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Abstract
Today Sweden has 341 ice hockey arenas, around 140 outdoor ice hockey rinks, 60 ice
fields for bandy and about 35 curling arenas. In addition, the numbers of indoor bandy
arenas are increasing. The cooling systems installed today should be able to lower its
energy consumption with 10-30%.
In this thesis, Ronneby ice-arena has been researched. This artificial cooling facility
was inaugurated 2011 and is one of the newest in Sweden. This is an outdoor ice field
for bandy and therefor has no roof or walls to cover the field. Ronneby ice-arena has
problems with uneven cooling distribution of the ice field. This results in cracks and
uneven ice quality. These problems also result in higher energy consumption than
necessary.
To find a solution for the uneven cooling of the ice field flow measurements were
carried out in the brine circuit. To get a better understanding of the cooling distribution,
temperature measurements were carried out on the brine feeding lines. A calculation has
been performed on what energy savings a speed control of the brine circulation pumps
depending on the outdoor temperature could generate. Another calculation was made to
see the possible savings with a windshield around the field. In this thesis the benefits of
a heat recovery system on the cooling compressors refrigerant has been investigated.
The heat recovery system could heat the locker rooms, the clubhouse, the showers and
the hot water for the Zambonis.
In order to perform the necessary calculation for this thesis, Fredriksbergs BK and
Ronneby municipality provided operating data.
The actions proposed to Ronneby ice-arena to solve the uneven cooling of the ice field
is to change the location of the brine feeding line connection point. At the same time
this work is carried out it’s suggested that the brine feed and return lines get insulated.
When the uneven cooling problems have been solved, a speed control system should be
installed to control the brine circulation pumps, in order to lower the electricity
consumption. Ronneby ice-arena has the possibility to install a heat recovery system.
Therefore it is suggested to install a heat exchanger on each cooling compressor
refrigerant. This installation is to be used to heat the clubhouse, the showers and the hot
water for the Zambonis. The system to cool the condensers with seawater and currently
the heat pump are not optimal designed. The installed heat pump does not work when
the seawater temperature is below 5°C, therefore the system should be redesigned.
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Abstrakt
I Sverige finns idag 341 ishockeyhallar, ca 140 konstfrusna utebanor för ishockey och
ca 60 för bandy. Utöver detta växer antalet bandyhallar och dessutom finns det ca 35
curlinghallar. De kylanläggningar som är i bruk idag borde kunna sänka sin energiförbrukning med mellan 10-30 %.
I detta examensarbete är det Ronneby is-arena som har undersökts. Denna anläggning är
en av Sveriges nyaste då den invigdes 2011. Det är en utomhusbana, det vill säga, att
det inte finns något täckande tak eller vindskydd kring isytan. Idag har Ronneby isarena problem med ojämn kylfördelning, vilket resulterar i ojämn iskvalité och
sprickbildningar. Detta har även resulterat i en högre energiförbrukning än nödvändigt.
För att finna lösningar på dessa problem har flödesmätning på köldbäraren utförts. För
att ge en klarare bild av kylfördelningen har mätningar av temperaturförlust i
köldbärarens matarledning utförts. En beräkning har gjorts på vad varvtalsstyrning
baserat på utomhustemperatur skulle kunna generera för energibesparing. För att
ytterligare kunna minska energiförbrukning har beräkningar gjorts på vad ett vindskydd
runt om Ronneby is-arena skulle kunna ge för energibesparingar. I arbetet har även
ingått att undersöka hur mycket värmeenergi två hetgasvärmeväxlare, installerade på
kompressorernas hetgas sida, för uppvärmning av klubbhus, dusch och ismaskin vatten
skulle kunna generera.
För att kunna genomföra beräkningar på energibesparande åtgärder har driftdata
tillhandahållits av Fredriksbergs BK och Ronneby kommun.
Åtgärderna som föreslås för Ronneby is-arena är att förflytta anslutningspunkten för det
ena matarledningsröret för att få jämn kylfördelning av isytan. Samtidigt som detta
arbete utförs, isoleras båda köldbärarnas tillopp och returledningar för energibesparing.
När kylfördelningsproblemet är avklarat kan en framgångsrik varvtalsstyrning av
cirkulationspumparna installeras för att sänka elförbrukningen. På Ronneby is-arena har
man möjligheten att ta tillvara på värmen i kompressorernas hetgas. Därmed föreslås en
installation av hetgasvärmeväxlare för uppvärmning av klubbhusets värmesystem,
dusch och ismaskinvatten. Idag är systemet för kylning av kondensorer med sjövatten
samt värmepump inte optimalt utformat och bör därför byggas om. Detta då den
installerade värmepumpen inte fungerar när sjövattentemperaturen sjunker under 5°C.
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1 Inledning
I Sverige finns det 341 ishallar och 140 isbanor utomhus. Eftersom Sverige har kalla
vintrar så finns det möjlighet till att bygga isbanor utan någon typ av skydd från vind
och väder. När isbanor byggs utomhus är det viktigt att man både utnyttjar det kalla
klimatet och kör anläggningen på ett energieffektivt sätt. En anläggning bör alltid sträva
efter att ha så liten miljöpåverkan som möjligt, det vill säga släppa ut så lite CO2 som
möjligt. CO2 är direkt kopplat till elförbrukning och finns det möjligheter att minska
elförbrukningen på anläggningen, så har man även gjort miljön en tjänst samt sparat
pengar. Idag bedrivs energibesparande projekt runt om i Sverige och inte minst i
Ronneby. Ronneby kommun har anammat olika miljömål för 2014-2016. Grundpelarna
är följande (Ronneby kommun 2014):





Begränsad klimatpåverkan.
Giftfri miljö̈.
Levande sjöar och vattendrag.
God bebyggd miljö̈.

Ronneby kommun har även skapat olika etappmål för detta projekt vilket är följande:
-

Information och utbildning om energibesparing och hållbar utveckling i
industrin
Energieffektivisering av offentliga samlingslokaler.
Främja installation av solel och solvärme inom industri, handel, offentlig
verksamhet, lantbruk och bostäder m.m.
Installera ladd stolpar till elfordon i kommunen.
Barn- och ungdomar erbjuds extra aktiviteter inom hållbar utveckling i
samarbete med skolan
Miljökrav och etiska krav vid upphandling
Information om alternativa uppvärmningsmetoder till de fastighetsägare som
använder fossila bränslen.
Ronneby kommun har hög kompetens inom miljöområdet

Den grundpelare som detta arbete lutar sig mot är tillika kommunens, att begränsa
Ronneby kommuns klimatpåverkan genom att minska dess energiförbrukning, som i sin
tur resulterar i minskade löpande utgifter.

1.1 Problembeskrivning
Problemet med Ronneby is-arena är att den har energiförluster och har svårt att behålla
en bra iskvalité på ena sidan av isbanan när plusgrader råder, trots att kompressorerna
går på full effekt. Det rödmarkerade området i figur 1 är den yta som idag håller sämre
iskvalité.
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Figur 1 – Markerad yta, sämre iskvalité

Enligt uppgiven elförbrukning av Ronneby kommun värms klubbhuset som ligger i
anslutning till bandybanan upp med ca 40 000 kWh per säsong, i detta inkluderas
uppvärmning av lokaler samt varmvatten till duschar och ismaskiner. Idag finns en
värmepump installerad för att ta upp en liten del av den spillvärme som idag kyls bort i
Härstorpssjön. Denna värmepumpsinstallation fungerar inte då sjövattnet från
kondensorn understiger 6°C. När sjövattnets temperatur understiger 6°C bildas en
isplugg i värmepumpens förångare.
Varvtalsstyrning cirkulationspumpar
Idag styrs cirkulationspumparna varvtal manuellt med en installerad frekvensomriktare.
Genom att använda frekvensomriktare som idag finns installerad skulle en
temperaturstyrning av varvtalet på cirkulationspumparna kunna användas.
Cirkulationspumparna behöver endast leverera så mycket flöde så det hålls en bra
iskvalité. När temperaturen är under -5°C behöver inte cirkulationspumparna gå
eftersom kompressorerna inte går. Vid -5°C och neråt är kyleffekten tillräcklig i luften
för att kyla isytan.

1.2 Syfte
Att hitta kostnadseffektiva lösningar för energibesparingar på Ronneby is-arena.
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1.3 Mål
1.3.1 Huvudsakliga mål
(i)
(ii)
(iii)

Hitta en lösning på problematiken med ojämn kylkapacitetsfördelning av
isytan.
Hur påverkas energiförbrukningen genom att varvtalsstyra cirkulationsoch kylpumpar.
Beräkna energibesparing med installerad hetgasvärmeväxlare på
kompressorernas hetgas sida.

1.3.2 Delmål

(iv)

Undersöka vindhastighetens och utomhustemperaturens termodynamiska
påverkan av isytan. Sammanställa potentiell kostnadsbesparing av ett
vindskydd runtom bandybanan.

2 Teori
2.1 Kylteknik
Värmeenergi övergår naturligt från en hög temperatur till en lägre, men för att uppnå
motsatt effekt så krävs det teknisk utrustning. Kylanläggningens uppgift är att flytta
värmeenergi från en låg temperatur till en högre. Anläggningen måste vara i drift så
länge det behövs för att komma ner i önskad temperatur, stängs anläggningen av så
kommer temperaturen till slut att utjämnas (Nydal 2007).
En kylanläggning består i princip alltid av en kompressor, kondensor,
expanssionsventil, förångare samt rörledningar. I systemet har man ett köldmedium som
ändrar aggregationstillstånd och på så vis binder man energi vid förångning och den
avger energi vid kondensering.
Ett kylsystem som används för att skapa en isbana kan kombineras med en värmepump
eller värmeväxlare beroende på vilket energivärde kompressorernas hetgas har.
Anläggningen byggs då för att täcka ett värmebehov i tekniska processer eller
uppvärmning. Man kan på så vis till exempel värma omklädningsrummen och
duschvattnet, alternativt om isbanan byggs i anslutning till en simhall så kan vattnet i
simhallen värmas med hjälp av spillvärmen från isbanan.
Kylfaktorn är den storhet som används i kylanläggningar för att se hur bra kylprocessen
är i förhållande till hur mycket effekt (kW) det krävs för att driva kompressorn. COP(coefficient of performance) är den faktor som numera används för att beskriva
förhållandet mellan upptagen värme i förångaren och det tillförda arbetet för att driva
värmepumpen. COP faktorn kan variera beroende på vilket köldmedium som används
samt ålder och typ av anläggning.
Det går att dela in kylsystem i två olika typer, direkta eller indirekta kylsystem. Man
kan inte säga att det ena systemet är effektivare än det andra, utan det viktigaste är att
systemet dimensioneras efter kylbehovet. Vanligast är att kyla kondensorn med luft
eller vätska. Om möjlighet finns kan man installera en vattenkyld kondensor och hämta
vattnet från ett vattendrag eller om det ligger en sjö i närheten. Det som måste beaktas
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om man skall kyla med sjövatten är man måste ha ett filter på ingående vatten för att
undvika nedsmutsning av kondensorn (Granryd 2016) (Nydal 2007).

2.2 Kompressorkylsystem
Ett kompressorkylsystemet fungerar så att det är en sluten krets som köldmediet
strömmar i. För att koka eller förånga en vätska krävs det värmeenergi och lågt tryck så
att vätskan börjar koka vid en önskad temperatur. När gasen strömmar in i (2)
kompressorns så börjas den komprimeras vilket ger gasen en högre temperatur se figur
2. Den varma gasen med högre tryck går sedan igenom (1) kondensorn där gasen kyls
ner och övergår till vätska istället för gas. När mediet befinner sig i vätska strömmar det
genom (4) expanssionsventilen vars uppgift är att släppa igenom tillräckligt med
köldmedium i (3) förångaren och skilja på hög och lågtrycksida (Axell 2001).
Förångarens uppgift är att ta upp värmeenergi (skapa kyla). Därför placeras den på det
ställe där man vill behålla en låg temperatur (Nydal 2007).

Figur 2 – Kompressorkylsystem

2.3 Frikyla
Frikyla är kyla som inte är skapad av något kylsystem det vill säga att kylan är skapad
av att utomhustemperaturen sjunker till 0°C. För att kunna dra nytta av den kyla som
vädret skapar så måste kylsystemet ha reglering för detta. Regleringen skall vara
utformad för den specifika anläggningen och vilken lägsta temperatur anläggningen
behöver. Frikyla i kombination med en isbana utomhus skulle kunna innebära att det
installerade kylsystemet skulle stängas av om temperaturen sjunker tillräckligt lågt för
att upprätthålla kylbehovet av isbanan. Resultatet av detta skulle innebära att man
minskar slitaget på anläggningen och att man sparar energi.
2.4 Köldmedium
Alla köldmedier betecknas med ett R, vilket är första bokstaven i engelska ordet
Refrigerant, som står för köldmedium. De mest använda köldmedierna är R12 och R22
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men på senare tid har de blivit förbjudna. Köldmedier som tillhör den nyare R400 serien
består av en blandning av två eller fler ämnen. Ämnena kommer att uppträda olika
under förångning och kondensering, vilket påverkar förångningstemperaturen och
kondenseringstemperaturen i olika grad under processen. R400 serien ersatte de äldre
köldmedierna på grund av den skadeverkan de hade på jordens ozonskikt.
CFC-HCFC-HFC köldmedier började bli populära på 30-talet. De ämnen som har
beteckningen CFC innehåller klor, fluor och kol. HCFC har även ämnet H (väte)
inblandat. CFC ämnena är numera förbjudna på grund av deras försämring av
ozonlagret som skyddar oss människor mot solens ultravioletta strålar.
Ammoniak är ett av de köldmedium som har varit i bruk längst och används även idag.
Ammoniak är även mindre kostsamt och har liten inverkan på miljön, men man måste
vara försiktig eftersom ammoniakgasen är giftig. Man varnas dock i tid av den starka
lukten. Alla köldmedier har en påverkan på växthuseffekten om de kommer ut i
atmosfären. Köldmedier mäts i GWP (global warming potenial). GWP är en skala som
relativt jämför köldmediets klimatpåverkan med effekten av samma mängd koldioxid
(Nydal 2007).
2.5 Köldbärare
Val av köldbärare skall göras till varje specifikt anläggning. Till en isbana är det viktigt
att välja en köldbärare med så effektiv värmeöverföring som möjligt. Några av de
vanligaste vattenbaserade köldbärarna har tillsats av kalciumklorid, glykoler eller
alkoholer. Det finns ingen köldbärare som är helt ideala under alla förhållanden utan
alla har olika energiförbrukning och miljöpåverkan (Svenska ishockeyförbundet 2014).
2.6 Iskvalitet
Beroende på vilken aktivitet som skall utföras vid tillfället så vill man uppnå olika
kvalitet på isbanan. När en hockey eller bandymatch skall spelas krävs det en hårdare
isyta vilket betyder att kylaggregaten måste köras hårdare. Raka motsatsen sker om det
skall vara konståkning. Då vill man uppnå en mjukare isyta och därför sänks effekten på
kylaggregaten. Under natten kan effekten sänkas när ingen använder isytan för att spara
energi samt minska slitaget på kylaggregaten (Svenska ishockeyförbundet 2014).
2.7 Ronneby is-arena
Ronneby is-arena togs i drift 2011. Isytan kyls med hjälp av två skruvkompressorer som
kylmaskiner. De har en märkeffekt på 184,9 kW vardera: Modell nr: SRC-S-985
Refcomp. Kondensorerna är vattenkylda och kylvattnet pumpas från Härstorpssjön som
ligger i anslutning till bandybanan. Den totala installerade kondensorkapaciteten är
1900 kW. Eftersom värmepumpen inte fungerar när sjövattnet temperatur understiger
5°C har kylsystemet ingen energiåtervinning vintertid utan all överbliven värme återförs
till Härstorpssjön.
Kylslingorna som är av plast, är nerlagda under en bädd av stenmjöl. Ronneby is-arena
håller oftast en isyta från den 1 november till och med den 1 mars efterföljande år. Den
tiden är ibland något för kort för att tävlingslagen ska kunna spela alla sina
hemmamatcher enligt spelschemat. Den årliga, genomsnittliga elförbrukningen för
Ronneby is-arena är ca 510 000 kWh/år.
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3 Metod
För att genomföra undersökningen har olika mätningar samt beräkningar utförts. För att
se köldbärarens flödesfördelning har flödesmätning gjorts på köldbärarens rörsystem.
För att undersöka temperaturförlust i köldbärarens tillopp har temperaturmätningar
utförts. Ett driftprogram har tagits fram för att se den potentiella besparing på
cirkulationspumparna elförbrukning som är ca 20 % av Ronneby is-arenas totala
elförbrukning. För att undersöka vad ett vindskydd runt Ronneby is-arena skulle kunna
spara i elförbrukning har diagram tagits fram över vindhastighetens som funktion av
elförbrukningen.
Isytans kylning är inte jämnt fördelad, vilket skulle vara det optimala. Med en jämn
kylfördelning så kommer man inte kyla någon del av isytan i onödan. Har man en dålig
kylfördelning kan det resultera i att mer kyla måste tas ut i banan enbart för att hålla
tillräcklig kyla på den dåliga delen av isytan. Övriga isytan kan då få för mycket kyla
vilket kan resultera i sprickbildningar. För att undersöka köldbärarens flödesfördelning i
isbanan har tillfällig flödesmätning med ultraljudsutrustning installerats på strategiskt
utvalda mätpositioner (mätpunkter) i systemet, se figur 3.
För att studera temperaturminskningen i köldbärarens matarledning, mättes
temperaturens dels precis efter förångaren (kallaste punkten) och dels längst bort på
matarledningarna, se figur 4. Från matarledningarna fördelas köldbäraren i isbanan.
3.1 Kylflödesfördelning
Flödesmätning med ultraljud valdes som metod eftersom anläggningen måste vara i
drift medan mätningarna gjordes. Med ultraljudsmätare kunde mätningen ske utanpå
kylrören och inget ingrepp i systemet krävdes. Detta var en stor fördel då rören inte
kunde kapas för att montera annan typ av flödesmätning.
Ultraljudsmätning mäter hastigheten på vätskan i röret. Hastigheten multipliceras sedan
med vätskans densitet och rörets inre area. Densiteten ställs in i instrumentet innan
mätningen påbörjas. Densiteten som användes vid kalibrering av utrustningen var 1130
kg/m3. Det är densiteten för natriumkloridlösning vid en koncentration av 20 %. Det ger
vätskan en fryspunkt på -20°C. Ronneby is-arena använder natriumkloridlösning som
köldbärare.
För flödesmätning av köldbärarrören ute i isbanan kalibrerades utrustningen efter
pvc/plast rör med en inner diameter på 16 mm. Rören i isbanan är av typen PEM 20 mm
PN 12 (16 mm inner diameter). Mätningarna på matarledningarna är kalibrerade för rör
typen PEH 225 mm PN 10, med en innerdiameter på 184 mm. Ultraljudsmätning kan ha
en viss felvisning. Eftersom samma utrustning användes samt samma kalibrering till
alla mätpunkterna så är felvisningen samma för alla mätpunkter. Därmed blir trenden
densamma.
För att få en överblick av köldbärarens flödesfördelning genomfördes flödesmätning på
11 mätpunkter ute på isbanan rörsystem. 5 mätpunkterna fördelades ca 15 meter in från
den ena kortsida och ytterligare 6 mätpunkter fördelades 15 meter in från den andra
kortsidan. Med hjälp av dessa mätvärden kan en bild av flödesfördelningen i systemet
visas.
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Figur 3 – Flödesmätning, mätpunkter ute i isbanan rörsystem

3.2 Temperaturförlust i matarledning
För att mäta temperaturförlusten i köldbärarsystemets matarledning så grävdes
matarledningarna fram längst bort från förångaren (se mätpunkter 1 och 2 i figur 4). Där
mättes matarledningarna med infraröd temperaturmätare. Detta instrument valdes därför
det har god noggrannhet mot matta ytor samt enkelt att använda på positioner utan
elförsörjning. Temperaturmätare finns redan installerat på matarledningen efter
förångaren, markerad som Temp ut i figur 4. Vid den mätpunkten har köldbärar vätskan
lägst temperatur.
Genom att mäta temperaturen ut från förångaren (kallaste punkten) och i
matarledningen längst bort från förångaren (varmaste punkten innan köldbäraren går in i
isbanan) kan temperaturdifferensen beräknas. Temperaturdifferenser används sedan för
att räkna ut kylkapacitetens skillnad närmast förångaren och längst bort i
matarledningen.
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Figur 4 – Temperaturmätning, mätpunkter på matarledning samt mätpunkt för temperatur ut (Temp ut)

3.3 Frekvens/varvtalsstyrning av cirkulationspumpar
För att se potentiell besparing med varvtalsstyrning av cirkulationspumpar har ett
driftprogram tagits fram enligt figur 5. Det fungerar så att när utomhustemperaturen
befinner sig under -5°C är det tillräckligt med fri kyla. Då behövs inte
cirkulationspumparna och är därmed avstängda. När utomhustemperaturen stiger och
befinner sig i temperaturintervallet -4°C till -2°C går en av cirkulationspump på 20 %.
Befinner sig utomhustemperaturen emellan -1°C till + 1°C går en cirkulationspump på
50 %. Om utomhustemperaturen stiger och är inom intervallet +2°C till +4°C går en
cirkulationspump på 80 %. När utomhustemperaturen stigit över +4°C går båda
cirkulationspumparna på 100 %. Figur 5 visar principen för driftprogrammet när
utomhustemperaturen får styra varvtalet (effekt) på cirkulationspumparna. Dessa värden
är uppskattade och exakta varvtalen måste provas fram på Ronneby is-arena.
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Figur 5 – Driftprogram cirkulationspumpar

De två cirkulationspumparna har en märkeffekt på 22 kW vardera. De ger en
elförbrukning per timma på 44 kWh. Genom att ta Ronneby is-arenas elförbrukningen/h
under säsongen 2015/2016 i förhållande till medelutomhustemperaturen under samma
timme, så har en beräkning gjorts på potentiell besparing med driftprogrammet i figur 5.
Utomhustemperaturen har erhållits från SMHI:s väderdata från Ronneby flygplats (F17)
3.4 Hetgasvärmeväxlare
Genom att ta elförbrukningen/h under säsongen 2015/2016, har en uträkning gjorts för
att se hur många kWh, två hetgasvärmeväxlare skulle kunna genera i värmeenergi.
Värmeenergin kan användas för uppvärmning av klubbhus, varmvatten till dusch och ismaskiner.
Tabell 1 nedan visar antal drifttimmar då elförbrukningen har varit mellan max 428
kWh/h ner till 290 kWh/h.
Tabell 1 – Drifttimmar, kompressorer med elförbrukning 428 kWh/h till 290 kWh/h

Månad
November
December
Januari
Februari

Timmar (h)
93
315
71
160
Totalt: 639

Det antagna värdet (290 kWh/h) är 67 % av max effekt (428 kWh/h). Detta värde är satt
för att beräkningarna ska säkerställa att ett tillräckligt högt hetgasflöde genom
hetgasvärmeväxlarna. I denna beräkningsmodell har två 50 kW hetgasvärmeväxlare
lagts in (en på varje kompressor). Hetgasvärmeväxlarens effekt är 5,5 % av kondensorns
(900 kW). Hetgasvärmeväxlaren storlek har valts för att säkerställa att hetgasen förblir i
gasform genom värmeväxlaren.
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3.5 Vindhastighet och utomhustemperaturs termodynamiska påverkan av isytan.
Utomhustemperaturen och vindhastigheten har erhållits från SMHI:s väderdata från
Ronneby flygplats (F17). Väderdata är för perioden 1 november 2015 t.o.m. 1 mars
2016. Elförbrukningen har erhållits från Ronneby kommun.
För att se utomhustemperaturens påverkan av isytans elförbrukning, har ett diagram
tagits fram för att jämföra elförbrukningen/h (y-axel) med utomhustemperaturen (xaxel).
För att se vind hastighetens (m/s) påverkan på elförbrukningen har vindens
medelhastighet/h (x-axel) satts i förhållande till elförbrukningen (y-axel). Varje diagram
är indelat i ett utomhustemperaturintervall om 2°C, detta för att se vindens påverkan i
det utomhustemperaturintervallet. Hade ingen indelning av utomhustemperaturområden
gjorts så kan inte heller någon tydlig trend visas. Varje diagram har en infogad linjär
trendlinje över elförbrukningen för att tydligt se vindhastighetens påverkan på
elförbrukningen. Baserat på trendlinjerna har en beräkning gjorts för att se vad den
potentiella besparingen skulle kunna bli med ett vindskydd runt om isytan. Genom att
analysera de tre olika trendlinjerna, figur 11-13, vid de temperaturintervall då
vindhastigheten har som mest påverkan på elförbrukningen så har kostnadsökningen
beräknats per ökad m/s i vindhastighet.
Ett antagande görs att ett vindskydd runt om Ronneby Is-Arena minskar vindhastigheten
över isbanan med 3 m/s.
Avståndet mellan Ronneby is-arena och F17 är ca 7km. Det kan finnas en felmarginal
mellan i temperatur och vindhastighet mellan de båda platserna. Det korta avståndet
mellan plasterna gör att felmarginalen anses vara försumbar.
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4 Resultat
4.1 Kyl-flödesfördelning
De delarna av systemet som har högre flöde har högre kyl-kapacitet/högre
värmeöverföring, se mätpunkter, flöden i figur 6.

Figur 6 – Resultat flödesmätning, mätpunkter ute i banan

Tabell 2– Resultat flödesfördelning

Mätpunkter
i banan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Flöde i banan (m3/h)
0,29
0,25
0,32
0,28
0,32
0,29
0,31
0,30
0,31
0,35
0,30

Från figur 6 och tabell 2 kan utläsas att flödet i banan minskar ca 0,05 m3/h från
mätpunkten närmast pumparna i förhållande till mätpunkterna längst bort.
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Detta ger en strömningsförlust på 28,6 %. Tas högsta (0,35) och lägsta (0,25) värdet
bort blir strömningsförlusten 12,5 %.
4.2 Temperaturförlust i matarledningarna

Figur 7 – Resultat temperaturmätning av matarledningar samt temperatur ut

Resultatet från de uppmätta värdena har sammanställts i tabell 3 och de utplacerade
mätpunkterna kan ses i figur 7.
Tabell 3 – Resultat temperaturmätning

Tidpunkt
2016-02-29
13:00
16:00

Utomhustemperatur
(°C)
4
2,5

Väder

Temp ut
(°C)
Solsken -14
Skugga -12,6

Mätpunkt
1 (°C)
-8
N/A

Mätpunkt 2
(°C)
N/A
-7

Procentuell temperaturförlust från mätpunkt temp ut till mätpunkt 1: 43 %
Procentuell temperaturförlust från mätpunkt temp ut till mätpunkt 2: 45 %
Medelvärde för temperaturförlust från mätpunkt temp ut till mätpunkt 1 och 2: 44 %

4.3 Varvtalsstyrning av cirkulationspumpar
Pumpkurvan i figur 8 är från Grundfos Product Center. Pumpkurvorna är för två
parallellkopplade Grundfos NB 150-250/251 (rosa linjen, en cirkulationspump). Det är
denna pumptyp som är installerad på Ronneby is-arena. Ur pumpdiagrammet kan man
utläsa att vid flödet 90 % av varvtalet på båda cirkulationspumparna, motsvarar det
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flödet vid 100 % på en cirkulationspump (röd punkt). I samband med besiktning, efter
första uppstart av anläggningen, uppmättes flödet genom en förångare till 217 m3/h med
bägge pumparna i drift. Förångarna i köldbärarsystemet är parallellkopplade i systemet.
För att se det totala flödet i systemet multipliceras flödet genom en förångare med 2
(217*2=434 m3/h). Det totala flödet är då 434 m3/h. Vid flödet 434 m3/h i diagrammet
blir uppfordringshöjden vid 100 % 19 mVp vilket är nära de 17 mVp uppmätta
difftrycket över cirkulationspumparna.

Figur 8 – Pumpkurva Grundfos NB 150-250/251, cirkulationspumpar

Varje cirkulationspump har en märkeffekt på 22 kW. Det finns idag två styckena
likadana installerade. Går dessa två på 100 % motsvarar de en märkeffekt av 44 kW,
vilket ger en elförbrukning av 44 kWh/h.
Tabell 4 – Cirkulationspumparnas drifttid samt elförbrukning vid olika utomhustemperaturer

Temperaturintervall
- 4°C >
- 4°C till -2°C
- 2°C till +1°C
+1°C till +3°C

Drifttimmar (h)
358
209
435
447

Elförbrukning kWh
15752
9196
19140
19668

Med en cirkulationspump avstängd och varvtalsstyrning baserat på
utomhustemperaturen hade besparingen blivit:
Kallare än -4°C
Cirkulationspumparna är av avstängda, ingen elförbrukning.
Potentiell besparing: 15752 kWh
-4°C till -2°C
Med en cirkulationspump på 20 % hade elförbrukningen blivit:
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22 kW x 0,2 = 4,4 kW
209 h x 4,4 kW = 919,6 kWh
Potentiell besparing: 9196-919,6=8276,6 kWh
-2°C till +1°C
Med en cirkulationspump på 50 % hade elförbrukningen blivit:
435 h x 11 kW = 4785 kWh
Potentiell besparing:19140-4785=14355 kWh
+1°C till +3°C
Med en cirkulationspump på 80 % hade elförbrukningen blivit:
447h x 18 kW = 8046 kWh
Potentiell besparing:19668-8046=11622 kWh
Tabell 5 – Resultat driftprograms besparing med cirkulationspump (CIRKP)

CIRKP
modell %
°C
-4 >
-4 till -2
-2 till
+1
+1 till
+3

CIRKP
jämförelse %

CIRKP modell
kWh

P1
0
20
50

P2
0
0
0

P1
100
100
100

P2
100
100
100

P1
0
919,6
4785

P2
0
0
0

CIRKP
jämförelse
kWh
P1
P2
7876 7876
4598 4598
9570 9570

80

0

100

100

8046

0

9834

9834

Besparing
kWh (%)

15732 (100)
8276,6 (90)
14355 (75)
11622 (60)

Summan potentiell besparingen:
49860 kWh
Tabell 6 – Elförbrukning per säsong

Säsong
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Total elförbrukning
(kWh)
587 000
550 000
481 000
422 000

Medelelförbrukningen per säsong är 510 000 kWh
Med en utomhustemperaturstyrning av varvtalet på cirkulationspumparna skulle en
besparing på 9,7 % av den totala elförbrukningen vara möjlig.
4.4 Hetgasvärmeväxlare
Tabell 6 visar antal drift timmar då elförbrukningen har legat mellan 428 kWh/h och
290 kWh/h.
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Tabell 7 – Drifttimmar kompressorer i intervallet 428-290 kWh/h

Månad
November
December
Januari
Februari

Drifttimmar (h)
93
315
71
160
Totalt: 639

Den totala uppvärmningsenergin som skulle kunna ha genererats i hetgasvärmeväxlarna
under de 639 timmarna är (50x2)x639=63900 kWh värmeenergi. Säsongen 2015/2016
var elförbrukning för uppvärmning 33083 kWh. Denna elförbrukning användes till
uppvärmningssystemet för klubbhuset samt till varmvatten för duschar och ismaskiner.

4.5 Vindhastighet och utomhustemperaturens, termodynamiska påverkan av
energiförbrukningen.
Figur 9 visar kylanläggningens elförbrukning i förhållande till utomhustemperaturen.
En trendlinje har infogats med en tredje gradens polynomkurva för att visa vid vilken
utomhustemperatur elförbrukningen börjar stiga.

Elförbrukning i förhållande till utomhustemperatur
450
400
350
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Utomhustemperatur
Figur 9 – Elförbrukning i förhållande till utomhustemperatur

Figur 10-14 visar kylanläggningens elförbrukning i förhållande till vindhastigheten i
olika utomhustemperaturintervall.
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Figur 10 – Elförbrukning i förhållande till vindhastighet i temperaturintervall -2°C till +2°C
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Figur 11 – Elförbrukning i förhållande till vindhastighet i temperaturintervall +2°C till +4°C
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Figur 12 – Elförbrukning i förhållande till vindhastighet i temperaturintervall +4°C till +6°C
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Figur 13 – Elförbrukning i förhållande till vindhastighet i temperaturintervall +6°C till +8°C
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Figur 14 – Elförbrukning i förhållande till vindhastighet i temperaturintervall +8°C till +10°C

Följande beräkningar har utförts för att se potentiell kostnadsbesparing med ett
vindskydd runt isytan. 3 m/s är antaget som värde för vindhastighetsminskning tack
vare vindskyddet.
Förbrukning per ökad vindhastighet är beräknad med hjälp av största och minsta
förbrukning i trendlinjen samt medelvindhastigheten vid varje specifikt
temperaturintervall. Beräkningsmetod, (max-min)/medelvindhastighet.
Tabell 8 – Förbrukning per ökad vindhastighet

Temperaturintervall Medelvindhastighet/h Min
Max
(m/s)
kWh/h kWh/h
(°C)

2 till 4
4 till 6
6 till 8

9
13
12

150
170
260

280
378
360

Förbrukning Förbrukningstimmar
per ökad
i temperaturområde
vindhastighet
(h)
(kWh/h per
m/s)
14,4
407
16
250
8,3
268

Tabell 9 – Besparing med vindskydd

Temperaturintervall
(°C)
2 till 4
4 till 6
6 till 8
Total besparing:

Vindhastighet
minskning (m/s)
3
3
3
41055,6 kWh
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Beräkning

Besparing (kWh)

407*(14,4*3)
450*(16*3)
268*(8,3*3)

17582
16800
6673

5 Diskussion
5.1 Isytans kylfördelning med avseende på köldbärarens flöde och temperatur
För att kunna göra några framgångsrika kostnadseffektiva lösningar på Ronneby isarena bör först den ojämna kylningen av isytan lösas.
Genom uppmätta data så finns det en tydlig förklaring till den i dagsläget försämrade
delen av isytan (röd markerad yta, se Figur 15).

Figur 15 – Iskvalité

Resultatet av temperaturmätningen (tabell 3) visar att temperaturförlusten i köldbäraren
är ca 44 %, på sträckan mellan cirkulationspumparna (kallaste punkt) till längst bort i
matarledningen. Utöver denna temperaturförlust på 44 % så sker en viss
flödesminskning av köldbäraren längst bort i systemet med ca 12,5 %. Denna låga
flödesminskning har liten inverkan på fördelningen av kylkapaciteten. Problemet med
den dåliga kylfördelningen av isytan ligger främst i temperaturförlusten av köldbäraren
på vägen bort i matarledningen. Detta visar sig i en mycket svag och mjuk is på den
delen av isbanan som befinner sig längst ifrån cirkulationspumparna. Detta borde
åtgärdas för att förbättra kylkapacitetsfördelning över hela isytan och därmed få en lägre
elförbrukning samt en betydligt bättre och jämnare iskvalité. Med en jämnare kylkapacitetsfördelning minskar risken för sprickbildning i isen. Med färre sprickor i isytan
minskas risken avsevärt för knäskador på utövarna (Karlberg 2014).
Ett problem är att det i dagsläget inte finns någon isolering mellan matarledningarnas
tillopp och retur från banan. Detta resulterar i att köldbäraren i returen, som är ca 1°C,
värmer upp den nedkylda köldbäraren på tilloppet som är -14°C, se figur 16. Detta är
samma problematik man har i fjärrvärmenäten (Lelander 2011).
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Figur 16 – Matarledning/Retur, oisolerad

Det andra problemet med oisolerad ledning från de två matarledningarna speglar sig
tydligt genom ”kullen” av is som bildas ovanför matarledningen, se figur 16.
Denna ”kulle” bildas på grund av den högre kylkapaciteten i matarledningarna i
förhållande till rören ute i banan. Genom isolering runt matarledningarna skulle
problemet med värmeutbyte mellan köldbärarens tillopp och retur minimeras. Detta
skulle resultera i att mer kyla kan gå ut i banan, se figur 17. ”Kullen” av is som idag
bildas ovanför tilloppsledningen skulle då försvinna. Man skulle även kunna lägga
betongplattor ovanför denna yta som ytterligare isolering därigenom undvika att få in
stenmjölet på isen, se figur 17. Detta skulle även resultera i en minskad elförbrukning.

Figur 17 – Matarledning/Retur, isolerad

Den lösning som Fredriksbergs BK och Anders Carlsson/Elcommunication Sweden AB
har kommit fram till är att dra om en matarledning så att köldbäraren matas från
motsatta hörn, se figur 18.

20

Figur 18 – Förslag på förbättrad rördragning

Detta bör resultera i att kylkapaciteten blir bättre fördelat över isytan. Matarledningarna
kommer sprida den kallaste köldbäraren på varsin ände (i kors) av isytan och inte som
idag från samma sida av långsidan. Samtidigt kommer flödesförlusterna bli åt var sitt
håll så att även det ger en bättre flödesfördelning, detta ger i sin tur en bättre
kylkapacitetsfördelning.

5.2 Varvtalsstyrning av cirkulationspumparna
Modellen är gjord med uppskattade värden för varvtalsstyrning av
cirkulationspumparna baserat på utomhustemperaturen. De uppskattade värden har
tagits fram genom intervjuer med driftansvariga på andra bandybanor. De varvtalssteg
som har gjorts i modellen kanske inte är de exakta varvtal som passar på just Ronneby
is-arena. De kan vara högre eller lägre. Detta ger emellertid en god indikation på vilka
besparingar som kan göras med en sådan varvtalsstyrning. Önskemålet är att
cirkulationspumparna ska gå på så lågt varvtal som möjligt för att hålla en tillräckligt
god iskvalité. Därmed är det viktigt att lösa kylkapacitetsfördelningen först.
För att hitta det optimala lägsta varvtalet på cirkulationspumparna vid olika
temperaturintervaller måste man prova sig fram. Det ska även tilläggas att i resultatet så
är det räknat med att cirkulationspumparna står helt stilla när utomhustemperaturen är
kallare än -4°C. Här rekommenderas det att man startar upp en cirkulationspump ca en
gång varannan timme, 10-15 min på mycket låg belastning ca 5 %. Detta för att man ska
få cirkulation på köldbäraren så att styrsystemet till kompressorerna kan känna av
eventuella snabba utomhustemperaturförändringar.
Idag finns det som behövs för varvtalsstyrning redan installerat på Ronneby is-arena;
frekvensomriktare, styrsystem och temperaturmätare. Därmed är kostnaden för att
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installera varvtalsstyrning baserat på utomhustemperatur mycket låg.
Återbetalningstiden är mindre än ett år, (en säsong). Besparingen på en sådan
investering är ca 50 000 kWh/år. Den total energibesparing under de återstående 15 åren
är 750 000 kWh. Enligt (Intergovermental Panel On Climate Change 2003) motsvara
750 000 kWh i Sverige 30,75 ton koldioxid. Genom att installera varvtalsstyrning
baserat på utomhustemperatur minskar man inte bara kostnaderna för driften utan även
Ronneby is-arenas miljöpåverkan.

5.3 Hetgasvärmeväxlare/uppvärmning
I dagens samhälle försöker man spara energi på många olika sätt. Företag gör
långsiktiga och kortsiktiga investeringar för att energieffektivisera. Detta för att minska
miljöpåverkan och öka lönsamheten.
Sedan Ronneby is-arena byggdes har den värmepump som installerades för
uppvärmning av klubbhus inte fungerat tillfredsställande och har varit helt avstängd
större delen av tiden. Istället använder man elpatroner i det vattenburna värmesystemet i
klubbhuset. Värmepumpen har en märkeffekt på 6,13 kW. Samtidigt har man en
sjövattenpump (SVP) på 11 kW som går dygnet runt hela vintern oavsett om kylan
behövs till kondensorerna eller inte.
Säsongen 2015/2016 har SVP gått 961 timmar på max effekt när kompressorerna stått
stilla, för att undvika ”frysplugg” i sjövattenledningen. Det motsvarar 10571 kWh. Hade
man installerat en frekvensomriktare på SVP som drog ner effekten när kompressorn
inte är igång så hade denna energiförbrukning kunnat minimeras med upp till 90 %.
SVP motarbetar även den energi man hoppas kunna generera med värmepumpen.
Värmepumpens kompressor (Danfoss NZ-084) har ett COP på 3.3 (Danfoss 2014).
Värmepumpen kan leverera en max effekt värme på 20,41 kW. Om SVP, som tillsätter
vatten från Härstorpssjön, går på max effekt blir vinsten endast 9,41 kW av totala 20,41
kW. Detta under förutsättning att kondensorerna inte behöver kylning av SVP.
Om anläggningen körs som installationen är utförd idag får man endast ut 46 % av
värmepumpens kapacitet. Om man väljer att inte använda värmepumpen och endast
använder SVP för att hålla sjövatten ledningarna isfria, så skulle man istället ha en
tidsreglering på SVP. Den skulle då exempelvis kunna gå 5 min/h då kompressorerna
inte är igång. Då är elförbrukningen endast 1 kWh/h istället för idag 11 kWh/h.
Alternativt kan man istället ta upp lite av energin i kompressernas hetgas. Behovet kan
då helt täckas för uppvärmning av klubbhus, varmvatten och ismaskinvatten. Detta med
bara en liten del av kompressorernas hetgasvärme. Uppvärmning kommer dock att
behövas vid minusgrader utomhus då isbanan inte behöver kylas.
5.4 Vindhastighet och utomhustemperaturs, termodynamiska påverkan av
energiförbrukningen.
Figur 9 visar tydligt hur elförbrukning stiger kraftigt när utomhustemperaturen är ca
1°C. Figur 9 visar också tydligt på den onödiga förbrukning då utomhustemperaturen
understiger -3°C. Elförbrukningen vid en utomhustemperatur under -3°C utgörs till
största delen (44 kWh/h) av cirkulationspumparna som är i kontinuerlig drift se cirkel
(2) i figur 19. Genom temperaturreglering av varvtalet på cirkulationspumparna som
förklarades under rubriken ”varvtalsstyrning cirkulationspumpar” så kan stora delar av
förbrukningen vid utomhustemperaturer under -3°C minimeras. Det är även intressant
att se hur ett visst kluster av mätpunkter med hög elförbrukning infinner sig i området
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kring utomhustemperaturen -7°C se cirkel (1) i figur 19. Detta kan vara ett fel i
styrsystemet till kompressorerna då det ser ut som att en kompressor startar och går på
50 % last vid dessa mätpunkter. En målsättning borde vara att minimera
elförbrukningen av anläggningen när utomhustemperaturen understiger -3°C, då frikyla
råder och kyleffekt inte är nödvändig se cirkel (1) i figur 19. I cirkel (3) i figur 19 visas
en hög elförbrukning när utomhustemperaturen är mellan 0°C och +2°C. Detta tyder
också på ett fel i styrsystemet. Det skulle även kunna vara en mycket solig vårdag då
solen värmer upp isytan trots en låg utomhustemperatur. Detta kan vara något att ha
under uppsikt när anläggningen är i drift för att i se om det skulle vara något fel i
temperaturregleringen till kompressorerna.

Figur 19 – Elföbrukning i förhållande till utomhustemperatur med markerade elföbrukningsområden

För att kunna se vindhastighetens påverkan på elförbrukningen har figurerna 10-14
delats in i olika utomhustemperaturintervall. Man kan då se att vindhastigheten inte har
någon större påverkan på elförbrukningen vid utomhustemperaturer upp till +2°C. I
figur 10 kan man tydligt se hur trendlinjen är nästan helt horisontell. Detta förklaras av
den frikyla som redan finns i luften. Då sker ingen uppvärmning av isytan på grund av
att utomhustemperaturen befinner sig kring fryspunkten. Således infinner sig inte
fenomenet att isen ”blåser bort”. Vindhastigheten påverkar elförbrukningen vid +2°C
och upp till +8°C visas i figurer 11-13. Tittar man på trendlinjen kan man tydligt
urskilja hur förbrukningen ökar med vindhastigheten. I temperatursintervallet +4°C till
+6°C figur 12, så ökar förbrukningen enligt trendlinjen med nästan 100 % från
vindstilla (0 m/s) till maxvärdet vid 14 m/s. Man kan även se att vid
utomhustemperaturer över +8°C i figur 14 påverkas inte förbrukningen eftersom
kompressorerna redan går på max effekt oavsett yttre omständigheter.
Med ett vindskydd som skulle sänka vindhastigheten över banan med 3 m/s skulle man
säsongen 2015/2016 sparat 41055 kWh vilket motsvarar ca 8 % av den totala
elförbrukningen.
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Om vindhastigheten kan minskas med mer än 3 m/s kommer elförbrukningen också att
minska. För att se besparingar med en större minskning av vindhastigheten så är det
bara och byta ut siffran 3 (till önskad vindhastighetsminskning) i tabell 8.
Eftersom Ronneby ligger kustnära i södra Sverige där plusgrader och vind är vanligt så
borde en investering av ett vindskydd vara intressant. Vädret blir inte heller kallare
(National Geographic 2007) så en investering av ett vindskydd borde bli mer och mer
lönsamt med åren. Man skulle kunna använda en häck av thujor som vindskydd runt om
banan.

Figur 20 – Thuja häck

Genom att plantera dessa buskar så minskar Ronneby is-arenan sitt CO2 utsläpp per år.
Detta istället för att installera ett plastnät som är en petroleumprodukt.

6 Slutsats
I Sverige finns idag 341 ishockeyhallar, ca 140 konstfrusna utebanor för ishockey och
ca 60 för bandy. Utöver detta växer antalet bandy hallar och dessutom finns det ca 35
curlinghallar. De kylanläggningar som är i bruk idag borde kunna sänka sin energiförbrukning med mellan 10-30 % (Rogstam 2009).
Följande åtgärder i prioriteringsordning förslås för Ronneby Is-arena:
1. Dra om tilloppledningsrören för att få en jämn kylfördelning av isytan.
2. Isolera köldbärarens tillopp-och returledningar
3. Systemet för kylning av kondensorer med sjövatten samt värmepump för
uppvärmning av klubbhus är inte optimalt utformat och bör byggas om
4. Temperaturstyrning av varvtalet på cirkulationspumparna
5. Installation av hetgasvärmeväxlare för uppvärmning av klubbhus
6. Installation av vindskydd runt om Ronneby is-arena
Enligt resultat i kapitel 4, visas att flödet minskat med 12,5 % och temperaturen minskat
i köldbäraren med 45 % längst bort i tilloppsledningarna. Detta förklarar varför
kylfördelningen av isytan är så ojämn och framförallt dålig på den delen längst bort från
förångaren. Det finns heller ingen isolering mellan matar och returledningarna som
ligger bredvid varandra. Detta gör att returledningarna som håller 0°C, värmer upp de
kalla tilloppsledningarna som håller -14°C.
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Vid installationer som tar upp spillvärme bör man göra det när energivärdet
(temperaturen) på mediet är som högst. Vid Ronneby is-arena har man möjlighet att ta
upp en temperatur av 41°C från kompressorernas hetgas. Så är idag inte fallet. Istället
kyls hetgasen med sjövatten i kondensorerna. Sjövattnet har efter kondensorerna en
temperatur på ca 5°C. Det är detta vatten som en värmepump är installerad för. Tanken
med värmepumpen är att den skall ta upp en liten del av sjövattnets energi och växla
upp temperaturen till ca 40°C. Detta kan anses högst märkligt då man redan har tillgång
till samma maxtemperatur i kompressorernas hetgas. Därför bör en hetgasvärmeväxlare
installeras före den sjövattenkylda kondensorn där hetgasen har sin max temperatur.
Installationen av värmepumpen, som idag inte fungerar tillfredsställande, använder en
sjövattenpump för att tillgodose att värmepumpen kan ta upp vatten genom dess
förångare. Dessa två förbrukare motarbetar varandra. Det ska även tilläggas att det flöde
sjövattenpumpen ger är bara en bråkdel av det flöde som värmepumpen tar igenom sin
förångare.
För att en framgångsrik temperaturstyrning av varvtalet till cirkulationspumparna
rekommenderas att kylfördelningen i isytan ordnas först.
Som vindskydd runt Ronneby is-arena föreslås plantering av thuja häck.
Den sammanlagda uträknade besparingen i detta arbete blev 154503 kWh. Detta
motsvarar 30 % av den totala medelelförbrukningen/säsong. Räknat över kvarvarande
15 år blir detta 2 317 545 kWh man kan spara in. Det motsvarar 95 ton CO2 om
elektriciteten producerades i Sverige. Den uträknade besparing kan bli både högre och
lägre beroende på kvalitén av installationerna. Däremot ger det en tydlig indikation på
att det finns stora mängder energi att spara med relativt enkla lösningar.
Den spillvärme som blir från en kylanläggning kan användas för uppvärmning av
anläggningar där max temperaturen som behövs är under 15 °C, t.ex. konstgräsplan,
basketplan, tennisplan, spontanidrottsplatser m.m. Här kan spillvärme hålla dessa ytor
snö och isfria vintertid. En sådan installation har gjorts i Vetlanda där spillvärmen från
isytans kondensorer håller en konstgräsfotbollsplan is och snöfri under vintern
(Vetlanda Arena AB 2011).
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