufttemperatur i Gladhammar från oktober 2014 till mars 2015. Omgjord från  
(SMHI 2015). 
 

 
Figur 9. Lufttemperatur i Bromma, Stockholm från oktober 2014 till mars 2015. Omgjord från 
(SMHI 2015). 
 
Utifrån observationer på plats har det uppskattats att det ligger 25 hus i närheten av 
Tjustvallen som idag är i behov av uppvärmning. Ett genomsnittligt småhus i Sverige 
använder 12 200 kWh el till uppvärmning per år (Energimyndigheten 2015) och ett vanligt 
system för uppvärmning är med luftvattenvärmepump vilket har en värmefaktor på cirka 2,6 
(Energimyndigheten 2011). 

2.6. Andra isbanor 
Kylanläggningar installerade vid två isbanor i Stockholm har analyserats för att användas som 
jämförelse med systemet i Gamleby. 
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2.6.1. Vasaparkens isbana 
I Vasaparken spolas varje vinter en konstfrusen isbana för användning av allmänheten. Denna 
isbana är 40*63 kvadratmeter stor och använder en kombinerad kylvärmepump, som varit i 
bruk sedan 2013, där kylanläggningen är av typen kompressorkylanläggning och har en 
kyleffekt på 500 kW medan värmepumpen har en värmeeffekt på 930 kW. Anläggningen har 
en elförbrukning på cirka 60 MWh/månad till kyla samt cirka 60 MWh per månad till 
värmepumpen som används till att ta vara på spillvärme.  Värmepumpen levererar 250 MWh 
värme per säsong till Fortum, vilka också är elleverantörerna till Vasaparkens anläggning. 
Anläggningen regleras idag manuellt utifrån väderprognos och rådande utomhustemperatur. 
För 500 kW kyla krävs 130 kW el vilket ger ett COP-värde för kylanläggningen på 3,8. För 
930 kW värme krävs 275 kW el vilket ger ett COP-värde på 3,3. Frikyla används genom att 
anläggningen stängs av när utomhustemperaturen är lägre än  
-2 °C. Säsongen för Vasaparkens isbana är från början december till mitten av mars (Höglund 
2015).  

2.6.2. Eriksdals isbana 
Isbanan på Eriksdals bollplan kyls med en kompressorkylanläggning med två skruv-
kompressorer i form av ett indirekt kylsystem. Systemet har varit i bruk sedan 1996, använder 
i genomsnitt 170 MWh el per år och säsongen för isbanan är från början november till slutet 
februari. Den maximala kyleffekten för systemet är 350 kW kyla och det har vid denna 
belastning ett COP-värde på cirka 3,0 vilket ger ett maximalt eleffektbehov på cirka 117 kW. 
Idag regleras kylanläggningen utifrån rådande utomhustemperatur manuellt men ett nytt 
system kommer snart att bytas till där kylmaskinerna ställs in automatiskt utifrån rådande 
istemperatur. Istemperaturen kommer då att ställas till en önskad temperatur och maskinerna 
kommer att regleras utifrån denna önskvärda temperatur. Kylanläggningen avlastas under 
kalla dagar då temperaturen faller under -3 °C. Planen har en storlek på 80*50 kvadratmeter 
och används bara av allmänheten för friåkning (Lezdins 2015).  
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3. Metod 
Denna del av studien presenterar metoder för att energieffektivisera kylningen av bandybanan 
på Tjustvallen i Gamleby. Metoderna bygger på de antaganden som nämns nedan. Två olika 
kategorier av metoder presenteras. Först presenteras metoder för att effektivisera det 
befintliga systemet, utan att byta ut kompressorerna. Därefter presenteras en metod vid vilken 
anläggningen byts ut. Då energidata är givet för tre säsonger för Tjustvallens isbana används 
dessa tre säsonger som grund vid beräkningar.  

3.1. Antaganden 
• Ingen energi används då kylsystemet inte är i bruk 
• Anläggningen är i bruk mellan 1 november och 28 februari 
• Anläggningen stängs av vid utomhustemperaturer lägre än -5 °C 
• Förändringen nämnd i Metod 1 antas sedan gälla för samtliga följande metoder för att 

möjliggöra timvis eleffektberäkning i de andra metoderna 
• Gamleby och Stockholm har tillräckligt lika temperaturdata för att isbanor i 

Stockholm ska kunna användas som referens för Tjustvallens isbana 
• Underhållskostnad försummas för samtliga metoder 
• Beräkningar för kylanläggningen i Gamleby utförs för tre olika säsonger och ett 

medelvärde av besparingen från dessa säsonger antas vara representativt för 
elförbrukningen och dess förändring 

• Med utsläpp av koldioxid avses utsläpp av koldioxidekvivalenter 

3.2. Beräkning av eleffektbehov 
Utifrån information given om elförbrukningen för hela Tjustvallen, per månad, beräknas ett 
ungefärligt värde för elförbrukningen från kylanläggningen per månad under säsongen. Ett 
medelvärde tas för alla de månader kylanläggningen inte är i bruk under en period på tre år. 
Detta medelvärde antas vara representativt för hur mycket energi resten av Tjustvallen drar 
per månad. Slutligen dras detta medelvärde bort från förbrukningen under isbanans säsong för 
att ge en ungefärlig förbrukning för kylanläggningen per månad. De tre säsonger som 
analyseras är för år 2012/2013, 2013/2014 samt 2014/2015.  

3.3. Jämförelse med andra isbanor 
För att avgöra om Tjustvallens isbana konsumerar mycket el per säsong jämförs denna isbana 
med de två undersökta isbanorna i Stockholm, Vasaparkens isbana och Eriksdals isbana. 
Elförbrukningen per kvadratmeter för en standardsäsong beräknas för de tre olika isbanorna. 

3.4. Beräkning av besparing eller intäkt 
För samtliga effektiviseringsmodeller presenterade nedan kommer beräkningar att göras för 
besparingar eller intäkter. Förändring av systemet kan bidra med både ekonomiska och 
ekologiska besparingar eller intäkter vilket presenteras i form av kronor och koldioxidutsläpp. 
Den ekonomiska besparingen beräknas med Ekvation 1 och 2 där εK betecknar elförbrukning 
och ΔεK betecknar en minskning av elförbrukning. Besparingen av koldioxidutsläpp beräknas 
med Ekvation 3 och 4. 
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!"#$%&' = !! ∗ !"#$%&     [Ekv. 1] 
! = ∆!! ∗ !"#$%&     [Ekv. 2] 
!"! = ! !! ∗ !!"#ä!!!!"#!!"ℎ!"!!"!    [Ekv. 3] 
! = !∆!! ∗ !"#$ä!!!!"#!!"ℎ!"!!"    [Ekv. 4] 

3.5. Ekonomisk analys 
Elpriset har förändrats enligt Figur 1 de senaste åren. Utifrån dessa värden approximeras 
elprisets förändring under de kommande åren genom beräkning av dess genomsnittliga 
procentuella ökning. Detta ligger sedan till grund för beräkning av elkostnad för kommande 
år.  
 
Utifrån Ekvation 6 kan det därför uppskattas att nuvärdet är den maximala investerings-
kostnaden innan systemet går med förlust under livscykeln. Utifrån de beräknade årliga 
besparingarna eller inkomsterna kommer det att beräknas ett nuvärde, NV, för de olika 
metoderna. Detta värde utgår ifrån besparingen av elförbrukning samt det beräknade elpriset 
för varje år. Nuvärdet utgår ifrån en ekonomisk livslängd på 10 år för systemet och beräknas 
med en diskonteringsränta på 4 procent (Trafikverket 2009) samt 8 procent. Då isbanan 
hanteras av en kommun och investeringar som sker inte behöver vara lönsamma på kort sikt, 
utan ur ett längre perspektiv bedöms det som rimligt att använda samma diskonteringsränta 
som myndigheten Trafikverket. Diskonteringsräntan 8 procent undersöks för att se hur 
lönsamheten påverkas om en mindre optimistisk prognos används. Livslängden väljs utifrån 
förväntad livslängd för kylanläggningen på 20 år och inköp för 10 år sedan. 
Nuvärdesberäkningen utförs enligt Ekvation 5 (E-conomics 2015) där NV betecknar nuvärdet, 
B betecknar den årliga besparingen eller inkomsten i kronor, n betecknar året och p betecknar 
diskonteringsräntan. I Ekvation 6 (E-conomics 2015) visas att skillnaden mellan nuvärdet och 
investeringskostnaden, I, ger ett nettonuvärde, NNV. Nettonuvärdet ska vara positivt för att 
systemet ska ge en vinst under dess livscykel. !" = ! !

(!!!)!  

   [Ekv. 5] 
!!" = !" − !     [Ekv. 6] 

3.6. Känslighetsanalys 
Efter fastställande av resultat med ursprungsantaganden undersöks hur känsliga resultaten är 
för förändringar av indata. Analysen genomförs då beräkningarna bygger på empiriska data 
som skiljer sig från säsong till säsong. Känslighetsanalysen syftar till att undersöka hur en 
ökning eller minskning i isbanans elförbrukning påverkar resultaten för de olika metoderna. 
Först beräknas förändringen i resultat vid en ökning av elförbrukningen med 10 procent och 
sedan resultatförändringen vid en minskning av densamma med 10 procent.  

3.7. Effektivisering av befintligt system 
Vid effektivisering av det befintliga systemet finns fördelen att den större delen av 
investeringskostnaden redan är betalad. Endast delar av systemet kommer i dessa metoder att 
bytas ut vilket ger lägre kostnader än vid inköp av ett helt nytt system. Det bidrar även till att 
en mindre mängd resurser förbrukas. 
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3.7.1. Metod 1 – Installation av automatisk effektreglering av kompressorer 
Frikyla används som enda källa till kyla för Tjustvallens isbana om temperaturen utomhus 
sjunker under -5 °C och en drifttekniker finns på plats för att stänga av anläggningen. Om 
frikyla används automatiskt varje gång temperaturen är låg kommer energianvändningen att 
bli lägre. Den manuella regleringen av effektnivån leder även till att driften inte är optimal för 
varje timme. Effektreglering sker i dagsläget av drifttekniker som inte alltid är på plats. För att 
drift och frikyla ska användas optimalt måste automatisk reglering av systemet att finnas 
vilken reglerar effekten för varje timme samt stänger av anläggningen då temperaturen är 
under-5 °C.  
 
Besparingsberäkningar utförs utifrån antagandet att effektnivån som används idag är direkt 
beroende av utomhustemperaturen. Ett samband mellan eleffektbehov och utomhustemperatur 
approximeras med en linjär ekvation beskriven i Ekvation 7. Där a är den temperatur från 
vilken endast frikyla används, kkyla och mkyla bestäms utifrån en linjär kurvanpassning, med 
minstakvadratmetoden, till värdena framtagna vid beräkningen av eleffektbehovet som 
presenteras i Figur 10 i resultatdelen och antagandet att anläggningen inte används vid a är 
lika med -5 °C. Eleffektbehovet beräknas för varje timme och summeras sedan till ett totalt 
effektbehov för hela säsongen. Detta totala effektbehov jämförs med det givna 
eleffektbehovet per säsong med dagens system. 
 

!! =
!!"#$ ∗ !!"# +!!"#$!!å!!!"# > !

0!!å!!!"# < ! !    [Ekv. 7] 

3.7.2. Metod 2 – Installation av automatisk effektreglering av pumpar 
De pumpar som används för att driva köldbärarens cirkulation används i dagsläget på full 
effekt varje timme då anläggningen är i drift. Användning av pumparna tillsammans med en 
frekvensomvandlare som läser av temperaturskillanden på köldbäraren vid kylanläggningens 
in- och utlopp för att sedan ställa in pumpeffekten så att denna temperaturdifferens är konstant 
skulle bidra till en effektivare reglering och ett minskat eleffektbehov. Enligt tidigare studier 
kan det uppnås en besparing på närmare 50 procent av elförbrukningen för pumparna per 
säsong vid installation av automatiskt effektreglering (BRogstam 2015).  
 
Pumparnas eleffektbehov under en säsong beräknas genom att pumparnas maximala effekt 
multipliceras med antalet timmar som kylanläggningen används. Detta eleffektbehov har 
sedan halverats för att ge en potentiell besparing. 

3.7.3. Metod 3 – Effektfördelning 
Idag justeras kompressorernas effektnivå manuellt så att båda kompressorerna ställs till 
samma effektnivå och går därför på dellast samtidigt. Vid fördelning av effekten så att endast 
den ena kompressorn används vid belastningar under 50 procent av systemets kapacitet, samt 
att en kompressor används på full effekt medan den andra regleras efter behovet vid ett högre 
effektbehov än 50 procent, ges ett högre COP-värde för systemet. Detta innebär att samma 
kyleffekt kan uppnås med mindre tillförd el. Förhållandet mellan kylsystemets COP-värde, 
eleffektbehov, och tillförd värme, q2, presenteras i Ekvation 8 (Havtun 2013). Systemets 
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COP-värde presenterades i Tabell 1. Då dagens eleffektbehov per timme och COP-värde är 
kända ger ekvationen den värme isbanan tillför till kylsystemet. Denna tillförda värme är 
isbanas kylbehov och detta kommer att vara lika stort för varje säsong oavsett kylsystemets 
COP-värde, vilket förtydligas i Ekvation 9 (Havtun 2013).  
 
!"# = ! !!!!      [Ekv. 8] 

!! = !!
!"# = !"#$%&#%     [Ekv. 9] 

 
COP-värdena som funktion av effektnivå för en kompressorkylmaskin ges vid linjär 
interpolation då eleffektvärdena i Tabell 1 halverats. Utifrån kylbehovet per timme och dessa 
COP-värden beräknas eleffektbehovet per timme utifrån den nya effektregleringen.  

3.7.4. Metod 4 – Minskad istjocklek 
Tjockleken på isen har inverkan på hur stor mängd energi som kan transporteras från isytan 
till köldbäraren. Tjustvallens isbana har en istjocklek på 6 till 7 centimeter trots att en optimal 
istjocklek är 3 till 4 centimeter. Möjligheten att energieffektivisera anläggningen genom 
minskad istjocklek undersöks genom beräkningar av hur mycket värme som kan transporteras 
genom isen genom konduktion vid två olika istjocklekar, 6 respektive 3 centimeter, med hjälp 
av Ekvation 10 (Incropera et al. 2007) där L betecknar tjockleken på isen, λ är isens 
värmeledningsförmåga och A är arean. Förhållandet mellan dessa två beräknas sedan för att 
avgöra skillnaden mellan hur mycket värme som kan transporteras i de olika fallen.  
 

!!"#$ = !−! ∗ ! ∗ !!!ö!"#$"%&#!!!!"
!     [Ekv. 10] 

3.7.5. Metod 5 – Användning av spillvärme 
Idag har anläggningen inget system för att använda den spillvärme som bildas av 
kylanläggningen. Denna värme släpps ut till omgivningen, men skulle kunna användas för att 
värma upp andra delar av idrottsplatsen eller närliggande byggnader. I och med detta skulle 
energiåtgången för uppvärmning minska vilket gör att elförbrukningen för hela idrottsplatsen 
minskar. Då idrottsplatsen är relativt liten och inte har ett stort värmebehov undersöks 
möjligheten att leverera värme till Gamleby Folkhögskola samt ett antal hus kring Tjustvallen. 
Utifrån observationer på plats beräknas det finnas cirka 25 närliggande villor i behov av 
uppvärmning. Folkhögskolan antas vara en del av dessa. Som presenterat tidigare finns idag 
tekniska lösningar som ger en möjlighet att återanvända upp till cirka 70 procent av den 
värme som avges från kylanläggningen.  
 
Mängden värme som avges från systemet beräknas genom användning av Ekvation 11 
(Havtun 2013) samt Ekvation 12 (Havtun 2013), där COP2 betecknar COP-värdet för 
kylanläggningens omvandling till kyleffekt från eleffektbehov, kallat köldfaktor, och COP1 
betecknar förhållandet mellan avgiven värme och effektbehovet för anläggningen, kallat 
värmefaktor. Beräkningarna är genomförda för tre säsonger med antagandet att ett förhållande 
mellan effektbehovet och utomhustemperaturen finns samt att detta följer beräkningar utförda 
för Metod 1. COP2 för anläggningen är därefter beräknat för varje timme utifrån 
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effektbehovet per timme.  Ekvation 11 visar sambandet mellan COP2 och COP1. Utifrån detta 
samband har COP1 beräknats vilket sedan gett mängden avgiven värme från systemet genom 
användning av Ekvation 12. Av denna avgivna värme kan 70 procent användas enligt 
litteraturstudien men behovet i området är inte så stort att det är möjligt att leverera all denna 
värme. Därför genomförs beräkningar för hur stort värmebehovet i området är utifrån 
informationen att ett genomsnittligt småhus använder 12 200 kWh el per år för uppvärmning, 
vilket presenterats i litterturstudien. Det antas att 80 procent av denna förbrukning är under 
vinterhalvåret, oktober till mars, och att dessa 6 månader använder lika mycket energi. Utifrån 
detta beräknas hur mycket el de 25 småhusen i närheten av Tjustvallen förbrukar under 
isbanans säsong och vad denna el kostar med Tjustvallens elavtal.  
 
Potentiell inkomst vid försäljning av den totala avgivna värmen uppskattas utifrån 
Ekvation 13 som tar hänsyn till hur stor del av den avgivna värmen som kan användas samt 
hur mycket pengar det hade kostat att producera motsvarande mängd värme med en 
luftvattenvärmepump med ett COP-värde på 2,6 i ett genomsnittligt småhus. 
 
!"#! = !!"#! + 1     [Ekv. 11] 

!"#! = ! !!!!       [Ekv. 12] 

! = !! ∗!,!
!,!       [Ekv. 13] 

3.7.6. Metod 6 – Ökad användning av frikyla vid låg utomhustemperatur 
I dagsläget stängs kylanläggningen av vid utomhustemperaturer under cirka -5 °C. Beroende 
på önskad iskvalitet går det att stänga av vid högre eller lägre utomhustemperaturer. 
Avstängning av kylanläggningen vid en något varmare temperatur är ett möjligt sätt att spara 
energi. Besparingen beräknas med hjälp av den modell som ställdes upp för Metod 1 vid 
beräkning av automatisk effektreglering med förändringen att regleringen ändras till att stänga 
av systemet vid den högre utomhustemperaturen -2 °C. 
 
Beräkningar för denna metod är genomförda enligt modell angiven för Metod 1. För denna 
metod har det antagits att kylanläggningen inte används vid utomhustemperaturer lägre än  
-2 °C. Eleffektbehovet för en hel säsong har sedan jämförts med det för en hel säsong om 
kylanläggningen stängs av vid -5 °C. Denna metod beskrivs därför av Ekvation 7, men med 
skillnaden att a är lika med -2 °C. 

3.8. Installation av nytt system 
Om hela kylanläggningen byts ut tillkommer en investeringskostnad samt en kostnad för att ta 
hand om och forsla bort den gamla kylanläggningen.  

3.8.1. Metod 7 – Byte till ett mer effektivt kompressorkylaggregat 
Dagens kylsystem har varit i drift i 10 år. Med detta medföljer att komponenter kan vara 
utslitna samt att nya effektivare lösningar kan finnas på marknaden. Därför kommer det att 
undersökas hur stor påverkan en ökning av COP-värdet för olika laster har för 
elförbrukningen. Detta genomförs med beräkningar presenterade i Metod 1 med förändringen 
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att COP-värdena är ökade. Först undersöks förändringen vid en ökning med 10 procent av 
COP-värden, därefter en ökning med 20 procent. 
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4. Resultat 
Nedan presenteras resultaten för de modeller och metoder som tidigare nämnts. Samtliga 
metoder som följer Metod 1 antas använda systemet beräknat i Metod 1. I de fall där 
beräkningar genomförts för en medelsäsong innebär detta att ett medelvärde av besparingen 
av el eller intäkt har tagits fram. Detta beräknas utifrån de tre säsonger resultatet är framtaget 
för. Besparingen av kapital samt utsläpp av koldioxid är sedan beräknat utifrån det framtagna 
medelvärdet för medelsäsongen. 

4.1. Effektbehov för Tjustvallens isbana  
I Tabell 3 nedan visas elförbrukningen per månad för kylanläggningen i Gamleby under tre 
säsonger. I Figur 10 visas eleffektbehovet för isbanan som funktion av utomhustemperaturen. 
Det kan avläsas att effektbehovet ökar med ökad utomhustemperatur samt att elförbrukningen 
varierar mellan säsongerna vilket kan antas bero på att väderförhållandena som råder för de 
olika säsongerna skiljer sig. Elförbrukningen för de tre säsongerna ger ett snitt på 580 MWh 
el för en medelsäsong vilket motsvarar en kostnad på 534 000 kronor. 
 
Månad Elförbrukning [MWh] 
 Säsong 12/13 Säsong 13/14 Säsong 14/15 
November 208,1 191,5 177,1 
December 87,3 178,0 126,9 
Januari 95,9 115,3 145,5 
Februari 101,0 179,5 133,5 
Total säsong 492,3 664,4 583,1 
Tabell 3. Elförbrukningen för Tjustvallens isbana per månad för tre säsonger.  
 

 
Figur 10. Eleffektbehovet som funktion av utomhustemperaturen för Tjustvallens isbana 
(Johansson 2015). 
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4.2. Jämförelse med andra isbanor 
I Tabell 4 nedan visas elförbrukningen per kvadratmeter för de tre undersökta isbanorna 
baserat på en säsongs medelförbrukning av el. Utifrån tabellen kan det utläsas att Tjustvallens 
isbana konsumerar mer el än isbanan vid Eriksdals bollplan, men mindre än den i Vasaparken. 
  
Isbana Elförbrukning [kWh/m2] 
 Tjustvallen 77,6 
Vasaparken 83,3  
Eriksdal 42,5 
Tabell 4. Elförbrukningen per kvadratmeter och säsong för tre isbanor. De presenterade 
värdena är justerade så att alla säsonger har samma längd som den i Tjustvallen.  
 

4.3. Metod 1 – Installation av automatisk effektreglering av kompressorer 
I Tabell 5 nedan visas resultat för metoden att installera ett system för automatiskt 
effektreglering. Det kan avläsas i tabellen att besparingar görs för de första två säsongerna 
men att det är kostsamt att använda metoden under den tredje säsongen. Det visas i resultatet 
för en medelsäsong att en besparing mätt i både kronor och kilogram koldioxid är möjlig.  
 
 Säsong 12/13 Säsong 13/14 Säsong 14/15 Medelsäsong 
Innan [MWh] 492,3 664,4 583,1 - 
Efter [MWh] 471,2 642,3 619,4 - 
Elbesparing [MWh] 21,1 22,1 -36,3 2,3 
Elbesparing [%] 4,3 3,3 -6,2 - 
Utsläppsbesparing [kg 
CO2] 

400 400 -700 50 

Kostnadsbesparing [kr] 19 000 20 000 -33 000 2 000 
Tabell 5. Besparing vid användning av automatisk effektreglering av kompressorer. Den 
procentuella elbesparingen presenteras som en procent av anläggningens totala förbrukning.  
 

4.4. Metod 2 – Installation av automatisk effektreglering av pumpar 
I Tabell 6 visas resultat för möjliga besparingar vid installation av automatiskt effektreglering 
av pumparna i systemet. Besparingar sker för samtliga säsonger.  
 
 Säsong 12/13 Säsong 13/14 Säsong 14/15 Medelsäsong 
Elbesparing [MWh] 51,7 62,1 60,5 58,1 
Elbesparing [%] 11,0 9,7 9,8 - 
Utsläppsbesparing [kg 
CO2] 

1 000 1 200 1 200 1 200 

Kostnadsbesparing [kr] 48 000 57 000 56 000 53 000 
Tabell 6. Besparing vid användning av automatisk effektreglering av pumpar. Den 
procentuella elbesparingen presenteras som en procent av anläggningens totala förbrukning. 
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4.5. Metod 3 – Effektfördelning 
I Tabell 7 visas resultat för kylanläggningen vid effektivare effektfördelning. För samtliga 
säsonger visas det i tabellen att besparingar finns att göra genom användning av denna metod.  
 
 Säsong 12/13 Säsong 13/14 Säsong 14/15 Medelsäsong 
Elbesparing [MWh] 115,0 112,4 94,2 107,2 
Elbesparing [%] 22,4 17,5 15,2 - 
Utsläppsbesparing [kg 
CO2] 

2 300 2 200 1 900 2 100 

Kostnadsbesparing [kr] 106 000 103 000 87 000 99 000 
Tabell 7. Besparing vid användning av effektivare effektreglering. Den procentuella 
elbesparingen presenteras som en procent av anläggningens totala förbrukning. 
 

4.6. Metod 4 – Minskad istjocklek 
Beräkningarna visar att en minskad istjocklek från 6 till 3 centimeter ger en ökning med en 
faktor 2 av värmeöverföringen genom isen. Detta tyder på att metoden kan bidra till 
energieffektivisering då det inte krävs lika mycket energi för att kyla isen. 

4.7. Metod 5 – Användning av spillvärme 
Den avgivna värmen från systemet visas i Tabell 8 för tre säsonger samt en medelsäsong.  
 
 Säsong 12/13 Säsong 13/14 Säsong 14/15 Medelsäsong 
Avgiven värme [MWh] 1 980 3 022 2 979 2 660 
Tabell 8. Avgiven värme från systemet. 
 
För 25 småhus i området är det beräknade värmebehovet 162,7 MWh per säsong vilket 
motsvarar en intäkt på 150 000 kronor per säsong vid försäljning av spillvärme till husen. 
Denna beräkning grundar sig på hur stor husens uppvärmingskostnad är idag. Detta är den 
mängd värme kylanläggningen kan leverera då efterfrågan inte är högre. 
 

4.8. Metod 6 – Ökad användning av frikyla vid låg utomhustemperatur I Tabell 9 visas resultat för möjliga besparingar vid användning av frikyla vid -2 °C istället för 
vid -5 °C. Besparingar sker för samtliga säsonger.  
 
 Säsong 12/13 Säsong 13/14 Säsong 14/15 Medelsäsong 
Elbesparing [MWh] 73,4 47,3 25,9 48,9 
Elbesparing [%] 15,6 7,4 4,2 - 
Utsläppsbesparing [kg 
CO2] 

1 500 900 500 1 000 

Kostnadsbesparing [kr] 68 000 44 000 24 000 45 000 
Tabell 9. Besparing vid ökad användning av frikyla. Den procentuella elbesparingen 
presenteras som en procent av anläggningens totala förbrukning. 
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4.9. Metod 7 – Byte till ett mer effektivt kompressorkylaggregat 
I Tabell 10 visas besparingar vid drift med ett kompressorkylaggregat med ett COP-värde som 
är 10 procent högre än för dagens anläggning. Det kan avläsas att en besparing ges för 
samtliga säsonger. I Tabell 11 visas besparingar för ett kompressorkylaggregat med 
20 procent högre COP-värde. Det kan avläsas att en besparing ges även för detta aggregat 
samt att den är högre än den för ett aggregat med 10 procent högre COP-värde.  
 
 Säsong 12/13 Säsong 13/14 Säsong 14/15 Medelsäsong 
Elbesparing [MWh] 42,8 58,4 56,3 52,5 
Elbesparing [%] 9,1 9,1 9,1 - 
Utsläppsbesparing 
[kg CO2] 

900 1 200 1 100 1 100 

Kostnadsbesparing 
[kr] 

39 000 54 000 52 000 48 000 

Tabell 10. Besparing vid installation av ett kompressorkylaggregat med 10 procent högre 
COP-värden än dagens anläggning. Den procentuella elbesparingen presenteras som en 
procent av anläggningens totala förbrukning. 
 
 Säsong 12/13 Säsong 13/14 Säsong 14/15 Medelsäsong 
Elbesparing [MWh] 78,5 107,2 103,2 96,3 
Elbesparing [%] 16,7 16,7 16,7 - 
Utsläppsbesparing 
[kg CO2] 

1 600 2 100 2 000 1 900 

Kostnadsbesparing 
[kr] 

69 000 99 000 95 000 89 000 

Tabell 11. Besparing vid installation av ett kompressorkylaggregat med 20 procent högre 
COP-värden än dagens anläggning. Den procentuella elbesparingen presenteras som en 
procent av anläggningens totala förbrukning. 
 

4.10. Ekonomisk analys 
Nuvärdet för samtliga metoder för en livslängd på 10 år har beräknats och visas i Tabell 12 
utifrån två olika diskonteringsräntor. Detta nuvärde representerar den maximala 
investeringskostnaden för att genomförandet av metoden ska vara ekonomiskt lönsamt. För 
Metod 4 finns ingen kvantifierad besparing. Två resultat redovisas för Metod 7 då denna 
metod undersöker två olika förändringar. 
 

 Nuvärde [kr] 
Ränta Metod 1 Metod 2 Metod 3 Metod 4 Metod 5 Metod 6 Metod 7 
4 % 22 000 559 000 1 031 000 - 1 564 000 470 000 505 000 926 000 
8 % 18 000 463 000 854 000 - 1 297 000 390 000 418 000 767 000 

Tabell 12. Nuvärdet mätt i kronor utifrån två olika diskonteringsräntor samt med en livslängd 
på 10 år.  
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4.11. Känslighetsanalys 
I Tabell 13 visas den procentuella förändringen av resultatet för de olika metoderna då 
elförbrukningen i indata har ökats med 10 procent medan Tabell 14 visar förändringen efter 
en minskning med 10 procent av indata gällande elförbrukningen av kylaggregaten. 
Beräkningarna har utförts för varje säsong med tillgänglig elförbrukning och ett medelvärde 
har sedan beräknats. Det kan avläsas att samtliga metoder, frånsett Metod 2, påverkas av 
förändringar i indata. Resultatet för Metod 1 tyder på hög grad känslighet medan Metod 7 har 
en relativt låg känslighet. Känns som väldigt stora svängningar… Tabell 13 och 14, ni kan 
nog använda bättre ”parameternamn” än ”innan och efter”, och dessa kan dessutom 
kombineras i en tabell så ni slipper uppreda rad 1 två gånger. 
 

 Metod 1 Metod 2 Metod 3 Metod 4 Metod 5 Metod 6 Metod 7 
Innan [MWh] 2,3 58,1 107,2 - 2 660 48,9 52,5 96,3 
Efter [MWh] 13,6 58,1 89,0 - 3 015 94,5 56,7 104,1 
Förändring [%] 491 0 -17 - 13 93 8 8 

Tabell 13. Förändring av resultat vid ökning med 10 procent av elförbrukningen i indata. 
Innanvärdet betecknar den besparing som var möjlig med ursprunglig indata för Metod 1, 2, 3, 
6 och 7 samt den avgivna värmen innan förändring av indata för Metod 5. Eftervärdet 
betecknar utfallet efter förändring av indata för samma parametrar som innanvärdet. 
 
 

 Metod 1 Metod 2 Metod 3 Metod 4 Metod 5 Metod 6 Metod 7 
Innan [MWh] 2,3 58,1 107,2 - 2 660 48,9 52,5 96,3 
Efter [MWh] -9,1 58,1 115,1 - 2 324 41,5 48,3 88,5 
Förändring [%] -496 0 7 - -13 -15 -8 -8 

Tabell 14. Förändring av resultat vid minskning med 10 procent av elförbrukningen i indata. 
Innanvärdet betecknar den besparing som var möjlig med ursprunglig indata för Metod 1, 2, 3, 
6 och 7 samt den avgivna värmen innan förändring av indata för Metod 5. Eftervärdet 
betecknar utfallet efter förändring av indata för samma parametrar som innanvärdet. 
 

4.12. Sammanfattande resultat 
I Figur 11 visas det sammanfattande resultatet för de studerade metoderna. Metod 4 redovisas 
inte i denna figur då denna metod inte givit något resultat för besparingen under en 
medelsäsong. Det kan avläsas i figuren att samtliga metoder bidrar till en besparing eller 
inkomst under en medelsäsong. Metod 7.1 betecknar utbyte till ett kompressorkylaggregat 
med 10 procent högre COP-värden än dagens system medan Metod 7.2 betecknar utbyte till 
ett kompressorkylaggregat med 20 procent högre COP-värden. 
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Figur 11. Möjliga besparingar under en medelsäsong. 
* För Metod 5 visas möjlig inkomst från försäljning av spillvärme. 
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5. Diskussion 
Elförbrukningen given för Tjustvallen gäller för hela anläggningen och någon exakt 
elförbrukning för isbanans kylanläggning fanns inte att tillgå. Ett medelvärde har beräknats 
för de månader då kylanläggningen inte är i bruk som sedan subtraherats från förbrukningen 
under de månader då isbanans säsong gäller. Denna differens har antagits vara representativt 
för kylsystemets elförbrukning under de månader som är en del av säsongen. Medelvärdet för 
förbrukning av övriga delar av anläggningen är osäkert och troligtvis för lågt då 
elanvändningen kan antas öka under vinterhalvåret när soltimmarna blir färre vilket innebär 
en högre förbrukning för belysning. Då även utomhustemperaturen sjunker, kan det antas gå 
åt mer el till uppvärmning. Samtliga beräkningar är baserade på det beräknade medelvärdet 
vilket medför en osäkerhet i samtliga resultat. En utveckling av denna metod skulle kunna ske 
genom en viktning mellan månaderna där de månader som är mörkare och kallare får tyngre 
vikt.  
 
Då uppgifter om elförbrukningen endast finns för varje månad antas förhållandet mellan 
kyleffektbehovet och medelutomhustemperaturen vara linjärt utifrån de givna punkterna för 
varje månad under de tre säsongerna. Detta är en approximation som bidrar med ytterligare 
osäkerhet i beräkningarna. Från denna approximation beräknas den temperatur för vilken 
kyleffektbehovet är så stort att kylanläggningen måste gå på full last, för att sedan anta att 
systemet använder full effekt vid denna och högre temperaturer. Antagandet tar hänsyn till 
hur systemet regleras idag men information om kyleffekten i förhållande till kompressorns 
eleffektbehov är inhämtat från information om kylaggregatet vid inköp. COP-värdet kan ha 
förändrats sedan dess. Det kan till exempel ha sjunkit till följd av slitage. Detta försummas i 
beräkningarna och är därmed en felfaktor. Om systemet idag regleras till för hög, eller låg, 
last vid en viss utomhustemperatur kommer samtliga beräkningar utförda med denna 
approximation som grund att göra detsamma som följd av att det bygger på dagens 
elförbrukning. 
 
Ett första steg för att energieffektivisera kylanläggningen i Gamleby är att avläsa och spara 
information. I dagsläget finns inte tillräckliga mätningar av temperaturer och elförbrukning 
vilket gör besparingsberäkningar svåra att genomföra samt försvårar effektiv drift. Förslagsvis 
bör temperaturer för köldmedium samt köldbärare mätas och sparas vid in- och utlopp. Detta 
möjliggör till exempel kapacitetsreglering för de pumpar som driver köldbäraren utifrån 
temperaturskillnaden mellan in- och utlopp. Isytans temperatur kan mätas för att möjliggöra 
inställning för systemet beroende på önskvärd temperatur vid isytan. Även eleffekten för varje 
timme bör mätas och sparas, för att underlätta framtida studier. Detta gör 
besparingsberäkningar mer korrekta och gör det således enklare att avgöra vilka förändringar 
som är lönsamma.  
 
Denna studie tar inte hänsyn till investerings- och installationskostnader från leverantörer av 
olika system. Istället har en maximal installationskostnad beräknats utifrån att investeringen 
ska tjänas in inom 10 års tid. Denna presenteras i Tabell 12. Därefter finns möjlighet att 
undersöka vilken kostnad olika leverantörer kräver för förändringen av kylanläggningen. Utan 



42 
 

de olika metodernas investeringskostnad kan deras lönsamhet inte ställas mot varandra, vilket 
försvårar jämförande och prioritering av de olika åtgärderna.  
 
Genom jämförelse med två isbanor i Stockholm har det undersökts huruvida Tjustvallens 
isbana har en hög elförbrukning i förhållande till arean på isbanan. Då klimatet i Stockholm 
och i Gamleby avgörs vara relativt lika antas skillnader i klimatförhållanden för de tre 
isbanorna vara försumbara. Tjustvallens isbana konsumerar mer el än isbanan vid Eriksdals 
bollplan men mindre än den som är belägen i Vasaparken. En viktig faktor att ta hänsyn till är 
att systemet för Vasaparkens isbana är kombinerad med en värmepump för att möjliggöra 
försäljning av värme. Detta kan bidra till den högre elförbrukningen per areaenhet. 
Kylsystemet i Vasaparken har även det högsta maximala effektbehovet per areaenhet trots att 
det är den minsta isbanan. Förutsättningarna för denna isbana liknar därför förmodligen inte 
förutsättningarna för de andra isbanorna. Isbanan vid Eriksdal har en lägre elförbrukning än 
den på Tjustvallen men denna bana används endast för allmänhetens åkning medan den på 
Tjustvallen används för träningar och matcher av ett bandylag vilket medför att den är hårdare 
belastad än den vid Eriksdal och skillnaden i elförbrukning kan sannolikt förklaras med detta. 
Osäkerheten i förbrukningen för de olika isbanorna försvårar jämförelse mellan dem.  
 
Vid genomförandet av den ekonomiska analysen används en rekommenderad 
diskonteringsränta på 4 procent. En högre diskonteringsränta leder i detta fall till en lägre 
lönsamhet och därmed en mindre optimistisk prognos. I båda fallen beskriver nuvärdet en 
maximal investering för att metoden ska vara ekonomiskt lönsam. En ränta på 8 procent 
används därför som jämförelse för att avgöra hur känsligt utfallet är för ekonomisk 
instabilitet. För samtliga metoder sker en besparing, vid försumning av investeringskostnad, 
även med den högre diskonteringsräntan vilket ökar tillförlitligheten för resultat om möjlig 
besparing. Då denna studie inte ser till investeringskostnader diskuteras inte denna ränta 
djupare. Vid inköp av komponenter bör fler diskonteringräntor analyseras.  
 
Utformningen av syftet kan leda till en subjektiv bild av resultatet. Då det eftersökta resultatet 
är en besparing utifrån effektivisering ökar benägenheten att se den önskvärda förändringen. 
Den känslighetsanalys som genomförts är en metod för att minska subjektiviteten då den 
bedömer studiens reliabilitet genom att visa på osäkerheten i resultaten. 

5.1. Metod 1 – Installation av automatisk effektreglering av kompressorer 
Då kylanläggningens kyleffekt idag ställs in manuellt utifrån rådande väderförhållanden finns 
inte möjlighet att reglera den utifrån momentana förändringar. Dagens system kräver att 
någon är på plats för att styra regleringen vilken sker utifrån köldbärarens returtemperatur 
som även denna avläsas manuellt. Då kylanläggningen förmodligen inte har skiftgång som 
täcker alla dygnets timmar samt att andra arbetsuppgifter antas ingå för drifttekniker, utöver 
reglering av effektnivån för kylsystemet, så kommer kyleffekten inte vara optimal utifrån 
rådande förhållanden varje timme. Installation av ett system med automatisk effektreglering 
skulle öka antalet timmar med optimal kyleffekt. Det automatiska systemet antas läsa av 
utomhustemperaturen och utifrån denna ställa in vilken kyleffekt som krävs för att hålla 
önskvärd temperatur vid isens yta. Utomhustemperaturen är använd som referenspunkt i 
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denna studie då ingen information är given kring köldbärarartemperaturer. Metoden kan 
utvecklas genom avläsning av returtemperaturen på köldbäraren.  
Då beräkningar sker utifrån dagens reglering är den beräknade besparingen liten i förhållande 
till dagens eleffektbehov. Detta är en stor felfaktor då driften idag inte nödvändigtvis är 
optimal. En bättre beräkning kan utgå ifrån en teoretisk värmelast på isen och utifrån denna 
beräkna ett kylbehov för varje timme utifrån rådande förutsättningar. Vid installation av 
automatisk köldbärartemperaturavläsning kan detta vara utgångspunkten för beräkningar då 
detta tar hänsyn till rådande väderförhållanden.  Resultatet av denna studie visar alltså enbart 
hur en automatisk reglering utifrån hur systemet används idag skulle se ut och inte hur den 
optimala regleringen är. Kylsystemet används förmodligen med för hög last idag vilket 
indikeras av den för tjocka isen.  
 
Genomförande av Metod 1 kräver en installation av nya komponenter vilket inte enbart skulle 
ge en besparing utan även en investerings- och installationskostnad vars storleksordning är 
okänd då denna beror på lokala förhållanden. Då automatisk reglering generellt leder till 
ekonomiska besparingar för isbanor, vilket presenterats i litteraturstudien, kan det antas att 
den potentiella besparingen är större och således att en installering av detta system kan vara 
lönsam trots en större investeringskostnad än den som presenterats i denna studie. Samtliga 
metoder efter denna antas ha detta system installerat vilket innebär att en investeringskostnad 
skulle läggas till, för samtliga metoder, som är lika stor som den för denna metod. Dock kan 
det antas att den procentuella besparingen eller inkomsten för följande metoder skulle bli 
ungefär lika stor även om detta nya system inte skulle vara installerat. Grundat på detta har 
kostnaden för reglersystemet försummats för efterkommande metoder. 
 
I känslighetsanalysen visas att denna metods känslighet för förändringar i kylbehov är stor. 
Detta indikerar att metodens verkliga utfall är starkt beroende av vilket kylbehov per timme 
anläggningen egentligen har. För att bedöma metodens verkliga lönsamhet behövs därför, som 
tidigare nämnts, en mer noggrann beräkning av isbanas kylbehov. Detta utförs inte i denna 
studie då det inte ryms inom studiens ramar, men kan vara en utvecklingsmöjlighet för 
framtida studier.  
 
Enligt den ekonomiska analysen har metoden ett lågt nuvärde, och därmed en låg maximal 
investeringskostnad. Detta ekonomiska resultat bedöms inte som en realistisk besparing ur ett 
livscykelperspektiv utan en följd av metodens känslighet för indata. Utöver detta så 
möjliggörs genomförandet av några av de andra metoderna genom denna metod, vilket gör att 
den ekonomiska vinsten för berörda metoder kan summeras för att nå en mer rättvis 
bedömning av denna metods lönsamhet. De två metoder som är mest beroende av denna 
lösning är Metod 3 och Metod 6. 

5.2. Metod 2 – Installation av automatisk effektreglering av pumpar 
Antagandet att elförbrukningen för pumparna minskar med 50 procent om dessa 
kapacitetsregleras resulterar i en besparing på 58,1 MWh för den medelsäsong vilket 
motsvarar en ekonomisk besparing på cirka 53 000 kr. Detta ger, med en ekonomisk livslängd 
på 10 år och en diskonteringsränta på 4 procent, en maximal investeringskostnad på cirka 
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559 000 kr. Som tidigare presenterat är investeringskostnaden för ett system som reglerar 
pumparna ungefär 50 000 kr. Detta innebär att besparingarna för driften sparar in invester-
ingskostnaden på endast en säsong vilket gör metoden väldigt lönsam. Installationen bidrar till 
en energieffektivisering med en relativt låg investeringskostnad.  
 
Att anta en minskning i pumparnas elförbrukning med 50 procent är en grov approximation, 
vilket ger detta en stor felmarginal. Då den beräknade maximala investeringskostnaden är mer 
än 10 gånger större än den ungefärliga faktiska investeringskostnaden är det mycket troligt att 
detta är en lönsam metod trots osäkerheten i besparing per säsong. 
 
Känslighetsanalysen visar att resultatet från denna effektiviseringsmetod är okänsligt för den 
analyserade förändringen i förhållandet mellan kylbehovet och utomhustemperaturen, vilket 
är rimligt då den analyserade förändringen inte förändrar antalet timmar anläggningen 
används utan enbart vilken effekt kylanläggningen använder vid dessa.  

5.3. Metod 3 – Effektreglering 
Resultatet visar att stora besparingar sker för samtliga tre säsonger vid denna typ av effektre-
glering. För en medelsäsong ges en besparing på 107,2 MWh vilket motsvarar en ekonomisk 
besparing på 99 000 kr. Besparingsberäkningen har skett utifrån att kylanläggningen har ett 
system som automatiskt reglerar effektnivå utifrån utomhustemperatur vilket idag inte finns. 
Besparingen skulle därför troligtvis skilja sig något från det beräknade värdet, men avgörs 
bidra till minskad elförbrukning. Denna metod kräver ingen ny installation utan kan användas 
i dagsläget och bidra till en ekonomisk och ekologisk besparing enbart utifrån en förändring i 
beteende, men bör kombineras med en automatisk effektreglering för bästa möjliga resultat. 
Den maximala investeringskostnaden för ett system som sköter denna reglering är beräknad 
till 1 000 000 kr vid en ekonomisk livslängd på 10 år. Det är möjligt att ett system som detta 
kan användas även efter att kylsystemet blivit utbytt. I sådana fall är nuvärdet högre.  
 
Ur resultatet av känslighetsanalysen kan det utläsas att besparingen ökar då kylsystemet drar 
mindre under en säsong vilken kan förklaras med att den största förändringen av COP-värdet 
sker då kylsystemet används på halv last. Detta leder till en större besparing under kalla 
vintrar, och en mindre besparing under varma vintrar. Detta indikerar att en större besparing 
kan ges om Metod 1 ger en lägre effektnivå i förhållande till utomhustemperatur. Oavsett om 
kylsystemet används mycket eller lite under en säsong ges en stor besparing med denna 
metod.  

5.4. Metod 4 – Minskad istjocklek 
Tjockleken på isen på Tjustvallen är idag dubbelt så stor som den rekommenderade och öns-
kade istjockleken. Den tjockare isen leder till ett högre motstånd för värme vid rörelse genom 
isen. Värmeöverföringen genom isen minskar på grund av det ökade motståndet och mer kyla 
måste därför tillföras för att hålla hela isvolymen kyld. Resultatet visar att en minskning av 
istjockleken till halva dagens tjocklek, vilket är den rekommenderade istjockleken för en 
isbana, skulle ge en ökning av värmeöverföring genom isen med en faktor 2. Då information 
om flera bidragande faktorer, så som temperaturer på köldbäraren i förhållande till kyleffekt-
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behov eller utomhustemperatur, saknas har beräkningar för exakta besparingar utifrån denna 
förändring inte varit genomförbara. Utförandet av denna metod kräver ingen ny installation 
utan kräver endast att isen slipas oftare samt inte spolas lika tjock i början av säsongen. Det är 
därför ett snabbt och enkelt tillvägagångssätt för att minska elförbrukningen för isbanan utan 
investeringskostnader. Driften av ismaskinen som slipar och spolar isen kan komma att öka 
om isen behöver skrapas mycket oftare. Ismaskinen drivs idag med diesel bidrar till 
koldioxidutsläpp.  

5.5. Metod 5 – Användning av spillvärme 
I fallet Tjustvallen finns ett mindre värmebehov än det i en ishall, vilket gör att den avgivna 
värmen behöver transporteras längre innan den kan utnyttjas. Detta kan leda till större 
förluster och det är därför inte troligt att en lika stor del av den avgivna värmen kan utnyttjas 
som i en ishall. För beräkningar för denna metod undersöktes först hur stor mängd spillvärme 
som bildas. Enligt litteraturstudien är det möjligt att använda upp till 70 procent av 
spillvärmen i en ishall till uppvärmning inom anläggningen. I fallet för Tjustvallen antas 
mängden spillvärme som kan utnyttjas minska på grund av ökade förluster vid transport i 
ledningar. Hur stora förlusterna är beror på hur värmen leds till de områden som ska värmas 
samt hur långt det är till dessa områden.  
 
Istället för att undersöka hur mycket värme anläggningen kan leverera undersöktes hur stor 
efterfrågan på värme i området är. För de 25 närliggande husen som kan vara i behov av upp-
värmning beräknades hur stort det sammanlagda värmebehovet var vilket gav ett resultat på 
162,7 MWh per säsong motsvarande en intäkt på 150 000 kronor per säsong om spillvärme 
kan levereras och säljas till husen. Detta är det som presenteras som en möjlig intäkt i Figur 
11. Detta är endast en del av den alstrade spillvärmen men på grund av lägre efterfrågan samt 
förluster vid distribution kan inte all spillvärme användas. Resultatet visar att denna metod ger 
en stor besparing i jämförelse med de andra metoderna men den skiljer sig på det sättet att det 
är en möjlig intäkt som inte leder till minskade driftkostnader. Det är ett resultat med stora 
osäkerheter. Dock så är den producerade värmen betydligt större än värmebehovet i området 
och kylsystemet bör således kunna leverera tillräckligt mycket värme för att kunna tillgodose 
detta behov. Dock kan en värmepump krävas för att höja den avgivna värmens temperatur. 
Till exempel så är det inte säkert att alla boende i närheten skulle vara intresserade av att byta 
till denna uppvärmningsmetod. En nackdel är att den största värmeproduktionen sker under de 
dagar på säsongen då utomhustemperaturen är hög och kylbehovet till isbanan är som högst. 
Det är dessa dagar som värmebehovet för husen är som lägst. Kostnaderna för att installera ett 
system samt ledningar för att leverera spillvärmen kan vara höga. Den ekonomiska analysen 
visar att nuvärdet för ett system som tar vara på och levererar spillvärme till närliggande hus 
är 1 564 000 kr per säsong. Detta nuvärde avgörs vara tillräckligt högt för att ge incitament till 
investering av ett system som kan ta tillvara på spillvärmen.  
 
Känslighetsanalysen visar på en procentuell förändring på 13 procent för både en ökning med 
10 procent och en minskning med 10 procent av indata. Detta tyder på att resultatet för 
mängden producerad spillvärme är direkt beroende av indata. Känsligheten för denna metod 
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antas vara relativt stabil i förhållande till andra metoder då inte all avgiven värme används, 
men resultatet tyder på att en osäkerhet finns.  

5.6. Metod 6 – Ökad användning av frikyla vid låg utomhustemperatur 
Beroende på vilken kvalitet och temperatur som önskas på isen kan frikyla med hjälp av 
omgivningens lufttemperatur ersätta kylsystemet vid olika temperaturer. Idag använder 
anläggningen i Gamleby frikyla på detta sätt om temperaturen faller under -5 °C vilket är 
något som skulle kunna förändras. Enligt beräkningar för modellen ges ett resultat som visar 
på en stor besparing av el om frikyla ersätter kylsystemet vid utomhustemperaturer under  
-2 °C. Detta skulle ge en årlig besparing på 48,9 MWh för en medelsäsong, vilket motsvarar 
en besparing på 49 000 kr. Dessa beräkningar är utförda enligt antagandet att ett automatiskt 
effektregleringssystem installerats. Det är möjligt att besparingarna inte skulle vara lika stora 
om systemet inte fanns. Det skulle då krävas att kylanläggningen stängdes av manuellt varje 
gång temperaturen sjönk under -2 °C vilket kräver att utomhustemperaturen mäts av varje 
timme samt att någon alltid finns på plats för att reglera systemet. Dessa antaganden är inte 
rimliga och beräkningarna skulle därför enbart stämma med ett automatiskt reglerat system. 
På grund av dessa antaganden finns stora osäkerheter i modellen och det krävs tidigare 
förbättringar av kylanläggningen för att resultatet vid genomförande av denna metod ska 
stämma överens med de som presenteras i denna studie. Resultatet av denna metod visar inte 
en exakt besparing utan storleksordningen på elförbrukningsförändringen som sker vid ökad 
användning av frikyla. Dock skulle en besparing ske även utan automatiskt reglerat 
kylsystem.  
 
En viktig parameter vid användning av frikyla vid högre temperaturer är iskvaliteten. Då 
frikyla används redan vid -2 °C kommer temperaturen vid isytan att öka vilket leder till en 
mjukare is som kan påverka användningen av isen. Den isbana som använder frikyla från -2 
°C enligt litteraturstudien används främst för allmänhetens åkning, en aktivitet som ställer 
lägre krav på iskvaliteten än bandy. För att spara elektricitet utan att försämra iskvaliteten kan 
regleringen ske på ett sådant sätt att frikyla används från -2 °C då isbanan inte används, eller 
används till aktiviteter som ställer låga krav på iskvalitet. 
 
Inte heller denna metod kräver en installation av ett nytt system vilket innebär att det är en 
förändring som kan göras utan stora omständigheter eller investerings- och installations-
kostnader. Metoden ger en ekonomisk besparing samt en minskning i utsläpp av koldioxid 
utan att kosta något, även om resultatet förbättras av installation av ett automatiskt 
effektregleringssystem.  Den ekonomiska analysen visar på ett nuvärde på 470 000 kr. Om 
ingen investering krävs, som i detta fall, är detta den uppskattade ekonomiska nyttan av 
förändringen över hela systemets livscykel. 

5.7. Metod 7 – Byte till ett mer effektivt kompressorkylaggregat 
Dagens kylaggregat kan bytas ut till ett aggregat med högre COP-värde för att kräva en lägre 
eleffekt för kylning av isbanan. Då information kring aggregat på marknaden var svår att 
komma åt har beräkningar genomförts utifrån dagens system men med en ökning av COP-
värdet för anläggningen vid olika belastningar. En ökning med 10 procent ger, enligt 
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resultatet, en besparing i både kronor och koldioxidutsläpp. En ökning med 20 procent ger 
ytterligare besparingar. Den ekonomiska besparingen under en livstid antas vara för låg för att 
investera i och installera ett nytt aggregat för båda ökningarna av COP-värde för att det ska 
vara ekonomiskt lönsamt under livstiden för systemet. Vid inköp av dagens system gjordes en 
investering på knappt 7 miljoner kronor vilket ger en indikation om att ett nytt aggregat bör 
kosta mer än 89 000 kr vilket är besparingen för ett aggregat med 20 procent högre COP-
värde. Dock bör hänsyn tas till att nuvärdet är beräknat för en livstid på 10 år medan ett nytt 
aggregat förmodligen skulle ha en längre livstid. 
 
Känslighetsanalysen visar att metoden är beroende av indata men förhållandevis lite i 
jämförelse med tidigare metoder. Den procentuella förändringen är lika stor vid både en 
ökning och en minskning med 10 procent av indatavärden vilket tyder på att metoden är direkt 
beroende av förändringen i indata.  

5.8. Övriga lösningar 
En annan möjlig lösning som studerades var möjligheten att kyla köldmediet i kylanläggningen 
med vatten från Gamlebyviken. Vatten kan cirkuleras från denna vik till bandybanans 
kylanläggning för att kyla med kall vätska istället för luft, vilket används idag. Vattnet i viken 
håller en mer konstant temperatur än lufttemperaturen under säsongen då denna varierar 
kraftigt. Vattnet på botten av viken har en ungefärlig temperatur på 4 °C oberoende av 
utomhustemperaturen om inte denna blir så pass hög under en längre tid att den kan värma 
hela vattenmassan. När en konstant temperatur tillförs kylanläggningen ges ett mer konstant 
COP-värde. Detta varierar om temperaturen på mediet som kyler varierar. Möjligheten 
undersöktes att dra en sluten krets med en köldbärare från botten av viken, upp till 
kylanläggningen och sedan tillbaka till viken efter att ha kylt köldmediet. Det köldmedium 
som används idag är ammoniak och detta arbetar med en kondenseringstemperatur på 25 °C 
vilket innebär att så länge temperaturen på det medium som ska kyla köldmediet är lägre än 
25 °C kommer köldmediet alltid att kondensera oavsett om det kyls med luft vid 
utomhustemperatur eller vatten från Gamlebyviken. Då kostnaden bedöms som hög i 
förhållande till en potentiell vinst bedöms inte detta som en lämplig 
energieffektiviseringsmetod.  
 
Möjligheten att byta till ett mindre kompressorkylaggregat undersöktes. Tjustvallens isbana 
förbrukar mer el per kvadratmeter för en säsong än vad isbanan vid Eriksdal göra. Utifrån 
detta undersöktes om Tjustvallen förbrukar för mycket energi på grund av ett för stort 
kylaggregat. Utifrån regleringen idag krävs det att kylanläggningen går på full effekt vid 
temperaturer högre än cirka 8,2 °C. Det innebär att då temperaturen stiger över detta kan inte 
kylanläggningen garantera önskad istemperatur. Om anläggningen används effektivare i 
framtiden kan den möjligtvis det men i dagsläget är det inte aktuellt att byta till ett mindre 
kylaggregat, framför allt på grund av att utomhustemperaturen stigit de senaste två vintrarna.   

5.9. Hållbar utveckling  
I dagsläget är det inte ekonomiskt hållbart att byta ut hela systemet. Det system som 
installerades år 2005 beräknades vara i drift under 20 år och visar idag inga tecken på att 
behöva bytas ut. Utbyte av systemet idag skulle därför leda till investerings- och 
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installationskostnader som är onödigt höga samt en onödig belastning på miljön vid 
produktion av systemet. För att dagens system ska vara lönsamt, det vill säga att dess 
upplevda totala nytta är större än den upplevda totala kostnaden, har det antagits att 
investeringskostnaderna för att bygga anläggningen ska fördelas över en period på 20 år. 
Resultaten från studien visar dock att det vore ekonomiskt lönsamt att byta ut delar av 
systemet eller göra vissa ändringar, framför allt att installera ett system som automatiskt 
reglerar effektnivåerna för kylanläggningen utifrån uppmätta utomhustemperaturer. 
Genomförandet av vissa förändringar presenterade i studien skulle enligt resultatet bidra till 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet genom minskade kostnader och koldioxidutsläpp.  
 
Vid val av dagens kylanläggning försummades dess miljöpåverkan. För att framtida 
kylanläggningar som installeras inom kommunen ska vara så hållbara som möjligt skulle 
kommunen kunna göra om den viktningsmodell som används så att denna även tar hänsyn till 
anläggningens miljöpåverkan. Detta ger då en mer korrekt beskrivning av systemets 
kostnader.  
 
En viktig faktor att ta hänsyn till är skillnaden mellan ekonomisk och ekologisk lönsamhet 
under anläggningens livscykel. Utifrån den ekonomiska analysen presenteras för varje metod 
huruvida det är troligt att investeringen är lönsam eller inte. Om metoden bedöms vara icke 
lönsam ur ett ekonomiskt perspektiv kan den fortfarande bidra till ekologisk lönsamhet genom 
minskade koldioxidutsläpp under livscykeln. Då produktionen av nya system inte diskuteras i 
denna studie är det dock svårt att avgöra huruvida det är ekologiskt lönsamt eller inte att 
investera i nya tekniska lösningar då de kan bidra till höga koldioxidutsläpp under 
tillverkning, transport och installation. Resultatet visar att samtliga metoder skulle bidra till 
ekologisk hållbarhet med avseende på drift och att delar av systemet därför bör bytas ut eller 
förändras.  

5.10. Källkritik 
En blandning av vetenskapliga rapporter, rapporter från intresseorganisationer, myndigheter, 
företag, kommuner, samt intervjuer och mejlkonversationer med ansvariga för drift, 
förvaltning och utveckling av isbanors kylsystem har stått för underlaget till denna studie. De  
drifttekniker som tillhandahållit information om isbanors drift, skötsel och uppbyggnad har 
gjort detta utifrån sin kunskap och har i vissa fall uppskattat storleksordningar på värden i de 
fall där det inte funnits exakta mätningar, vilket är en felkälla i indata. Det har inte bedömts 
som om de förvrängt information medvetet. Då information från myndigheter, 
intresseorganisationer och företag kan vara vinklade till den egna organisationens fördel har 
denna information granskats mer kritiskt än information från vetenskapliga rapporter. Överlag 
bedöms använda källor som trovärdiga. 
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6. Slutsats 
Utifrån givna resultat dras slutsatsen att samtliga presenterade metoder leder till en 
energieffektivisering av systemet var för sig, således dras även slutsatsen att det är möjligt att 
energieffektivisera dagens system. De metoder som rekommenderas som första steg är att 
effektivisera regleringen av effektnivån för kompressorerna för att minska användningen vid 
dellast samt att automatiskt effektreglera köldbärarpumparna utifrån temperaturskillnader på 
köldbäraren. Användning av spillvärme bedöms som den mest lönsamma metoden med 
antagandet att spillvärme kan säljas till närliggande hus för uppvärmning, då 
investeringskostnad försummas. En minskning av istjockleken kan leda till en besparing utan 
att kräva en hög investeringskostnad och kan därför genomföras omgående för att bidra till 
energieffektivisering. 
 
För att avgöra hur lönsamma effektiviseringsmetoder är krävs mer information om systemets 
skötsel i dagsläget. Ett viktigt steg på vägen vore att spara vilken effektnivå kylsystemet 
används på för varje timme. Detta ger både incitament och möjligheter till 
energieffektiviseringar. Mer utförliga mätningar ökar möjligheten till fler, mer omfattande, 
studier och resultat. På grund av skillnaderna i systemens uppbyggnad och isbanornas 
användningsområden kan inte några slutsatser dras kring huruvida elförbrukningen för 
Tjustvallens isbana är hög eller låg i förhållande till andra isbanor utifrån informationen 
presenterad i denna studie.  
 
Förändringar av systemet enligt föreslagna metoder skulle bidra till lägre driftkostnader samt 
minskade utsläpp av koldioxid under drift. Det bedöms därför att studien, vid implementering 
av energieffektiviseringsmetoder, bidrar till ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Den 
uppbyggnad som bedöms mest passande ur hållbarhetssynpunkt är dagens system med 
rekommenderade åtgärder för effektivisering och det är idag inte lönsamt att byta ut systemet.   
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7. Framtida studier 
En fortsatt studie kan genomföras på området där uppmätta värden för systemet först 
dokumenteras för att sedan ge en bättre kalkyl av energianvändningen för systemet samt vilka 
kostnader detta leder till. Denna studie är utförd utifrån elförbrukningen per månad för den 
idrottsplats där isbanan är belägen vilket medför stora osäkerheter i beräkningarna. Samtliga 
metoder i denna studie kan analyseras djupare med faktiska mätningar på platsen. 

7.1. Investeringskostnader 
I denna studie diskuteras maximala tillåtna investeringskostnader för olika förändringar. En 
framtida studie kan undersöka vilka kostnader olika leverantörer kräver i förhållande till 
driftparametrarna. Detta skulle ge en tydligare bild av de exakta besparingarna under 
kylanläggningens livscykel.  

7.2. Prognosreglering utifrån framtida väderprognos 
Ett system som regleras utifrån framtida väderprognos kan ställa om till högre effekt om 
utomhustemperatur och solinstrålning förväntas öka och på så sätt kyla isen till en lägre 
temperatur innan väderförhållandena förändras. Detta skulle innebära stabilare förhållanden 
för isen. En framtida studie kan undersöka möjligheten att installera ett system som regleras 
enligt en sådan modell.  

7.3. Utvecklad användning av spillvärme 
Beräkningarna för spillvärme har i denna studie endast genomförts för fallet där värmen 
levereras direkt till det område som kräver uppvärmning, i detta fall hus i närliggande område. 
Ett alternativ kan vara att höja temperaturen på spillvärmen med en värmepump för att sedan 
kunna leverera värmen till fjärrvärmenätet. En framtida studie kan undersöka 
investeringskostnaderna för att möjliggöra temperaturökningen på spillvärmen samt den 
möjliga inkomsten från försäljning av värmen till fjärrvärmenätet. Ytterligare en möjlighet för 
användning av spillvärme är att lagra värmen i marklager. Den största mängden spillvärme 
från kylanläggningen är vid höga utomhustemperaturer medan den största efterfrågan på 
värme är vid de lägre temperaturerna. Det vore därför fördelaktigt om värmen kunde lagras 
för att sedan användas vid de kallare dagarna.  

7.4. Ändring av köldmedium eller köldbärare 
Valet av köldmedium och köldbärare påverkar hur mycket kyla som kan transporteras i 
systemet. Olika medier och bärare har även olika stor påverkan på miljön. Ett byte av 
antingen både köldmediet och köldbäraren eller den ena av dem skulle därför kunna påverka 
både miljö och ekonomi i kommunen. En djupare studie kring hur olika köldmedium och 
köldbärare skulle påverka systemet kan genomföras för att avgöra om möjligheten finns att 
byta någon av de två medierna utan ombyggnation av kylanläggningen, samt vad en eventuell 
ombyggnad kan komma att kosta. Det är även möjligt att ändra koncentrationerna av de 
nuvarande medierna för att nå optimala förhållanden. Förångnings- och kondenserings-
temperaturen för ett köldmedium påverkar verkningsgraden för systemet men då information 
kring vilka förändringar som är möjliga att genomföra för den nuvarande kylanläggningen 
inte ännu finns att tillgå skulle en framtida studie kring detta kunna utföras för att avgöra 
påverkan från köldmedium och köldbärare på systemets effektivitet.  
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7.5. Väderskydd 
Då isbanas värmelast ökar vid ökad vind och solinstrålning, är en möjlig metod för att minska 
isbanans elförbrukning att bygga ett skydd runt isbanan som minskar påverkan från dessa 
faktorer. För minskning av vind kan vindskydd placeras runt isbanans sidor, medan en 
minskning av solinstrålning kan ske genom installation av ett tak över isbanan. Ett tak över 
isbanan har fördelen att det även minskar mängden regn isbanan drabbas av. Vid byggnation 
av tak och väggar ger detta en kontrollerad miljö där även luftfuktighet kan styras. Hur stor 
påverkan på isbanans elförbrukning detta skulle ha, i förhållande mot investeringskostnaden 
kan utvärderas för att avgöra huruvida det är en kostnadseffektiv energieffektiviseringsmetod. 

7.6. Användning av snö för frikyla 
Smältvatten från snö kan användas för att kyla kondensatorn i kylsystemet. Det kan i en 
framtida studier analyseras om snö finns tillgängligt för denna typ av frikyla samt om det 
skulle bidra till ekonomisk eller ekologisk hållbarhet.  

7.7. Inköp av ny ismaskin 
I dagsläget finns en önskan om att inhandla en ny ismaskin till Tjustvallen. Dagens ismaskin 
drivs på diesel vilket bidrar med luftföroreningar och koldioxidutsläpp. Det kan analyseras om 
möjlighet finns att inhandla en ny maskin med lägre miljöpåverkan och hur denna skulle bidra 
till ekologisk hållbarhet.  

7.8. Reglering utifrån användning 
Samtliga regleringsmetoder studerade i denna studie antar att samma istemperatur krävs 
dygnet runt. Vid de timmar isbanan används krävs en lägre istemperatur då friktion vid 
användningen höjer temperaturen vis isytan. Kylbehovet är därför högre vid användning, 
vilken oftast sker dag- eller kvällstid. En framtida studie kan undersöka möjligheten att 
reglera effektbehovet utifrån tid på dygnet samt schemalagd användning av isbanan.  
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