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Sammanfattning 
Fokus på energianvändning är idag stort då forskare konstaterar att antalet naturkatastrofer 
som indirekt härrör från den globala energikonsumtionen ökar. Sverige står idag för 0,5 % av 
den totala energianvändningen globalt. Dock ligger Sverige och Europa i toppen vad det gäller 
energianvändning per capita. Den slutliga elenergi användningen 2015 var 30 % av den totala 
slutliga energianvändningen, till dessa slutanvändare hör ishallar, så som Tegera arena, som 
använder genomsnittlig 1000MWh/år köpt energi.  
 
Tegera arena förknippas troligtvis först och främst med Leksands IF hockeylag. Men utöver 
ishockey används arenan för andra evenemang och har en verksamhetstid under den större 
delen av året. Arenans energibehov är idag något större i jämförelse med genomsnittet för 
andra arenor med samma publikkapacitet och detta har uppmärksammats av föreningen.  
 
Ett samarbete mellan Leksands IF och det lokala fjärrvärmebolaget Dala Energi eftersöks. Detta 
utifrån den spillvärmeåtervinning från arenan som skulle kunna vara intressant för både 
föreningen, som internvärme, och energibolaget, i form av tillskottsenergi till fjärrvärmenätet. 
Detta kommer att undersökas med hjälp av andrahandsdata från både energibolaget och från 
föreningen. Genom analyser av dessa data kommer bottom-up och top-down-metod att 
användas. Resultatet av denna metod kommer sedan att jämföras med den totala verkliga 
användningen och sedan diskutera eventuella avvikelser. Även kommer intervjuer att göras för 
att studera vilka de främsta motsättningar och drivkrafter som föreligger hos föreningen för 
energieffektiviseringar.  
 
Resultatet från fallstudien visar att nära en tredjedel spillvärmeenergi används idag för det 
interna värmesystemet. Dock finns det ytterligare energi att använda internt. Detta utan att 
öka energiinnehållet med värmepump. Resultatet visar även att ekonomi är den största 
barriären men tillika drivkraft. Dessa två är inte ovanliga bland andra branscher, visar 
undersökningar. Annan drivkraft som föreningen anser vara betydande är fungerande 
installationer, då det idag finns förkommer problem med nuvarande tank för 
varmvattenackumulation.  
 
För utökad återvinning av spillvärme ges fyra förslag för det interna värmesystemet samt två 
stycken för den extern distribution. Att installera nya ackumulatortankar anges som högsta 
prioritet vid utökad återvinning vilket skulle ge en beräknad besparing på 90 kkr/år. Vid extern 
distribution föreslås det att leverera den lågtempererade spillvärmeenergin till annan 
närliggande varmvattenanvändare med höga laster. Detta i förstahand utan att använda sig av 
värmepump och istället använda spillvärmen till förvärmning.   
 
Keywords: barriärer, drivkrafter, spillvärme, spillvärmeåtervinning, energieffektivisering.  
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Summary 
Focus on energy today is large when the researchers note that the number of natural disasters 
which are derived indirectly from the global energy consumption increases. Sweden currently 
accounts for 0.5% of total energy use globally. However, Sweden and Europe at the top in 
terms of energy use per capita. The final electrical energy use in 2015 was 30% of total final 
energy use, to these end users include ice rinks, such as Tegera arena, which uses average 
1000MWh / year of energy purchased. 
 
Tegera arena is probably associated, primarily, with Leksands hockey team. But, in addition to 
the hockey, the arena is used for other events and has an operation time during the greater 
part of the year. The stadium's energy needs is slightly larger in comparison with the average 
for other arenas with the same audience capacity and this has attracted the attention of the 
association. 
 
Collaboration between Leksands IF and the local district heating company Dala Energi is 
sought. Based on waste heat recovery from the stadium that could be of interest for both the 
association, in terms of internal heat, and energy company, in the form of additional energy to 
the district heating network. This will be investigated using secondary data from both the 
energy company and from the association. Through analysis of these data, the bottom-up and 
top-down method is to be used. The result of this method will then be compared with the total 
actual use and then discuss any divergence. Interviews will be done to study what the main 
barriers and drivers that exist of the association for energy efficiency. 
 
The result of the case study shows that nearly one-third of waste heat energy currently used 
for the internal heating system. However, there is additional energy to use internally in the 
building. This without increasing the energy content with a heat pump. The result also shows 
that the economy is the biggest barrier, but also the driving force. These two are not 
uncommon among other industries, studies show. Another considerate driving force of 
significance is functional installations, where today there are some problems with the current 
hot water accumulation.  
 
For enhanced recovery of waste heat, four proposals for the internal heating system and two 
for external distribution is given. Installing new storage tanks listed as the top priority of 
extended recovery which would provide an estimated savings of 90 thousand SEK / year. At 
external distribution is proposed to deliver the low-temperature waste heat energy to another 
nearby water users with high loads. This, primarily without the use of a heat pump and instead 
use the waste heat for preheating. 
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Förklaringar och begrepp 
DUT Dimensionerande utetemperatur. Ett förhållande utifrån de 

kallaste dagarna på året och en byggnads värmelagringskapacitet. 
 
Gradtimmar Timmar under ett år som en viss temperatur antas under- eller 

överstiga. 
 
Normalårstemperatur Medianvärde för uppmätta temperaturer under ett år. 
 
Spillvärme Värme som anses vara en biprodukt från annan produktion. I 

denna rapport från kyla. Benämns även som rest- och 
överkottsvärme. 

 
Köldbärare  Arbetsmedium i kylmaskin 
 
Kylmedium  Arbetsmedium i kylmedelskylare och värmeåtervinningskrets. 
 
Värmelagringsförmåga Förmåga hos byggnadsmaterial eller konstruktion att lagra värme. 

Benämns även som en byggnads tröghet. 
 
Kylfaktor, COP Coefficient of performance. Förhållande mellan kylbehov och 

tillförd effekt.   
 
Mättransformator Transformator som transformerar ner ström eller spänning i 

mätutrustning då denna är hög.  
 
Läggvatten  Vatten som läggs på isen vid spolning. 
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1 Introduktion 
För att ge en bakgrundsinformation kommer detta kapitel behandla bakgrundsinformation, ge 
utförliga mål för rapporten, redovisa begränsningar samt redogöra för värde av utredningen.  
 

1.1 Bakgrund 
Fokus på energianvändning är idag stort då forskare konstaterar att antalet naturkatastrofer 
som indirekt härrör från den globala energianvändningen ökar.  
Sverige står idag för 0,5 % av den totala energianvändningen globalt. Dock ligger Sverige och 
Europa i toppen vad det gäller energianvändning per capita [1].  
De svenska elpriserna är idag (2015) fortfarande låga men det är osäkert om de kommer att 
vara fortsatt låga [2] då den svenska elmarknaden styrs av den europeiska handeln. 
Elenergianvändningen kan delas upp i driftel, hushållsel och elvärme. Driftelen står för den 
större mängden av den totala elenergianvändningen medan hushållsel och elvärme är 
jämnlika. För uppvärmning med elenergi används direktel och värmepump. Den senare 
beskrivs i en rapport [3] 
 

”In general, heat pump technology reduces the consumption of oil and gas and 
decreases air pollution, since it consumes less primary energy than other 
conventional heating units”.  

 
En trolig orsak till att värmepumpar har blivit så populära, speciellt vid uppvärmning av 
småhus, är att den köpta energin kan minskas med upp till 2/3 av den ursprungliga vid en COP 
på 3. Ur en miljösynpunkt bör det tas hänsyn till vilken energikälla som ersätts [4]. 
Den slutliga elenergi användningen i Sverige 2015 var 30 % [1] av den totala slutliga 
energianvändningen vilket visar på hur beroende samhället är av detta energislag. Till dessa 
slutanvändare hör ishallar med dess installationer så som kylmaskiner, avfuktare och belysning 
som helt är beroende av el. Enligt en undersökning [5] använder den genomsnittliga ishallen 
1000MWh/år köpt energi. Detta både för elenergi och uppvärmning.  
 
För uppvärmning står biobränslet för en väsentlig del av det svenska energisystemet. Vid, 
bland annat, förbränning av miljövänliga bränslen vid värme- eller kraftvärmeverk 
”produceras” fjärrvärme. Användningen av denna har ökat stadigt sedan 70-talet och används 
till största del för uppvärmning av bostäder men även till viss del inom industrin[1].  
Samma rapport visar även att 8 % av energitillförseln sker med hjälp av spillvärme som 
kommer från industrin. Men att som extern aktör förse fjärrvärmenätet med tillskottsenergi är 
dock inte en självklarhet. 2014 antogs en lag [6] som reglerar anslutning till fjärrvärmenätet. 
Utöver den befintliga spillvärmeåtervinningen som finns idag finns en potential för ytterligare 
21 TWh/år [7] att tillgå inom den svenska industrin. 
 
Av den totala energianvändningen avgår idag nära 34 % [1] i förluster såsom överförings- och 
omvandligsförluster. Det sker även på regional, kommunal och lokal nivå att förluster i form av 
värme avgår som spillvärme vid omvandlingar mellan energiformer. För en hållbar 
energianvändning bör denna tas tillvara på. I en rapport [8] beskrivs spillvärmen 
 

”Enligt ett synsätt kan nyttogjord energi från spillflöden (det vill säga från 
processer som inte har någon alternativ användning) inte belastas med någon 
primärenergianvändning. I sådana fall bär huvudprodukten från processen hela 
primärenergiutnyttjandet och spillflödet räknas som gratis. Nyttiggjord energi 
från dessa spillflöden får därmed enligt detta synsätt mycket låg 
primärenergianvändning (exempelvis fjärrvärme från hushållsavfall som endast 
innehåller brännbart material och restvärme från industrier).” 
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Trots att stort fokus är på energieffektiviseringar finns det fler anledningar till varför 
effektiviseringar av olika slag inte genomförs. I en rapport [9] beskrivs det att vanliga barriärer 
för privat ägda småföretagare är tillgång till kapital, andra prioriterade investeringar och 
kostander kring utredningar för eventuella effektiviseringar. För att öka antalet 
effektiviseringar behöver barriärerna synliggöras för att hitta eventuella lösningar. [10] har 
gjort en sammanställning där beslut kopplade till effektiviseringar gjorts. I rapporten beskrivs 
beslutskedjan utifrån motsättningar som finns och gör en koppling med potentiella drivkrafter 
och potentiella tredjepartsaktörer. 
 

1.1.1 Ishallen och föreningen 

Tegera Arena i Leksand, Dalarna, har verksamhet större delen av året. Under sommaren 
arrangeras det hockeyskolor men även andra stora evenemang som inte kräver is såsom 
konserter. Under vinterhalvåret står hockeyn för den i särklass största verksameten i lokalerna. 
Förutom de två ishallarna, arenan och LRF-hallen, finns även konstors- och konferenslokaler, 
restaurang och förskoleverksamhet. Arenan ligger även i anslutning till andra 
idrottsanläggningar så som fotbolls- och baseballplaner, simhall och curlinghall. 
Ishallen, som har kapacitet för elitseriespel, har stora energilaster gällande för ventilation, 
värme och kyla. Till de största lasterna hör, förutom kylmaskinerna, varmvatten och specifikt 
dusch- och läggvatten. 
 
När arenan byggts om 2005 installerades det två kylmaskiner. En kylmaskin som försörjde 
ishallarna med kyla till isen (VKA1) och en som stod för komfortkyla (VKA2) i hela byggnaden. I 
VKA2 ingick från början även kylning för ett serverrum. Kylningen för serverrummet skulle 
senare ersättas av en separat kylkrets. På kylmaskinen VKA1 finns värmeåtervinning både på 
kondensorn och från oljekylningen. Den första ger en temperatur upp till 40°C medan den 
senare genererar temperaturer upp till 60°C. Kylmaskin VKA2 har värmeåtervinning enbart på 
kondensorsidan som kan ge, likadant som för VKA1, temperaturer upp till 40°C. 
Värmen från kondensorerna är sammankopplade i en värmeåtervinningskrets (VÅ) som förser 
delar av arenan med spillvärme. Den energi som inte återanvänds kyls av via kylmedelskylare 
som är placerade på taket ovanför maskinrummet. Kylmaskinerna är vanligtvis avstänga från 
mitten av april till mitten av juni. Under denna period sker underhåll av maskinerna och 
verksamheten minskar.  
 
Till största del är värmsystemet vattenburet och använder värmare så som luftridåer, 
fläktluftvärmare (aerotemper) och radiatorer. Enbart på några ställen används elvärmare i 
form av takvärme vid platser där folk är stillasittande och där det kan upplevas som extra kallt. 
Det finns totalt 7 stycken luftbehandlingsaggregat i byggnaden där det största, LA04, förser 
arenan med luft.  
Idag återvinns en del spillvärme från kylmaskinerna till varmvattnet. Detta görs genom att 
lagra energin i en ackumulatortank.  
 
Föreningen önskar en redovisning för hur mycket återvinning av spillvärme som finns idag. 
Vidare är det intressant att titta på möjligheter till utökning av denna om möjlighet finns. Det 
har tidigare gjorts utredningar om energieffektiviseringar men då med mer kopplade till 
elanvändning och mer övergripande värmeåtervinning.  

1.1.2 Energibolaget 

Dala Energi (DE) förser Leksandsområdet med fjärrvärme. De står även för eldistribution och 
levererar fibernät i trakten. Dala Energis värmedistribution uppgår till nära 30 GWh/år där den 
högsta medeleffekten i februari månad är 5,8 MW (2007) [11]. DE använder sig av ett 
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värmeverk med rökgaskondensering där baslasten är flis och som vid höga laster spetsas med 
olja, berättar Per-Olof Andersson, värmechef på DE.  
Genom energibolaget kom idén till denna utredning då de söker ett samarbete med Leksands 
IF. Förslaget innebar att titta på tillgänglig spillvärme som skulle kunna vara intressant för 
distribution till fjärrvärmenätet. Mängd energi men också effekter var intressanta då 
energibolaget ser variationer i effektuttag. Dessa variationer är både säsongsbetonade, så som 
sommar och vinter, men också veckovis och även på en daglig basis.   
 

1.2 Mål 
Övergripande kommer rapporten att svara på hur spillvärmen från kylmaskinerna i Tegera 
Arena kan användas och specifikt: 
 

1. Förklara vilka motsättningar/drivkrafter föreningen har för att lyckas med 
effektiviseringar 

2. Undersöka vilka förutsättningar som finns för att ta vara på spillvärme 
3. Redogöra för vilken besparingspotential som föreligger i [kWh/år] samt [SEK/år] 
4. Ge förslag på åtgärder (utifrån tidigare frågeställning). 

 
Dessa mål kommer att utvärderas utifrån hur mycket energi som kan sparas. 

 
1.3 Begränsningar 
För att fokusera på rapportens mål kommer vissa begränsningar att göras. Detta utifrån 
tidbegränsning som rapporten har. Specifikt kommer 

 Rapporten kommer enbart behandla kylmaskin VKA1 och den mängd spillvärme som 
den genererar utifrån dagens drift. Beräkningar kommer att göra utifrån den drift på 
VKA1 som är idag. 

 Föreslagna åtgärder inte redovisa återbetalningstid. Besparingspotentialen kommer 
att redovisas med en överlagsberäkning grundad på nuvärdet av elpriset[SEK/år]. 

 Det interna systemet att begränsas till arenan. 

 Eventuell extern distribution enbart ske till fjärrvärmenät samt närliggande lokaler i 
angränsning till arenan. 

 Inga förslag på tekniska installationer att ges. 

 
1.4 Värde av forskningen 
Studien kommer inte att bidra med ny information och fakta som härrör forskning inom 
energieffektivisering och hinder/drivkrafter inom det svenska föreningslivet. Den kommer dock 
att kunna stärka redan tidigare framförd forskning inom de två olika ämnena.  
Studien kommer att rikta sig mot Dala Energi och Leksands IF för att visa på vilka möjligheter 
för spillvärmeåtervinning som finns. Utifrån resultatet får dessa två utvärdera vilka samarbeten 
som är intressanta. 
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2 Teori  
Detta kapitel kommer att behandla teorier som rapporten kommer att baseras på. Dessa 
teorier kommer att beskrivas översiktligt. Vidare, i resultatkapitlet, kommer eventuella 
ekvationer hänvisas till detta kapitel genom ekvationens nummer. För fullständiga beräkningar 
och data kommer det att hänvisas till bilagor vid behov. 

2.1 Kylmaskiner 
Kärnan i detta arbete bygger på ismaskiner och dess spillvärme som genereras. För att senare 
presentera resultat och diskussion kring dessa maskiner tas här upp en kort beskrivning för de, 
i huvudsak, viktigaste komponenterna och teorierna.  
En kylmaskin kalla ofta ”omvänd värmepump” då denna istället för att i huvudsak leverera 
värme så ligger fokus på att föra bort värme. Lågtempererad värme förångar arbetsmediet i 
kylmaskinen i förångaren. Kompressorn tillsätter arbete, med hjälp av elenergi, och ökar 
därmed mediets energiinnehåll ytterligare för att sedan avge värme i kondensorn.  Efter denna 
kommer arbetsmediet fortfarande ha ett högt tryck vilket sänks genom en expansionsventil.  
Den ena delen av cykeln, alltså då från kompressorn till expansionsventilen, kallas även för 
högtryckssidan. Vilket gör att värme från kondensorn lämnar kylmaskinen på högtryckssidan.  
Likaledes värms arbetsmediet i förångaren på kylmaskinens lågtryckssida.  

 
 
Kylmaskinen som är installerad på arenan använder en skruvkompressor vilken, genom 
förenkling, kan beskrivas enligt figur 1. Kompressor är av olje-typ vilket innebär att när gas 
komprimeras så följer även en viss mängd olja med i gasströmmen för att smörja packningar, 
förklarar Anders Enmalm, kyltekniker på Falu Kyla.  

 
Figur 1 Förenklad översiktsbild av en skruvkompressor och dess komponenter. 

För hela kylsystemet, utöver kylmaskinen, tillkommer även en kylmedelskrets som leder bort 
värmen från kondensor till kylmedelskylare.  För att se hela kylkretsen och övriga system, se 
bilaga 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teori 

6 
 

En kylmaskins effektivitet kan beskrivas med hjälp av dess kylfaktor. För detta arbete beskrivs 
enheterna för flöde i [kW], vilket är en vanlig beskrivning i samband med kylkapacitet.  
Med omskrivning, beskrivs kylfaktorn enligt: 
 
 
 
 

𝛽 =

�̇�𝑖𝑛
�̇�

⁄

�̇�𝑐
�̇�

⁄
=

𝑃𝑘𝑦𝑙

𝑃𝑒𝑙
 

(1) 

 

 Där �̇�𝑖𝑛 = Energiflöde, in [kW] 

  �̇�𝑐 =  Tillfört arbete [kW] 
  𝛽 = Kylfaktor [-] 
  𝑃𝑘𝑦𝑙 = Kylbehov [kW] 

  𝑃𝑒𝑙  = Tillfört arbete [kW] 
 
För värmepump gäller: 
 
 
 

𝛾 =

�̇�𝑢𝑡
�̇�

⁄

�̇�𝑐
�̇�

⁄
=

𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒

𝑃𝑒𝑙
 

(2) 

 

 Där �̇�𝑢𝑡 = Energiflöde, ut [kW] 

  �̇�𝑐 =  Tillfört arbete [kW] 
  𝛾 = Värmefaktor [-] 
  𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒= Värmebehov [kW] 

𝑃𝑒𝑙  = Tillfört arbete [kW] 
 
 

2.2 Ventilation 
Ventilation har som huvuduppgift att växla förorenad luft mot ny, fräsch luft men för denna 
rapport kommer fokus att vara på värmning av luften. 
Att värma luften i ett luftbehandlingsaggregat kan ske av två anledningar. Den ena är att värma 
uteluften för att kunna förse lokaler med färsk luft som håller en behaglig temperatur. Den 
andra är att förse lokalen med värme för att motverka de transmissionsförluster som uppstår. 
Detta sker genom ett värmebatteri som är placerat i tilluftskanalen. 
För att beräkna vilken effekt som krävs för att kunna hålla en god tilluftstemperatur vid den 
dimensionerande uteluftstemperaturen kommer följande ekvation användas 
 
 
 
 𝑃 = 𝑞 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑡 (3) 
 
  
 Där 𝑃 =  Beräknad effekt [kW] 
  𝑞 = Tilluftens flöde  [m3/s] 
  𝜌 = Densitet [kg/m3] 
  𝐶𝑝 = Specifik värmekapacitet [kJ/kg, ˚C] 
  ∆𝑡 = Temperatur differens [˚C] 
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För att minska denna effekt för batteriet kan en värmeväxlare installeras innan batteriet. 
I huvudsak har värmeväxlarna som funktion att sänka den köpta energin genom att återvinna 
energin ur frånluften. Temperaturverkningsgraden kan beräknas genom: 
 
 
  
 

𝜂 =
𝑇å − 𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒
∗ 100 

 
(4) 

 
 
 Där 𝜂 = Verkningsgraden [%] 
  𝑇å =  Temperaturen efter återvinning [˚C] 
  𝑇𝑢𝑡𝑒= Uteluftens temperatur [˚C] 
  𝑇𝑓𝑟å𝑛 =  Frånluftens temperatur [˚C] 
   
Detta under förutsättningar att tillufts- och frånluftsflödet är desamma. 
 

2.3 Värme 
Värmesystemet ska motverka de transmissionsförluster som sker genom klimatskalet. Detta på 
grund av den temperatur differens som kan uppstå mellan inne- och utetemperatur kommer 
den en värmeströmning ske genom väggen.  
Beroende på vilka material som använts i klimatskalets konstruktion kommer detta påverka 
transmissionsförlusterna.  För att uppskatta de transmissionsförluster som kan uppstå kommer 
en förenklad ekvation användas: 
 

 𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑡 (5) 
 

 
 Där  𝑃 = Beräknad effekt [kW] 
  𝑈 = Konstruktionens värmegenomgångstal [kW/m2, ˚C] 
  𝐴 = Konstruktionens area [m2] 
  ∆𝑡 = Temperatur differens [˚C] 
 
 

2.4 Klimatdata 
Då temperaturerna varierar under året kan gradtimmar användas för att uppskatta 
energianvändningen för både ventilation och värmesystem. Dessa gradtimmar kan uppskattas 
med hjälp av ortens normalårstemperatur, avläsas direkt från diagram baserat på ortens 
gradtimmar eller avläsas i tabell. I denna rapport kommer antalet gradtimmar att uppskattas 
med hjälp av en årsmedeltemperatur. Fördelen med att göra avläsningar från ett 
varaktighetsdiagram är att en bättre översikt kan ges vid användning av värmeväxlare och hur 
denna påverkar uppvärmningen. Detta varaktighetsdiagram beskriver generellt hur 
temperatur förhållandena är under ett år och beskriver därmed inte när på året dessa 
temperaturer är aktuella. Utifrån varaktighetsdiagrammet kan gradtimmarna beräknas enligt: 
 
 𝐺𝑡=∑ (𝑇𝑔−𝑇𝑢𝑡𝑒)∗∆𝑡8760

𝑖=1
 (6) 

 
 
 
Både gradtimmar och normalårstemperatur som används  i rapporten  är baserade på data 
från SMHI som gjort observationer under perioderna 1969-1990 [14].  
Omskrivningar av ekvationer för värme och ventilation har gjorts utifrån 
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 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝐺𝑡. I ekvationen består 𝑄𝑡𝑜𝑡  av totala förluster från en byggnad, så som 

ventilationsförluster, transmissionsförluster och förluster genom köldbryggor. För att beräkna 
transmissions- och ventilationsförluster kommer en förenkling av ekvationen göras. För att 
beräkna den årliga energianvändningen i denna rapport används gradtimmarna i ekvationen 
för transmissionsförluster enligt omskrivning: 
 
 𝐸 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ 𝐺𝑡 (7) 
 
 
 Där  𝐸 = Beräknad energi [kWh] 
  𝑈 = Konstruktionens värmegenomgångstal [kW/m2, ˚C] 
  𝐴 = Konstruktionens area [m2] 
  𝐺𝑡 = Antalet gradtimmar [˚Ch] 
 
Vid omskrivning av ekvation för ventilation: 
 
 𝐸 = 𝑞 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝐺𝑡 (8) 
 
 
 Där  𝐸 = Beräknad energi [kWh] 
  𝑞 = Tilluftens flöde [m3/s] 
  𝜌 = Densitet [kg/m3] 
  𝐶𝑝 = Specifik värmekapacitet [kJ/kg, ˚C ] 
  𝐺𝑡 = Antalet gradtimmar [˚Ch] 
 
Värmebehovet i en byggnad är begränsad. En uppvärmningssäsong antas vara mellan mitten 
av september till mitten av maj eller när medeltemperaturen understiger +11 ˚C. För 
ventilation antas värmning av luft ske till uteluften eller tilluften efter värmeväxlare når den 
önskade innetemperaturen. 
 

2.5 Ackumulerad värme 
Vid ojämnt uttag och/eller uppvärmning av varmvatten kan önskade mängder ackumuleras i 
en tank för användning vid behov. Ofta ackumuleras vatten med temperaturer på 60 ˚C för 
varmvatten. Vid användning kan endast 80 % av tankens kapacitet användas och för detta 
kommer en korrigering att göras i ekvationen. För att kunna beräkna vilken volym 38 ˚C vatten 
som är ekvivalent med den ackumulerade används [19]: 
 
 
 

𝑉2 = 𝑉1 ∗
(𝑇𝑡 − 𝑇𝑖𝑛)

(𝑇𝐴𝑐𝑘 − 𝑇𝑖𝑛
∗

1

0,8
 

(9) 

 
 
 Där 𝑉2 = Ackumulerad mängd vatten [m3] 
  𝑉1 = Verklig använd mängd [m3] 
  𝑇𝑡 = temperatur vid tappställe [˚C] 
  𝑇𝑖𝑛 = Inkommande kallvatten [˚C] 
  𝑇𝐴𝑐𝑘 = Ackumulerad temperatur [˚C] 
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För beräkningar gällande varmvattenvärmning kommer följande ekvation att användas utifrån 
resonemang: 
 
 
 

𝐸 = 𝑃 ∗ 𝑡 <=>
𝑉 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑡

3600
= 𝑃 ∗ 𝑡 => 𝑉 =

𝑃 ∗ 𝑡 ∗ 3600

𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑡
 

(10) 

 
   Där 𝑉 = Uppvärmd mängd vatten [m3] 
  𝑃 = Effekt [kW] 
  𝑡 = Uppvärmningstid [h] 
  𝜌 = Densitet [kg/m3] 
  𝐶𝑝 = Specifik värmekapacitet [kJ/kg, ˚C ] 

  ∆𝑡 = Temperatur differens [˚C] 
             3600 =  Konvertering till kW [s] 
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3 Metod 
Rapporten kommer att vara en fallstudie av Tegera arena där inga mätningar av temperaturer, 
ventilationsflöden eller effekter kommer att göras. Detta på grund av att när data insamlingen 
till denna rapport utförs sker ingen större aktivitet på arenan. I stället kommer data så som 
tidigare mätningar, statistik från energibolag och dataloggar från styrsystem behandlas. 
Denna rapport kommer att bygga på både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. 
Då denna studie kommer att bygga på att investeringar görs för att uppnå en effektivisering är 
det då särskilt intressant att fokusera på vilka drivkrafter och motsättningar som finns. 
Den kvalitativa metoden består av intervjuer med berörda. För att få en bild av hur de två 
inblandade parterna ser på effektiviseringar kommer intervjuer med utvalda analyseras och 
jämföras med tidigare forskning inom ämnet barriärer och drivkrafter. Intervjuerna kommer 
att bestå av öppna frågor för att få ett perspektiv om vad de anser är goda effektiviseringar 
och hur de ser på möjligheterna på att uppnå dessa. De öppna frågorna ger även de 
intervjuade en möjlighet att diskutera fritt, vilket kan ge ett positivt resultat [20]. 
De tillfrågade har fått svara på frågorna 
 

 Vilken skulle kunna vara den största motsättningen för energieffektivisering 

 Vilken skulle kunna vara den största drivkraften för energieffektivisering 
 
För att få en förståelse för hur energisystemet är uppbyggt kommer information om detta 
erhållas genom platsbesök, samtal med personal och aktuella ritningar för arenan. 
 
Vilka förutsättningar arenan har för vidare effektiviseringar kommer grunda sig på vilken 
mängd spillvärme som kylmaskinen totalt generar och sedan specifikt 
 

 Vilken mängd återvinning som finns idag 

 Vilken mängd spillvärme som finns tillgänglig för ytterligare återvinning 

 Vilka system som kan använda sig spillvärme 
 
Då det inte finns data på vilka effekter som kylmaskinerna jobbar vid, kommer annan 
andrahandsdata att analyseras utifrån använd mängd energi. Detta gör att en top-down-metod 
kommer att användas. Denna metod utgår från att ett system, i detta fall kylmaskinen, 
betraktas översiktligt. Data för systemets energianvändning samlas in och redovisas. Detta för 
att sedan analysera systemets installationer och redogöra för vilken mängd respektive 
installation bidrar med. Vid utredningen kommer en uppskattning att göras för kylmaskinens 
spillvärmeenergi. Utifrån denna mängd kommer sedan befintliga installationer att fördelas ut 
samt göras ett antagande om tillgänglig spillvärme för utökad återvinning. För att undersöka 
de övriga energibehoven för värmesystem kommer en bottom-up metod att användas. I 
jämförelse med den tidigare nämnda metoden baseras denna på att systemet enskilda 
byggstenar analyseras först att sedan redovisa systemet i helhet. Detta gör att 
energianvändning för de olika systemen kommer att göras baserat på tidigare projektering. 
Utifrån resultatet av denna metod kommer sedan beräknad användning jämföras med verklig 
användning med hjälp av data från energibolaget.  
 
För att undersöka vilka system som skulle kunna vara intressanta för användningen av 
spillvärme kommer de projekterade systemtemperaturerna för värme-, ventilation och 
sanitetssystem matchas mot de temperaturer spillvärmen genererar. Även effekterna kommer 
att jämföras för att kunna uppskatta spillvärmens täckningsgrad.  
Effekterna kommer att redovisas utifrån varaktighetsdiagram för att visa vilka perioder under 
året då dessa är tillgängliga. 
För att slutligen beräkna eventuella ekonomiska besparingar kommer resultaten från 
energibesparingar användas tillsammans med aktuella energipriser för arenan. 
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4 Resultat och analys 
Detta kapitel kommer att presenatera resultat och ge analys utifrån frågeställningen  
 

1. Förklara vilka motsättningar/drivkrafter företag har för att lyckas med effektiviseringar 
2. Undersöka vilka förutsättningar som finns för att ta vara på spillvärme 
3. Redogöra för vilken besparingspotential som föreligger i [kWh/år] samt [SEK/år] 

 
 
För undersökningen av barriärer och drivkrafter blev fem stycken personer intervjuade. Alla 
dessa har insikt i arenans energianvändning. 
Genom samtal och intervjuer med de inblandade från både Leksands IF och DE finns en 
miljömedvetenhet och specifikt en önskan om minskad energianvändning.  
Föreningen upplever att de har en hög energianvändning. Det upplevs, av föreningen, att de 
inte har det underlag som krävs för effektivisering då de inte vet var energin används. Det 
konstateras att de har en fjärrvärmeanvändning men inte specifikt om det är värmen, 
ventilationen eller varmvattnet som används. Detta upplevs industrier, där antalet anställda är 
jämställt med föreningens [9]. I undersökningen placeras denna barriär under ”economic 
market failure” enligt [21].  Vad det gäller tankegångarna kring att investera så verkar den 
största motsättningen vara den ekonomiska. Detta då det inte funnits tillräckliga ekonomiska 
medel eller att planerade effektiviseringar har blivit bortprioriterade för annan investering. 
Förekomsten av brist på ekonomiska medel eller andra investeringsalternativ är även vanligt 
förekommande flertalet undersökningar där svenska företag inom olika branscher deltagit [9, 
22, 23, 18]. Föreningen har börjat undersöka delar av luftbehandlingssystemet som en del i att 
kartlägga energisystemet för vidare utredningar om effektiviseringsmöjligheter och som i en 
del att utbilda personal. 
Det är inte bara med avseende på ekonomin, gällande installationer, som dikuteras utan även 
de utredningar som krävs för att undersöka de tekniska förutsättningarna för olika 
effektiviseringar. Detta har även påträffats som vanligt i en undersökning [9] där hälften av de 
intervjuade industrierna hade anställda i skala med föreningens. Detta styrks ytterligare av 
forskning [18] där flera olika branscher, så som skidanläggningar, turisthotell och 
livsmedelsbutiker. Rapporten redovisar att ”brist på personal/tid för att arbeta med…” 
effektiviseringar är vanliga för de flesta branscherna.  
Tidigare installationer för återvinning av spillvärme har gjorts men i begränsad storlek då 
ekonomin har varit styrande. Detta påpekas även vara en brist och motsättning för ytterligare 
återvinning av spillvärmen då det inte finns dokumenterat huruvida dessa installationer gett 
önskat resultat.  
Den största drivkraften för, i detta fall, utökad värmeåtervinning är den besparing som skulle 
kunna göras.  En minskad användning fjärrvärme skulle leda till sänkta kostnader för 
föreningen. En annan drivkraft som påtalas är att den tekniska utrustningen ska fungera. Idag, 
då man upplever varmvatten användningen som ett problem för komforten, finns en önskan 
om att utöka spillvärmeåtervinningen för varmvattenackumulering. Enklare åtgärder för sänka 
energianvändningen så som att släcka lampan efter sig när man lämnar ett rum eller att 
duscha en minut mindre än man brukar finns med dem. Stort antal av lokalerna hyrs ut för 
konferens och då ishallarna används är det ett högt tryck på sanitetsinstallationerna.  
Föreningen är väl medveten om dessa åtgärder men det som ses som en svårighet är att 
förmedla detta till de som använder lokalerna. 
 

4.1 Nuvarande energianvändning 
För att senare kunna sätta mängden spillvärmeenergi i ett sammanhang bör byggnadens totala 
energianvändning presenteras. Tegera Arenas totala energibehov 2015 var 938 MWh 
fjärrvärme och 3346 MWh El. I snitt har arenan använt sig av 1256 MWh fjärrvärme och 3535 
MWh på en tioårsperiod. Då Tegera arena inte innefattas i statistiken för en genomsnittlig 
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ishall [5] kommer då även en jämförelse mellan arenan och likvärdiga sådana att göras. I figur 
2 jämförs 2015 års el- och fjärrvärme behov, snittanvändningen för desamma under en tioårs 
period samt en genomsnittsanvändning av ishallar [5] med kapacitet Evenemangsarena B[24].  
 

 
Figur 2 Energianvändning för olika arenor.  Stapel 1 (blå) samt stapel 2 (röd) representerar Tegera arenas 

energianvändning för två tidsperioder. Stapel 3 (grön) och 4 (lila) representerar genomsnittlig användning för 
Evenemangsarena B respektive övriga ishallar.  

 
 

 
I figur 3 tydliggörs användandet av fjärrvärme på en månadsbasis under 2015. Under maj 
månad sjunker både värmebehovet och vattenanvändningen då verksamheten minskar. Under 
mitten av juni ökar verksamheten och värmelaster så som spolning av is, duschar och 
restaurang gör att ett värmebehov även finns under sommaren. 
 

 
Figur 3 Fjärrvärmeanvändning för Tegera arena under 2015. 
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I mitten av april sker den brytpunkt i verksamheten och kylmaskinen VKA1 stängs av. Detta 
framgår tydligare av figur 4 där elanvändningen för 2015 redovisas månadsvis. Under maj 
månad är kylmaskinerna helt avstängda vilket gör att elförbrukningen är som lägst under 
denna månad. Under 2015 var kylmaskinerna delvis avstängda under april och juli vilken kan 
ses i figuren. Data för februari och mars tagna från 2016 års användning då dessa saknades för 
2015 års förbrukning vid tillfället för datainsamlingen. 
 

 
Figur 4 Elenergianvändning för Tegera arena under året 2015. 

 
För ingående data på den månatliga användningen av fjärrvärme och elenergi se bilaga 6. 
Under hockeysäsongen kan elenergiuttaget vara upp till 900 kWh/h under en match vilket kan 
jämföras med 300 kWh/h nattetid under samma period.  

 
4.2 Nuvarande installationer 
Kylmaskin VKA1 jobbar med två olika temperaturer för återvinning men vid två olika 
värmeväxlare. Figur 5 beskriver i helhet hur värmeväxlarna är kopplade. Strömmen mot VVX 1 
innehåller olja som separerats vid en oljeskiljare. Vid VVX 1 tas den högtempererade 
spillvärmen ut. Temperaturerna vid kondensor och VVX 2 är dem samma för att gå samman i 
en krets. Vid de tillfällen då inte värme växlas vid VVX 1 kommer en högre effekt 
lågtempererad värmeeffekt tas ut i VVX 2. För fortsatta beräkningar kommer det antas att den 
första jobbar mot fullast vilket gör att ingen högre värmeeffekt kommer att tas ut från den 
senare. 

 
 

Figur 5 Förenklat schema vid värmeväxling för VKA1 
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Tabell 1 beskriver de flöden från VKA1 som kan tas tillvara som spillvärme vid maximal last för 
vilken kylmaskinen är dimensionerad. Utifrån ekvation (1), en tillförd effekt på 340 kW samt 
ett kylbehov på 800 kW ger detta en kylfaktor på 2,3. Effekterna är hämtade från bilaga 5. 
Kylmedel till kylmedelskylaren består av en blandning av vatten och glykol för att förhindra 
frysning. För hetvattenväxling är vatten arbetsfluid. För mer ingående beskrivningar av flöden 
och temperaturer för kylmaskinen se bilaga 4. 
 

Tabell 1 Temperaturer, effekter samt typ av fluider som växlas mot kylmaskin 1. Effekter gäller då aggregatet 
arbetar vid maxlast. Effekt för oljekylning är beräknad utifrån flöde enligt bilaga 4. 

KM1 Typ Temp in/ut [+°C] Effekt [kW] Fluid 

Kondensor Lågtemp 34/40 1140 Vatten/etylenglykol 

Oljekylning Lågtemp 34/40 210 Vatten/etylenglykol 

Hetgas Högtemp 50/60 80 Vatten 

 
Vid maximal last arbetar kylmaskinen med en eleffekt till kompressorerna på 334 kW.  
Kylmaskinerna går aldrig på maxeffekt med den verksamhet som ordinarie drivs på arenan. 
För att bestämma en medeleffekt och för att göra den försvarbar har flera analyser gjorts 
utifrån olika data. Detta för minska felmarginalen då varje beräkning innefattar minst en 
uppskattning.  

 
1. Genom att läsa av energimätarställningen på kylmaskinerna och därefter gjort en 

uppskattning att kylmaskinerna används 300 dagar per år. Sedan de nya 
elenergimätarna installerades 2010 har inga avläsningar gjorts. Detta innebär att den 
medeleffekt som beräknas är ett medelvärde under sex års tid. 

2. Studera äldre effektmätningar och uppskatta ett medelvärde. Dessa mätningar gjordes 
under en vecka 2007 [25]. Se bilaga 1. 

3. Utifrån andrahandsdata från energibolaget uppskatta en medeleffekt. En period av ett 
år har används där data har redovisats kWh/h för hela arenans elbehov. Dessa data 
redovisade energianvändningen 1 april 2015 till 1 april 2016. Kylmaskinerna 
uppskattades uppta 34 % av den totala elenergi förbrukningen. Vid beräkningarna 
delades dagarna upp som matchdag samt icke matchdag. Därefter har ett medelvärde 
beräknats.  

 
Vid avläsningen av elenergimätarna för kompressorerna uppstod en oklarhet. Under de två 
mätarna stod det skrivet: ”Mätarställningen x60”. För bild se bilaga 2.  
Det kommer att antas att detta är på grund av att de nya mätarna installerats via en 
mättransformator och då ger en felaktig avläsning på mätarna. Detta utifrån en teori av Niklas 
Rothpfeffer, adjunkt på högskolan i Gävle. Teorin styrks av Stefan Jansson, elkraftskonsult på 
Sweco Energuide. För att kompensera för detta mätfel kommer resultatet från avläsningarna 
att multipliceras med en faktor 60. Tabell 2 redovisar resultaten för de olika beräkningarna 
som gjorts.  
 

Tabell 2 Resultat för de tre olika uppskattningarna för medeleffekt 

Beräkning 
Medeleffekt 

[kW] Del av maxeffekt [%] 

1 140 42 

2 212 63 

3 167 50 
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För vidare beräkningar kommer 167 kW (50 %) att användas som medeleffekt. Detta stärks av 
kyltekniker Anders Enmalm som uppskattar att maskinerna arbetar vid 40-50 % av maximal 
kapacitet i medeltal. 
Detta gör att andelen tillgänglig spillvärmeeffekt kommer att förändras vilket visas i tabell 3. 
 
Tabell 3 Maximal effekt i jämförelse med uppskattad medeleffekt. Energiuttaget baseras på att kylmaskinerna är 

i drift 24 timmar om dygnet och 300 dagar per år. 

KM1 Typ 
Temp in/ut 

[+°C] 
Pmax 
[kW] 

P50% 
[kW] 

Energiuttag/år 
[kWh] 

Kondensor Lågtemp 34/40 1140 570 4104 

Oljekylning Lågtemp 34/40 210 105 756 

Hetgas Högtemp 50/60 80 40 288 

 
Efter analys av det befintliga systemet kunde det konstateras att det finns återvinning från 
kylmaskinerna som har gjorts vid två olika tillfällen. Spillvärme som går till att värma isgrop, 
permafrostskydd, värma luft till arenan samt varmvattenberedning projekterades inför 
ombyggnaden 2005. Vid det andra tillfället har 2 stycken luftbehandlingsaggregat försetts med 
tillskottsenergi från spillvärme. Under det senaste året har vissa tekniska problem varit 
gällande för luftbehandlingsaggregatet för arenahallen, LA04, och dess styrfunktioner på både 
tilluft och frånluft. Enligt driftpersonal har dessa justerats efter behov då styrutrustning varit ur 
funktion. De beskriver att det har varit en stort undertryck i lokalen. Utifrån mätdata har 
systemtemperaturer för återluft, tilluft vid värmeåtervinning samt tilluft efter värmebatteri 
granskats. Figur 6 beskriver ett förenklat flödesschema för LA04. Utifrån medelvärden har ett 
tilluftsflöde på 14,7 m3/s (3) med en temperatur på +20˚C. Då en återluftstemperatur på +13˚C 
(1) under de kallare dagarna och antaget samma mängd återluft som tilluft skulle detta då 
generera i en effektförlust på 120kW. Denna effekt är den samma som för 
transmissionsförlusterna både genom klimatskalet och för isen. Medeltemperaturen för hela 
året på återluften är 15,3˚C (1) och en värmning till 18 ˚C genererar en värmeeffekt på 48 kW 
för spillvärme effekt. Vid värmeväxling mot värmeåtervinning har en börvärde på +18˚C (2) 
antagit som medelvärde vilket gör att hela värmeåtervinningskretsen klarar att värma upp 
detta själv. Vidare ska ett värmebatteri värma resterande 2˚C upp till inblåsningstemperatur på 
+20 ˚C (3). Med medelflöde på 14,7 m3/s ger detta en effekt på 35 kW. Genom detta 
resonemang och utifrån personalens beskrivningar kommer beräkningarna gällande LA04 
baseras på ett genomsnittvärde på 48 kW för spillvärmeåtervinning.  
 

 
Figur 6 Enkelt flödesschema för till- och återluft för luftbehandlingsaggregat LA04 samt redovisning av 

installationer för VVX och värmebatteri. VVX förser tilluften med värme från lågtempererad värmeåtervinning. 
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Dimensioneringen av spillvärmeeffekten antas vara tillräcklig för täcka upp efter värmeväxlare 
vid en utetemperatur på -27°C. Luftbehandlingsaggregaten LA05 och LA06 behandlar bland 
annat omklädningsrum tillhörande den norra delen av arenan. Effekterna för LA05 och LA06 
utgår från projekterade luftflöden. Enligt projekterade värden tas en temperatur på +35°C ut 
för den lågtempererade spillvärmen. Denna temperatur kommer att användas för fortsatta 
beräkning för tillvaratagande av lågtempererad spillvärme till ventilation. 
Idag arbetar den högtempererade spillvärmen enbart mot en ackumulatortank. I Tabell 4 visas 
en sammaställning över den befintliga värmeåtervinningen.  

 
Tabell 4 Effekter för befintliga installationer som idag använder värmeåtervinning. 

Benämning Återvinning [kW] Temperatur in/ut [C] 
Övrig 
återvinning 

LA04 83 35/25 Återluft 

LA05 56 35/25 VVX (n=0,75) 

LA06 77 35/25 VVX (n=0,5) 

Isgropar 90 35/25 - 

Permafrostskydd 31,5 35/25 - 

Varmvatten 80 60/50 - 

 
 
Figur 7 ger en överblick av hur den lågtempererade spillvärmeeffekten används idag till de 
befintliga återvinningsinstallationerna. I figuren redovisas både återvinningen från kondensorn 
och från oljekylningen. Den uttagna effekten av installationerna baseras på respektive månads 
normaltemperatur. Figuren visar att utöver den befintliga återvinningen finns ytterligare effekt 
att utnyttja. Under maj månad stängs kylmaskinerna av och ingen spillvärme finns tillgänglig 
vilket innebär att fjärrvärmen används. Mellan mitten av juni till och med början av september 
är det enbart permafrostskydd och snösmältningen i isgropen som använder överskottsenergin 
och dess effekt. I figuren gör sig uppvärmningssäsongen synlig då ventilationsaggregaten 
kräver mer värme för att värma upp den inkommande luften. Anledningen till att 
återvinningen till LA04 slutar i slutet av februari och startar igen i oktober baseras på data från 
styrsystem som visar på aktiva styrsignaler under denna tid.  
 
 

 
Figur 7 Jämförelse mellan tillgänglig spillvärmeeffekt och effektuttag av befintliga installationer. S.V. 

representerar lågtempererad spillvärme för oljekylning samt vid kondensor. 
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Den totala årsförbrukningen av kallvatten är beräknad till 12500 m3 vilket motsvarar nära 40 
m3 kallvatten per dag. Av alla installationer i byggnaden använder 40 % enbart kallvatten, så 
som klosetter och enstaka köksutrustning. För varmvattenanvändning står duschar, spolvatten 
för is samt andra sanitetsinstallationer. 
Dagens varmvattenuppvärmning består av en ackumulatortank som rymmer 1000 liter. Då det 
finns misstankar från personal om att ackumulatortanken skulle vara underdimensionerad 
undersöks detta. Enligt personal antas vatten förbrukningen under en timme ske enligt tabell 
5. Tabellen redogör även för vilken mängd 60°C vatten som skulle behövas för värmning av 
inkommande kallvatten till önskad temperatur enligt ekvation (9). Inkommande kallvatten 
antas vara 10°C. Övrigt varmvatten har uppskattats utifrån andra installationer där varmvatten 
behövs samt utifrån det förväntade dagsbehovet av vatten. 

 
Tabell 5 Uppskattad använd varmvattenmängd per timme. Redovisning av mängd 38 °C varmvatten samt 

ekvivalent mängd 60 °C av densamma. 

Typ 38 C [m3] 60 C [m3] 

Läggvatten 0,8 0,448 

Duschvatten 1,7 0,952 

Övrigt  0,4 0,224 

Totalt 2,9 1,624 

 
 
1,6 m3 60°C vatten kommer alltså att behövas varje timma för att förse byggnaden med 
varmvatten. Med en genomsnittlig effekt från spillvärmen kan enligt ekvation (10) en volym på 
0,7 m3 värmas upp per timme. Utifrån ekvation (9) säger denna att endast 80 % av totala 
kapaciteten kan nyttjas vilket gör att tanken kommer att beräknas med en volym på 0,8 m3. 
Vid 𝑋 antal timmar ger detta: 
 

𝐴𝑐𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 = 0,8 − 1,6𝑋 + 0,7𝑋 
 
Efter en timme skulle en ackumulerad volym på -100 liter återstå vilket gör att fjärrvärmen 
därefter kommer att spetsa spillvärmen med 0,9 m3 per timme. Systemet är alltså inte 
tillräckligt för att spillvärmen ska klara av den önskade volymen per timme. 
 
Värmesystemet består av fyra radiatorsystem och ett system som betjänar luftridåer. I figur 8 
visas den årliga uppdelningen för de olika systemen. Energin baseras på den aktuella 
varaktighetskurvan för orten och där uppvärmning antas ske 6400 timmar per år. Efter dessa 
timmar överstiger normalårstemperaturen 11 ˚C. Idag finns ingen värmeåtervinning till något 
av dessa system. Figur 8 redogör för värmesystemens storlek i förhållande till den totala 
mängden energi. 
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Figur 8 Procentuell fördelning av de fem värmesystemen av den totala värmeanvändningen i arenan. 

 
 

 
4.3 Tillgänglig spillvärmeeffekt och behov 
Utifrån de befintliga installationerna där behoven av spillvärmeenergi varierar kommer detta 
ge tillgänglig lågtempererad spillvärme enligt figur 9. I figuren finns ett glapp där ingen 
spillvärme finns tillgänglig då kylmaskinerna är avstängda. De lägre effekterna för spillvärmen 
är under de kallare dagarna då efterfrågan av spillvärme är hög från de befintliga 
installationerna. Efter 6400 timmar har även uppvärmningssäsongen upphört och denna 
spillvärme kommer inte kunna användas för värmesystem eller ventilation. De installationer 
som är beräknade använda spillvärmen efter 6400 timmar är snögrop och permafrostskydd. 
Effekterna för tillgänglig spillvärme utgår från uttagen effekt av befintliga installationer samt 
antalet graddagar där en temperatur avlästs var 200:e timme. För att se mer ingående siffror 
se bilaga 3. I resultatet ingår inte den högtempererade spillvärmen.  
 

 
Figur 9 Tillgänglig spillvärmeeffekt efter befintliga installationer. Effekter redovisas utifrån årets timmar där de 

kallaste dagarna under året startar till vänster i diagrammet. 
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Utöver de luftbehandlingsaggregat som idag förses med överskottsvärme finns ytterligare fyra 
aggregat. Då det finns ett stort överskott av spillvärme som är lågtempererad har det 
undersökts vilka effekter som aggregaten använder. I figur 10 baseras effekterna på 
klimatdata, så som tidigare, samt vilken temperatur som kommer att krävas för att värma 
luften till önskad temperatur efter värmeväxlare. Luftflöden som skall värmas utgåtts från att 
vara de projekterade. Luftflödet för LA07 är större än för de övriga två vilket gör att en högre 
effekt krävs för detta aggregat. Detta för att aggregatet behandlar en större del av byggnaden. 
Däribland hela entrén, med tillhörande våningsplan samt en del av arenahallen. 
 

 
Figur 10 Värmeeffekter för de fyra luftbehandlingsaggregat som idag inte använder värmeåtervinning från 

kylmaskinerna. 

 
För att avgöra vilken mängd varmvatten som kan ackumuleras måste eventuella flaskhalsar 
synliggöras. Vid användning av både den låg- och högtempererade spillvärmen kommer 
systemet att begränsas av den senare. Medeleffekten för den högtempererade spillvärmen är 
40 kW och under nattetid kan den sjunka ner till 24 kW enligt kyltekniker Anders Enmalm. Den 
senare kommer att användas vid beräkningarna för laddning av ackumulatortank nattetid. Den 
högtempererade spillvärmen kommer att värma vatten från 35 ˚C till 60 ˚C under en period av 
10 timmar. Detta ger en laddning på 8m3 60 ˚C vatten under natten.  
Vidare undersöks hur länge denna ackumulerade mängd kommer att räcka under en dag. 
Med en medeleffekt på 40 kW kan enligt ekvation (10) en mängd av 1,4 m3 värmas under en 
timme. 
Ekvationen för det nya systemet ger 
 
  

𝐴𝑐𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 = 6,4 − 1,6𝑋 + 1,4𝑋 
 
Med detta system kommer varmvattenbehovet täckas helt av spillvärme. För varje timma 
kommer en mängd av 0,2 m3 att minska från tankens lagringutrymme vilket gör att vid 
beräknad användning kommer detta att räcka för ett dagsbehov. Detta under förutsättningar 
att lågtempererad spillvärme arbetar med samma effekt som den högtempererade. Detta 
frigör nu högtempererad spillvärme. 
 
Utifrån tidigare resonemang med oklara driftsförhållanden för LA04 kommer det vidare att 
antas 35 kW i medeleffekt för uppvärmning med fjärrvärme vid samkörning med spillvärme. 
Enligt tidigare beskrivning av styrsignal för återvinning till LA04 användes spillvärmen under 
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perioden januari-februari samt oktober-december vilket motsvarar nära 3600 timmar. Dessa 
timmar representerar de kallaste timmarna under året vid beräkningarna. Vidare kommer det 
under perioden då kylmaskinerna är avstängda antas att fjärrvärme värmer hela luftflödet då 
ingen spillvärme finns tillgänglig. Figur 11 återger den externa värmningen av luftflöden för 
LA04. 
 

 
Figur 11 Effektförbrukning för värmebatteri i LA04 under ett år. 

 
Värmesystem använder ingen återvinning från kylmaskinerna idag. Då det frigjorts 
högtempererad spillvärme som kan användas för att förvärma värmesystemets retur kan det 
vara av intresse att analysera resultatet för vilka effekter värmesystemet kräver vid den 
dimensioneraden utetemperaturen. Värmesystemet är indelat i fem olika system som betjänar 
olika delar av byggnaden. Ett medelvärde på genomsnittsförlusterna [kW/˚C] genom 
klimatskalet som redovisas i tabell 6 utifrån ekvation (5). 
 
 
Tabell 6 Beräknad effektförlust för de olika byggnadsdelarna som de respektive värmesystemen behandlar. 

System Δt [˚C] Effekt [kW] U*A [kW/˚C] 

RA01 47 72 1,53 

RA02 47 30 0,64 

RA03 47 42 0,89 

RA04 47 50 1,06 

SV 47 45 0,95 

 
 
Byggnadens tidkonstant antas vara 5 dygn utifrån beskrivning i [17, p. 4:5]: ”I nya hus med god 
isoleringsstandard, god lufttäthet och effektiv FTX-ventilation är tidskonstanten oftast längre 
än 5 dygn oavsett byggnadsmaterial.”  
I tabellen är RA radiatorsystem och SV luftridåer. Efter 6400 timmar upphör 
uppvärmningssäsongen enligt de temperaturer som avlästs och ingen tillskottsenergi kommer 
att behövas efter dessa. Figur 12 sammanfattar effekterna för respektive värmesystem där 
effekterna är baserade på gradtimmarna utifrån tidigare beskrivning. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

4
0

0

8
0

0

1
2

0
0

1
6

0
0

2
0

0
0

2
4

0
0

2
8

0
0

3
2

0
0

3
6

0
0

4
0

0
0

4
4

0
0

4
8

0
0

5
2

0
0

5
6

0
0

6
0

0
0

6
4

0
0

6
8

0
0

7
2

0
0

7
6

0
0

8
0

0
0

8
4

0
0

8
8

0
0

kW

h



Resultat och analys 

23 
 

 
Figur 12 Beräknad effekt för de fem värmesystemen. Baserade på ortens gradtimmar. 

 
 

4.4 Besparing 
Tidigare i rapporten har effekter redovisats för olika effektiviseringar men för att kunna 
presentera ekonomisk besparing kommer följande stycken att presentera besparad 
energimängd för både befintligt och föreslaget system.  

4.4.1 Energi 

Den redovisade energin är beräknad utifrån gradtimmar, vilka har matchats mot den period 
som ismaskinerna är aktiva. För LA04 har perioden januari-februari och oktober-december 
beräknats som utnyttjandeperiod. Permafrostskydd och isgrop antas arbeta under hela 
perioden då kylmaskinerna är aktiva. För LA05 har en utnyttjandegrad på 90 % antagits utifrån 
fläktdata från styrsystemet. För LA06 gäller 100 % utnyttjandegrad. Dessa används vid 
beräkningar för aggregatens totala energianvändning. 
Sparad energi för befintligt system gäller enligt tabell 7. För varmvatten gäller samtliga 
beräkning vid användning 14 timmar/dygn samt 300 dagar per/år. 
 

Tabell 7 Maximal spillvärmeeffekt samt besparad energimängd för de befintliga installationerna för 
värmeåtervinning i arenan. 

Befintligt system Effektmax [kW] Energi [MWh] 

LA04 83 315 

LA05 56 106 

LA06 77 188 

Isgrop 32 233 

Permafrostskydd 90 666 

Varmvatten - 192 

Total   1700 

 
 
Den frigjorda högtempererade spillvärmen som skulle kunna användas är beräknad till 36 
MWh/år. Då uppvärmningssäsongen enbart är 8 månader kommer inte hela mängden kunna 
användas till värmesystem. Tabell 8 redovisar en utökad återvinning utifrån det redan 
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befintliga systemet. För de fyra första luftbehandlingsaggregaten vid det föreslagna systemet 
kommer eventuella installationer krävas. För LA04 antas spillvärmen kunna utnyttjas 
effektivare vilket skulle kunna ge en ytterligare besparing. Detta då befintlig installation för 
återvinning har en effekt på 280 kW. Den tillkommande varmvattenåtervinningen avser den 
nya installationen med utökad volym på ackumulationen. Med detta menat att det föreslagna 
systemet kommer att kunna spara ytterligare 187 MWh utöver den befintliga installationen.  
För LA01, LA02 och LA03 har en utnyttjandegrad schablonmässigt antagits till 0,8 då de antas 
gå ned i flöde under natten.  
 

Tabell 8 Utökad tabell med förslag på ytterligare installationer för värmeåtervinning. 

Befintligt system Effektmax [kW] Energi [MWh] 

LA04 83 315 

LA05 56 106 

LA06 77 188 

Isgrop 32 233 

Permafrostskydd 90 666 

Varmvatten - 192 

Föreslaget system     

LA01 66 89 

LA02 23 32 

LA03 35 58 

LA07 105 143 

LA04 83 249 

Varmvatten - 187 

Värme - 29 

Övrig spillvärme - 2611 

Total   5098 

 
Efter föreslagen åtgärd kommer det att återstå lågtempererad spillvärme som inte kan 
användas internt. Detta gör det möjligt att förse andra byggnader i området med spillvärme. 
Möjliga alternativ är:  

 
1. Använda den lågtempererade spillvärmen och förvärma vatten till byggnader där 

vatten förbrukningen är hög, så som simhall, eller annan värmesänka.  
2. Höja temperaturen med hjälp av en värmepump och använda till det egna 

värmesystemet samt leverera till fjärrvärmenätet.  
 
Den totala mängd spillvärmeenergi som skulle kunna användas för dessa två alternativ är 
tillgänglig under större delen av året dock kommer uttag av effekt variera. Baserat på ortens 
gradtimmar kommer en mängd på 2600 MWh att kunna användas under året varav 1300 MWh 
skulle kunna användas till värmesystemet. Detta på grund av uppvärmningssäsongen. Detta 
skulle dock vara tillräckligt för att täcka större delen av värmebehovet vid användning av 
värmepump.  
Vid användning av ekvation 2 och med en antagen värmefaktor på 2,5 skulle detta ge en ny 
energianvändning på 270 MWh. Detta i jämförelse med den nuvarande på 680 MWh 
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4.4.2 Effekt 

Då övrig spillvärme finns tillgäng kan det finnas intresse av att redovisa under vilka timmar där 
denna finns. Figur 13 visar tillgänglig mängd spillvärme effekt utifrån varaktighetsdiagrammet. 
I figuren antas spillvärmen inte använda värmepump utifrån tidigare förslag (1). 

 

 
Figur 13 Tillgänglig spillvärmeeffekt efter föreslagna installationer. 

 
 
Det andra förslaget (2) visualiseras i figur 14 där den tillgängliga spillvärmeeffekten jämförs 
med den beräknade effekten från värmesystemet. Figuren visar att under de kallaste dagarna 
går hela värmeeffektbehovet inte att täckas med spillvärme. Om installation sker med 
värmepump för både det interna- och fjärrvärmesystemet visar figuren att redan efter 300 
timmar finns det tillgänglig spillvärme för extern distribution.  
 

 
Figur 14 Jämförelse mellan tillgänglig spillvärmeeffekt och värmeeffektbehovet. 
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4.4.3 Ekonomi 

Då det redan är återvinning installerad på arenan kommer tabell 9 att redogöra för de 
beräknade besparingarna idag och jämföra dem med de föreslagna installationerna. 
Besparingen utgår från ett fjärrvärme pris på 480kr/MWh.  
 

Tabell 9 Dagens ekonomiska besparingar utifrån den värmeåtervinning som arenan beräknats använda. 

Befintligt system Energi [MWh] Besparing [SEK] 

LA04 315 151392 

LA05 106 50700 

LA06 188 90081 

Isgrop 233 111888 

Permafrostskydd 666 319680 

Varmvatten 192 92160 

Total 1699,792 815900 

 
 
Med utgångspunkt att alla installationer utförs kommer en ny total besparing på 1,2 miljoner 
kronor att kunna göras för det interna systemet enligt tabell 10.  
 

Tabell 10 Utökad ekonomisk besparing med utgångspunkt att alla föreslagna på nyinstallationer verkställs. 

Befintligt system Energi [MWh] Besparing [SEK] 

LA04 315 151392 

LA05 106 50700 

LA06 188 90081 

Isgrop 233 111888 

Permafrostskydd 666 319680 

Varmvatten 192 92160 

Föreslaget system     

LA01 89 42719 

LA02 32 15257 

LA03 58 27702 

LA07 143 68656 

LA04 249 119616 

Varmvatten 187 89760 

Värme 29 13824 

Övrig spillvärme 2611 - 

Total 5098 1193434 

 
För den övriga spillvärmen som presenteras har ingen kostnad redovisats. Detta då det är 
beroende av vilket av de två förslagen som väljs. För det första förslaget (1) skulle en 
schablonmässig summa på 290 kr/MWh, alltså halva fjärrvärmepriset, generera i en inkomst 
på 760 kkr/år.  
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5 Diskussion  
Efter samtal och intervjuer bildades en uppfattning om att de iblandade har en god insyn om 
vilka barriärer som finns för effektivisering men även vilka drivkrafter som skulle kunna 
motverka dessa vid jämförelse med [10]. För att kunna investera behöver föreningen få 
möjlighet att se vilken återbetalning effektiviseringen kommer att ge. Kanske skulle ytterligare 
effektiviseringar gjorts om uppföljning på tidigare gjorts. Detta för att utvärdera om 
installationerna gav en god återvinning och återbetalningstid eller om effektiviseringar bör 
göras på annat håll.  
Resultatet visar att nära hälften av all spillvärmenergi inte används idag och att effektivisering 
skulle ge goda ekonomiska besparingar. Dock skulle vidare motsättningar kunna uppstå vid 
extern distribution till annan än energibolaget. Dala Energi är väl insatt i vad effektiviseringen 
innebär och det finns ett intresse om huruvida arenan har överskottsenergi som skulle kunna 
levereras till fjärrvärmenätet eller inte. Motsättningar skulle vidare kunna uppstå finns då 
slutanvändaren inte är medveten om vilka besparingar som kan göras eller vilka tekniska 
förutsättningar som finns för att genomföra detta. 
Förutom de två tidigare nämnda motivationer finns ytterligare en som inte nämns uttryckligen. 
I flera undersökningar [9,18 ]förekommer motiveringar som ”eldsjälar” eller ”människor med 
verkliga ambitioner” som hörnstenar för effektivisering. Efter samtal med föreningen, och 
andra inblandade, upplevs det som att det finns en vilja och beslutsamhet att lyckas med 
detta.  
I resonemanget kring att energianvändningen är oklar och då det inte lagts tillräckligt stor vikt 
vid detta förklarar [9] att detta är ett vanligare problem för småföretagare än för de 
medelstora. I artikeln beskrivs problemet med att de medelstora företagen har personal som 
är tillsatta för att sköta miljöfrågor vilken är en möjlighet som småföretagare saknar. Detta 
skulle även kunna vara fallet för fastighetsbolag. Vidare skulle ett alternativ kunna vara att 
installera separata effekt- och energimätare för höglastutrustning så som kylmaskiner samt 
separata mätare för värme och varmvatten.  
[23] beskriver att ”lack of staff awareness”, eller brist på medvetenhet hos personal, inte är 
helt irrelevant hos de tillfrågade företagen. Paralleller kan dras till föreningens situation där 
organisationen växer med dess användare.  
Då det anses som en svårighet att förmedla ett energieffektivt tänkande till användare av 
arenan skulle en miljöpolicy kunna vara en möjlig lösning. Genom att föreningen gemensamt 
skapar en sådan blir alla dagliganvändare och andra användare av arenan medvetna om hur 
föreningen ser på energianvändning. Detta skulle enligt [9] ge bättre förutsättningar att nå ut 
till en större organisation.  
  
De företag som har jämförts i frågan gällande barriärer och drivkrafter är till största del 
tillverkande företag så som för pappersmasseproduktion och gjuterier. Dock finns en del 
paralleller att dra mellan dessa och föreningen. Alla företag som intervjuats är svenska företag 
och har, mer eller mindre, samma förutsättningar gällande energipriser. Många utav dessa har 
varit företag där antalet anställda kan jämföras med föreningens vilket gör dem, som nämnt 
tidigare, mer utsatta då begränsat antal resurser finns tillgängliga. 
 
Vid jämförelsen i figur 2 visar denna att det är en skillnad i energitillskott i form av värme- och 
elenergi för Tegera och jämförda arenor. Denna figur utgår dock från köpt energi vilket inte 
beskriver den totala energianvändningen för arenorna. Huruvida jämförda arenorna använder 
sig av värmeåtervinning eller inte framgår ej av källa vilket skulle kunna vara intressant vid 
jämförelse av den totala energianvändningen.  
 
Medeleffekten för spillvärmen är uppskattad utifrån olika källor vilket gör att den stämmer 
bättre överens över en längre period. Källorna som har använts innehåller data som är äldre 
(2007), under en längre tid (6 år) samt aktuella värden för effekt uttag men där uppskattningar 
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gjorts. Uppskattningarna skiljer sig ±13% från det valda medelvärdet. Uppskattningen baserad 
på 6-årsförbrukningen ger en bra bild över genomsnittsanvändningen per år. En annan styrka 
med denna beräkning är att datan enbart är baserad på kylmaskinens energianvändning. 
Bristerna i denna beräkning är dock att elenergianvändningen över denna period skiftar enligt 
energibolagets statistik. Detta gör även att användningen av kylmaskinerna kan variera. För 
analysen av effektmätningar från 2007 ligger styrkan i att de är faktiska mätningar. Dock är 
dessa mätningar gjorda under en kort period av året och det framgår inte vilken verksamhet 
som drivits under denna mätperiod. Sammanställningen av datan från energibolaget där 
energianvändningen redovisas kWh/h har styrkan i att det är aktuell statistik samt att 
medelvärden är noggrant uttagna utifrån vilken typ av aktivitet som bedrivits. Svagheten är att 
effekten som utgjorts av kylmaskinerna är procentuellt framtagen vilket nödvändigtvis inte är 
överensstämmande med det verkliga effektuttaget för dessa. 
 
Att göra beräkningarna utifrån maximala flöden gör hela systemet för spillvärmeanvändningen 
robustare då alla installationer med säkerhet kan använda överskottsenergi. 
Återvinning till LA05 och LA06 är till viss del oklara. Från platsbesök och uppgifter från personal 
kan det konstateras att återvinning finns men att effekterna är oklara. I det totala beloppet för 
mängden utnyttjad spillvärme utgör dessa två tillsammans nära 7 % vilket inte kommer att 
göra stor skillnad vid annan effekt än den antagna.  
 
Enligt produktbeskrivningen för VKA1 är effekterna avsedda vid en kondenseringstemperatur 
på 43 ˚C vilket är högre än den kondenseringstemperaturen som enligt 
igångkörningsprotokollet är 38,5 ˚C. Detta gör att den verkliga uttagna maximala effekten är 
något lägre än den beräknade maximala effekten. För beräkningar har det antagits att 35 ˚C 
kan plockas ut från lågtemperaturåtervinningen. Detta utifrån de projekterade värdena. Dessa 
temperaturskillnader kommer dock inte stå för dem störta avvikelserna vid uppskattningar av 
medeleffekterna. 
 
Varmvattenbehovet är stort under största delen av året vilket gör det fördelaktigt med 
återanvändning av spillvärme och framför allt lågtempererad sådan. Då ackumulatortanken är 
beräknad utifrån vilken medeleffekt kylmaskinerna levererar spillvärme blir den ackumulerade 
volymen större än det beräknade dagsbehovet. Detta under förutsättning att spillvärmen 
aktivt jobbar mot tanken under dagarna. Att ha en större volym ackumulerat varmvatten gör 
systemet mindre känsligt mot ”störttappningar”, ojämn användning av vatten per dag samt 
uttag av varmare vatten vid tappstället. Det är inte bara vattenanvändningen som varierar 
utan även spillvärmeeffekten vilket ger ännu ett skäl till större lagring.  
Dagens uppvärmning av varmvattnet med hjälp av den högtempererade spillvärmen skulle 
kunna behållas med utökat antal tankar. Fördelen med att använda den lågtempererade 
spillvärmen är att denna kan användas just till förvärmning. Det är svårare att hitta 
användningsområden för just denna. Det skulle till exempel inte vara möjligt att förvärma 
värmesystemets retur med 35 gradigt vatten då denna håller temperatur på 40 grader. Att 
värmningen av vattnet under natten är baserade på en sänkt effekt i stället för medeleffekt 
säkerställer att ackumulatortanken kommer att kunna värmas helt under natten då den har 
behov av detta.  
Resultatet för använd mängd 38 gradigt vatten stämmer inte helt överens med den 
uppskattade totala mängd använt vatten per dag utifrån årsbehovet av kallvatten. Flera 
faktorer kan göra att dessa inte stämmer överens. Då vissa installationer kanske använder 
varmare vatten, så som diskmaskin, kan detta ge ett förändrat resultat. Även antalet duschar 
och spolningar är baserade på en genomsnittsanvändning vilket gör resultatet svårbedömt. 
Jämförelser har gjorts mellan uppskattad dagsförbrukning av kallvatten och fjärrvärme 
användning under sommaren för att avgöra beräkningarnas validitet. 
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Vid de aktuella beräkningarna med uppskattad varmvattenmängd utifrån uppgifter från 
personal blir varmvatten den genomsnittliga vattenförbrukningen högre än den uppskattade 
från ”vattenbolaget”. Detta skulle kunna generera i att verkliga besparingen för återvinningen 
till varmvattnet blir något lägre än den beräknade. 
 
I tabell 8 visas det att den totala mängden tillgänglig spillvärmeenergi inte stämmer helt 
överens med den beräknade vid fullständig användning enligt Tabell 3. Detta kan bero på att 
både värmningen av ackumulatortanken samt förvärmning av värmesystemet är beräknade 
enligt ett sänkt effektuttag under natten. Även beräkningarna för antalet gradtimmar är inte 
helt exakt då de avlästs manuellt enligt kurvorna för gradtimmar. Om medeleffekten då är 
högre under natten än den uppskattade så skulle den verkliga besparingen för värmesystemet 
kunna bli något högre än den beräknade. Detta genom att ackumulatortanken värms upp 
snabbare vilket ger en ökad spillvärmeenergi till värmesystemet. 
 
Perioden då kylmaskinen är avstängd (gula fältet) enligt bilaga 3 är baserat på maj månads 
normaltemperatur och antalet dagar den är avstängd. Då den är avstängd i snitt 60 dagar per 
år, vilket generar ca 1400 timmar, har 700 timmar lagt på och dragits bort utifrån 
varaktighetsdiagrammet. Detta bör nämnas att detta inte ger en helt riktig bild av de verkliga 
temperaturförhållandena. Varaktighetsdiagrammet visar inte när under årets dagar som dessa 
inträffar. Vid antagande att temperaturvariationerna inte skiljer sig markant från månadens 
normaltemperatur ger beräkningarna en god bild av uppvärmningsbehovet. Vidare gällande 
uppvärmningsbehovet så har både värmesystemet och ventilationen beräknats utifrån -27 ˚C 
vid tidigare projektering. DUT baseras på både utetemperaturen men även klimatskalets 
uppbyggnad. Då en byggnad har en värmelagringsförmåga borde denna då inte beräknas mot 
samma temperatur som för luft som saknar denna förmåga. Utifrån detta resonemang skulle 
två rimliga slutsatser kunna dras om värme- och ventilationssystemet: 
 

1. Värmesystemet är överdimensionerat 
2. Ventilationssystemet är underdimensionerat 

 
Då inga aktuella mätningar har gjorts har olika data för olika tidsperioder analyserats, vilket 
kan ge ett felaktigt resultat. Vid jämförande av sammanlagda energimängder för värme, 
ventilation och varmvatten blir denna då något högre än för genomsnittsanvändningen under 
tio år: 
 

680 + 680 + 190 𝑀𝑊ℎ ≠ 1300 𝑀𝑊ℎ 
 
Detta skulle kunna förklaras med att gradtimmarna baseras på ett medelvärde utifrån en 
längre tidsperiod tillskillnad från datan för luftbehandlingsaggregaten som grundas på 
mätningar under ett år (2015). 2015 års normaltemperatur kan ha varit olik den i rapporten 
använda. Detta kan även ses vid jämförelse med förra årets fjärrvärme användning: 
 

680 + 680 + 190 𝑀𝑊ℎ ≠ 1000 𝑀𝑊ℎ 
 
Med detta sagt kan besparingarna i rapporten stämma bättre överens över en längre period 
 
Beräkningar för LA04 har utgått från dagens användning utifrån personalens beskrivningar 
samt data från styrsystem. Då luftbehandlingsaggregatet styrs på annat sätt än dagens 
kommer beräkningarna på uppskattade besparingar att kunna ändras. Vidare är signalen för 
återvinning till LA04 något osäker då personal påtalat att återvinning mestadels använts. 
Beräkningarna för besparing gällande LA04 kan därför bli lägre än den verkliga. 
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Uppskattningarna för LA01, LA02, LA03 samt LA07 kan skilja sig från dem verkliga 
användningen. Dessa antaganden baseras på aggregaten går ner under nattid vilket inte 
nödvändigtvis stämmer. Dock är den totala beräkningen för externt värmetillskott något högre 
än den verkliga vilket gör antagandet rimligare. 
 
 
Värmesystem, luftbehandlingsaggregat och varmvattnet värms idag av fjärrvärme vilken 
använder miljövänligt bränsle. Några värmare använder sig av direktel. Hade systemet använt 
sig av fler elvärmare eller om lokala pannor som använde fossila bränslen hade en miljömässig 
besparing varit försvarbar. Arenan har ett stort momentant behov vilket innebär höga 
effektuttag för energibolaget. Dock ger detta inte lika stor påverkan ett värmeverk som det 
skulle gjort på ett kraftvärmeverk där fjärrvärme användningen påverkar elomvandligen. Vid 
effektiviseringar som innebär att fjärrvärmeanvändningen minskar kommer energibolaget 
endast att få en minskad efterfrågan och inte ökad överskottsvärme.  
 
Även om energianvändningen är svår att beräkna och uppskatta blir systemet mindre sårbart 
om fler installationer använder sig av återvinning. Som systemet ser ut idag så försvinner 
högtempererad spillvärme då ackumulatortanken är laddad och inte används. Det är då en 
fördel om värmesystemet, som föreslaget, är kopplat på samma krets och styrs mot 
varmvattenbehovet. Dock kommer det fortfarande under sommaren att uppstå en period 
under sommaren då denna inte kommer kunna användas. 
 
Resultat för besparingar enligt tabell 8 visar att visar att de föreslagna interna installationerna 
kan ge en ytterligare besparing på nära 400kkr per år utifrån det antagna fjärrvärmepriset. 
Detta trots att det idag enbart används en tredjedel (1700 MWh) av den totala 
spillvärmeenergin så kan endast 700 MWh ytterligare användas.  Detta på grund av att de 
tidigare installationerna som använder återvinning står för en större energianvändning. Detta 
minskar då möjligheterna att återanvända spillvärmen för det interna systemet. För dessa 
föreslagna effektiviseringar krävs flertalet nyinstallationer vilket kan innebära en svårighet att 
försvara dessa utifrån återbetalningstid. Installationen för ackumulatortankar skulle dock med 
fördel göras då de innebär ett problem vid dagens användning.  
 
Användning av värmepump för att höja energiinnehållet på spillvärmen bör helst ske i 
samband med intern användning. Att höja temperaturerna på den lågtempererade spillvärmen 
i syfte att sänka mängden fjärrvärme till det interna värmesystemet kan ses som mindre 
lämpligt ur miljösynpunkt. Dock kan detta vara en lämpligare lösning än att höja temperaturen 
med värmepump för extern distribution i detta fall. Vid ett antagande att en stor 
varmvattenanvändare använder fjärrvärme skulle detta innebära onödigt utnyttjande av 
elenergi.  Även ur en ekonomisk synpunkt kommer detta troligtvis inte vara lönsamt i 
framtiden då elpriserna väntas öka. Detta skulle kunna leda till en svårighet att hålla priset på 
överskottsvärmen fortsatt låga. 
För att använda sig av spillvärmen på mest fördelaktigt sätt ur miljöperspektiv skulle den 
lågtempererade spillvärmeenergin direkt distribueras externt till lokaler med hög varmvatten 
förbrukning. Då skulle denna energi kunna användas utan att behöva öka energiinnehållet med 
hjälp av el. Detta skulle ge både en ekonomisk och miljömässig vinst.  
 
Figur 13, för tillgänglig spillvärmeeffekt efter föreslagna åtgärder visar att under de kallaste 
dagarna finns en ytterst liten mängd effekt som skulle kunna användas till värmesystemet. På 
grund av att effekten för LA04 är beräknad utifrån en medeleffekt kan denna tillgängliga 
spillvärmeeffekt bli ytterligare mindre.  
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6 Slutsats 
Det här kapitlet kommer att sammanfatta resultat, diskussion och ge förslag på åtgärder samt 
vidare forskning utifrån tidigare frågeställning. 
 

6.1 Motsättningar och drivkrafter 
De inblandade i föreningen inser vilken vikt en effektivisering kan ha. Både ekonomiska och 
miljömässiga fördelar nämns vid samtal med de inblandade. Det största hindret att genomföra 
åtgärder har varit brist på ekonomiska medel och en ovisshet om vilken potential som finns för 
spillvärmen. Den största drivkraften som finns hos föreningen är den besparing som skulle 
kunna göras med utökad installation. Men för att kunna genomföra en utökad återvinning 
måste först en återbetalningstid för installationerna presenteras.  
En miljöpolicy skulle kunna öka medvetenheten om energianvändning hos hela föreningen 
men även de som använder ishallen och de andra lokalerna för konferenser. 
 

6.2 Förutsättningar för spillvärmeåtervinning 
Arenans värmesystem, ventilation och tappvarmvatten värms idag upp av både fjärrvärme och 
spillvärme. Fjärrvärmen som används kan ses som ett bra alternativ ur miljösynpunkt då 
spetsvärmebehov finns. 
Dagens spillvärmeåtervinning som är installerad på luftbehandlingsaggregaten täcker en del av 
energibehovet. Nära två tredjedelar av spillvärmenergin används idag internt men ytterligare 
spillvärme finns att använda till byggnadens energisystem. Alla installationer för återvinning 
som idag används till luftbehandlingsaggregat har ett varierande behov av återvinning. Detta 
gör att viss mängd spillvärme inte återanvänds och istället kyls bort med kylmedelskylarna. 
Detta skulle kunna motverkas av utökad återvinning till ett eller flera av de befintliga 
aggregaten. 
 
Dagens uppvärmning av varmvatten är inte tillräcklig. Detta både genom samtal med personal 
och vid beräkningar. Genom samtal påtalas att problem uppstår då den befintliga 
ackumulatortanken utsätts för höga laster vid duschning och påfyllning av spolvatten. 
Genom att installera en större volym för att ackumulera vatten och att använda både låg- och 
högtempererad spillvärme blir systemet effektivare och stabilare. Det ger även tillgänglig 
högtempererad spillvärme som kan användas vid förvärmning av värmesystemet. 
 

6.3 Besparingspotential 
Om samtliga effektiviseringar görs på det interna energisystemet så kommer ytterligare 400 
kkr per år att kunna sparas. Stora delar av överskottsenergin kommer att behöva distribueras 
antingen mot fjärrvärmesystemet eller till annan användare med till exempel hög 
varmvattenförbrukning. Detta då det under sommaren kommer finnas spillvärme som inte kan 
användas internt inom byggnaden. 
 
 

6.4 Åtgärder 
Utifrån tidigare redovisade barriärer åtgärder som föreningen upplever kommer följande 
förslag på åtgärder baseras utifrån tänkbara installationskostander samt funktionalitet för det 
interna energisystemet. Besparingarna redovisas utöver den besparing som finns installerad 
idag. Vidare är dessa enbart grundade på insparad energi och inte medräknat installationer. 
 
 
 
 
 



Slutsats 

32 
 

1. Installera ackumulatortankar. Vid förvärmning med lågtempererad spillvärme samt 
spetsad med högtempererad spillvärme. Med en volym på 8 m3 täcker denna hela 
varmvattenbehovet under en dag. Detta med god marginal för eventuellt lägre 
spillvärmeeffekt eller högre momentan vattenanvändning. Beräknad besparing för 
installationen är 90 kkr/år.  

2. Ökad återvinning till LA04. Se över styrfunktioner för aggregat och optimera dessa för 
maximal spillvärmeanvändning. Beräknad besparing är 120 kkr/år. 

3. Återvinning till resterande aggregat. Installera återvinning på resterande aggregat för 
utökad återvinning. Beräknad besparing är 150 kkr/år.  

4. Användning av värmepump. Höj temperaturen på spillvärmen och använd till 
värmesystemet. Beräknad besparing är 200 kkr/år. 

 
För extern distribution av spillvärme ges följande förslag utifrån både en miljö- och 
ekonomisynpunk. Besparingar kommer inte kunna redovisas då de är beroende av vilken 
installation som utförs.  
 

1. Distribution till användare med hög varmvattenlast eller värmesänka. Anslutning till 
simhall för förvärmning av varmvatten eller uppvärmning av fotbolls- eller 
baseballplan. 

2. Anslut till fjärrvärmenätet. Höj temperaturerna med fjärrvärmepump och leverera till 
nätet.  
 

 
Vidare skulle följande förslag kunna vara intressant för vidare forskning och utredning kring 
arenans energianvändning och effektivisering: 
 

 Miljöpolicy. Utarbeta en policy som föreningen och dess användare kan förhålla sig till.  

 Solceller. En utredning om installation av solceller på taket eller ytterväggar skulle vara 
möjlig. Då arenan har hög elförbrukning även under sommaren då kylmaskinerna 
används skulle solceller kunna minska den köpta energin.  

 Elenergianvändning. Hur denna skulle kunna sänkas utifrån de installationer som finns 
idag. 
 

  
 
 
 
Arbetet runt rapporten skulle kunna lagts upp på ett annorlunda sätt för att få bättre kvalitet 
på data. Som tidigare nämnt var verksamheten på arenan ytterst sparsam vid tillfället för 
insamling av data. Kylmaskinerna var avstängda för underhåll vilket gjorde att 
varmvattenanvändningen inte var presentabel om mätningar gjorts. Eleffektmätningar för 
kylmaskinen skulle gjorts under ishockeysäsong samt under en längre tid. Detta gäller även för 
varmvatten och värme. Men då rapporten skrivs mellan perioden april till maj finns begränsad 
potential för mätningar.  
Om annan inriktning än återvinning av spillvärme valts i efterhand eller om mer tid kunde 
tillägnas rapporten skulle denna koncenteras mot elanvändningen och hur den kan sänkas. Då 
specifikt användningen av kylmaskinerna. Detta för att en sänkt elförbrukning på dessa även 
skulle kunna ändra mängden tillgänglig spillvärme. 
 
.
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Elförbrukning [kWh] 

Månad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jan 380333 355156 333558 316715 281388 311055 310546 245548 276537 313759 

Feb 336504 295375 314263 285369 268668 281992 327108 244126 252949 301715 

Mar 371967 330368 313759 231062 360423 280866 345629 253660 277681 328714 

Apr 237521 261528 282700 294915 273113 226833 252119 199204 162397 222727 

Maj 137759 126931 154126 153654 181749 143078 113709 78851 70447 79772 

Jun 231937 235388 192198 234546 256143 229697 206430 93779 177718 193896 

Jul 377001 374488 315619 230163 446144 316871 281473 120708 302551 295755 

Aug 421957 429259 358555 407790 441181 394879 371611 380585 394998 375874 

Sep 386582 399741 329250 391332 363324 357366 356731 352000 388965 358615 

Okt 385910 278126 330723 354280 341111 362856 317686 331688 364298 300322 

Nov 329717 353179 297241 350484 306582 341293 294378 282650 347012 305792 

Dec 362284 326711 295456 289793 263904 308531 250760 285222 296550 295828 

           Fjärrvärmeförbrukning [kWh] 

Månad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jan 250910 199830 169530 215760 226860 211990 241770 262513 215400 148850 

Feb 244150 171050 151520 207300 182460 196930 225380 183220 118470 155410 

Mar 241290 128090 169810 131710 124720 127720 142040 205340 104430 123590 

Apr 126830 98330 121230 89820 80620 64400 117820 106830 79620 89580 

Maj 47680 46250 50010 49790 44700 44100 69610 49870 46390 51270 

Jun 32230 26960 26570 35190 22950 22820 38490 22640 30450 35110 

Jul 38170 35950 36570 26670 15100 33000 30170 15160 19400 30700 

Aug 47050 47910 56820 37000 26920 34900 50000 41360 43090 37990 

Sep 66940 98070 63960 55370 47611 58590 97640 60540 61150 53850 

Okt 91960 121300 94070 98000 90070 92100 139200 114900 87000 89590 

Nov 153290 158570 120740 99740 138370 111650 145330 143660 108960 109140 

Dec 121120 190010 136260 151810 286650 171800 252940 164710 155850 157660 

 


