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Abstract	  
Energy use in Sweden's sports facilities is very high compared with other facilities 
such as schools and offices. This energy use is high in terms of energy consumption 
per square meter. Indoor public swimming pools and ice rinks are considered to be the 
most energy consuming sports facilities. This has often its basis in old technology but 
also in the facilities' high visitor numbers. A cooling system in an ice rink transport 
heat away from the ice rink and this heat is today often fanned out directly into nature. 
In perspective of the high heat demand in an indoor public swimming pool the surplus 
heat from the ice rink could cover part or all of these needs. A modern system for 
cooling and heating with CO2 as refrigerant could then combine an ice rink and an 
indoor public swimming pool, which provides the ability to create a venue where 
several sporting types and people can meet. 
 
The goal of the project was to examine if the energy in a combined venue, with an ice 
rink and an indoor public swimming pool, could be covered by the excess energy 
from the ice rink. In addition, is was also examined whether the combined cooling and 
heating system with CO2 as the refrigerant could be applied, how the energy 
requirements vary during the year and if a geothermal storage could store excess 
energy. Deeper facts about the construction, case studies on current ice rinks and 
indoor public swimming pools, their energy usage and how they vary during the year 
were carried out. 
 
In order to achieve the project's goals, it was investigated how the energy demand for 
the ice rink and the indoor public swimming pool varied and how much excess heat 
that was available from the ice rink throughout the year. These calculations showed 
that the ice rink produced a surplus heat that could be transferred to the indoor public 
swimming pool and cover part of its heating needs. During the low season of the ice 
rink the most excess heat were produced while the venues energy needs were low. 
This contributed to a large excess of energy, which can be used directly in the indoor 
public swimming pool or be passed on to a geothermal storage. In this storage, the 
heat can be stored until the venue has a deficit and needs the excess heating. 
 



The calculations led to a result that showed that the excess heat from the ice rink 
would not cover the entire energy demand for the combined venue but help to 
significantly lower the needs for external energy to heat the venue. Overall, there was 
a deficit of 103 MWh to cover the need, which meant that the ice rinks excess energy 
could cover up to 92% of the venues energy needs. 
	   	  



Sammanfattning	  
Energianvändningen i Sveriges idrottsanläggningar är mycket hög jämfört med andra 
lokaler så som skolor och kontor, sett till energianvändning per kvadratmeter. I 
synnerhet ses simhallar och ishallar som de mest energikrävande 
idrottsanläggningarna och detta har ofta sin grund i föråldrad teknik men också i 
anläggningarnas höga besökssiffror. Ett kylsystem i en ishall för bort värme från 
ispisten, värme som idag ofta fläktas rakt ut i naturen. Denna värme skulle istället 
kunna användas i simhallar och helt eller delvis täcka simhallens värmebehov. Ett 
modernt kombinerat kyl- och värmesystem med CO2 som köldmedium skulle då 
kunna sammanföra en ishall och en simhall. Detta ger möjligheten till att skapa en 
mötesplats där flera idrottstyper och människor kan mötas. 
 
Målet med projektet var bland annat att se om värmebehovet i en kombianläggning, 
med en is- och simhall, skulle kunna täckas med överskottsvärme från ishallen. 
Förutom detta undersöktes också om ett energisystem med CO2 som kylmedium 
skulle kunna appliceras, hur värmebehoven varierar under året och om ett 
geoenergilager skulle kunna lagra överskottsvärme i systemet. En litteraturstudie med 
djupare fakta om anläggningarna, fallstudier på nuvarande is- och simhallar, deras 
energianvändning och hur de varierar under året genomfördes.  
 
För att uppnå projektets mål undersöktes hur värmebehovet för is- och simhallen 
varierade samt hur mycket överskottsvärme som fanns tillgänglig från ishallen för alla 
årets månader. Dessa beräkningar visade att ishallen producerade överskottsvärme 
som kunde överföras till simhallen och täcka delar av dess värmebehov. Under 
ishallens lågsäsong, juli till september månad, producerades det som mest 
överskottsvärme samtidigt som is- och simhallens värmebehov var lågt. Detta bidrog 
till ett stort överskott som kan föras vidare till geoenergilagret. I detta lager kan 
värmen lagras tills dess att kombianläggningen har ett underskott och behöver den. 
 
Beräkningarna ledde till ett resultat som visade att överskottsvärmen från ishallen inte 
kommer täcka hela värmebehovet för kombianläggningen men bidra till att en 
avsevärt mycket mindre mängd extern energi behöver användas för att värma upp 
anläggningen. Totalt sett saknades det 103 MWh för att täcka behovet vilket innebar 
att ishallens överskottsvärme till 92% kunde täcka kombianläggningens värmebehov.  
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1. Inledning	  
 
Simhallar och ishallar är per kvadratmeter idag de mest energikrävande 
anläggningarna jämfört med andra fastigheter så som kontor och skolor. Detta har sin 
grund i den höga användningen av anläggningarna men också i de stora värme- och 
kylsystem som ofta inte uppgraderats på flertalet år. I en ishall avges värme som 
avlägsnats från isbanan, den så kallade ispisten, vilken vanligtvis idag fläktas ut i 
naturen utan att återvinnas. Samtidigt har simhallen som anläggningstyp ett stort 
behov av värme. Anläggningar har i dagsläget inte prioriterat återvinning av energi 
vilket öppnar upp stora möjligheter till förbättringar. Dessa fakta ligger som grund till 
det projekt som ska genomföras där möjligheten till en integrering av sim- och 
ishallar energitekniskt ska studeras. [1] 

1.1	  Problemformulering	  
Projektets uppgift var att energitekniskt utreda hur en is- och simhall skulle kunna 
matcha varandra vad gäller energi-/värmebehov och hur ett CO2-baserat kyl-
/värmepumpkoncept skulle kunna användas som ”energimotor” i processen. 
Ishallarnas behov av kyla och simhallarnas behov av värme ger en intressant 
möjlighet till en kombination av dessa. Med anledning av detta syftar denna rapport 
på att energitekniskt kombinera en ishall med en simhall och på så sätt skapa en 
mötesplats för både människor och energi. Denna mötesplats ger då möjlighet till att 
två tidigare helt separerade energisystem kan samarbeta och med hjälp av en 
sammankoppling både vara energieffektiva och skapa en möjlighet till att lagra 
överskottsvärme. Ur ett socialt perspektiv fås också en mötesplats där människor kan 
mötas över ålders- och kulturgränser samt upptäcka nya idrottstyper. 

1.2	  Mål	  
Målet med projektet är att energitekniskt analysera om ett kombinerat värme- och 
kylsystem för en sammansatt is- och simhall är genomförbart, samt se om den 
överskottsvärme ishallen genererar till viss del eller helt och hållet skulle kunna täcka 
kombianläggningens värmebehov. Delmål som under projektets gång ska uppfyllas är 
att 
 

• Studera hur mycket överskottsvärme en ishall skulle kunna avge och jämföra 
med en kombinerad sim- och ishalls värmebehov, 

• Undersöka hur ett energisystem med CO2 som köldmedium skulle kunna 
appliceras och utformas för att få ett optimalt energisystem, 

• Utreda hur värmebehoven i kombianläggningen varierar under året, 
• Studera om ett geoenergilager skulle kunna användas i kombianläggningen för 

att lagra överskottsvärme under året, 
• Analysera kring om en kombination av en ishall och simhall är genomförbar. 

1.3	  Tillvägagångssätt	  
Projektet tog sin början med en litteraturstudie där grunden i ishallars och simhallars 
energisystem samt befintliga kombianläggningar analyserades. Två fallstudier togs 
fram där en simhall och en ishall analyserades. Data för ishallen hämtades från 
exemplet Gimo ishall där energianvändningen var noga dokumenterad och därför lätt 
att använda. Data för simhallen hämtades från Hällefors simhall, en simhall bestående 
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av en stor bassäng, en bassäng för rehab, duschar, omklädningsrum och övriga rum 
som verksamheten kräver med en total area på 1833 m2.  
 
Med given data från simhallen och ishallen kunde sedan den avgivna värmen från 
ishallen och värmebehovet i simhallen och ishallen konstateras. På grund av att 
aktiviteten i hallarna och utomhustemperaturerna varierar stort under året gjordes 
detta genom att studera anläggningarna under ett år, där tre driftfall utspridda över 
året valdes att studeras djupare. Utifrån resultatet kunde en jämförelse mellan sim- 
och ishallens behov och ishallens överskott genomföras och en eventuell matchning 
av dem analyseras.  

2. Energisystem	  i	  is-‐	  och	  simhallar	  
 
För att kunna uppnå ovanstående mål behövdes först en litteraturstudie genomföras. 
Detta för att få en djup förståelse i hur de två energisystemen fungerar i nuläget och 
med den kunskapen kunna skapa den tänkta kombianläggningen. Genom att studera 
energisystemen i dagsläget kunde också förbättringar som leder till en effektivare 
energianvändning hittas inom de olika systemen. 

2.1	  Ishallars	  energisystem	  
Ishallars energisystem består av flera olika system som kommer att beskrivas nedan. 
Den största komponenten i en ishall är kylsystemet vilket kan delas in i ett indirekt 
och ett direkt system. Kortfattat betyder ett indirekt kylsystem att köldbäraren och 
köldmediet i kompressorkylmaskinen är två separata medier medan det i direkta 
systemet istället är ett och samma medium. Under detta avsnitt behandlas utöver 
kylsystemet även ishallars ventilation- och avfuktningssystem. Detta då dessa 
delkomponenter förbrukar mest värmeenergi i anläggningen. [2] 

2.1.1 Indirekta kylsystem 
Kompressorkylmaskinen i det indirekta kylsystemet består huvudsakligen av en 
förångare, en expansionsventil, en kondensor och en kompressor där ett så kallat 
köldmedium cirkulerar. Till detta tillkommer även en köldbärare samt ett kylmedel 
som ser till att värme leds till och bort från kylmaskinen. Majoriteten av dagens 
ishallar använder idag en indirekt kompressorkylmaskin beskriven i Figur 1 som 
kylmetod. [3] 
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Figur 1: Kylsystemet i en traditionell ishall [4] 

Köldbäraren cirkulerar i rör under ispisten där den tar upp energi och på så sätt bortför 
värme. Genom en värmeväxlare avlägsnas värmen från köldbäraren till köldmediet i 
kompressorkylmaskinen och fortsätter därefter sin cirkulation tillbaka till ispisten. 
Värmen som tagits upp i förångaren gör att köldmediet börjar koka och därmed 
övergår till gasform för att sedan nå kompressorn.  Kompressorn har flera funktioner 
då den dels ökar köldmediets tryck och temperatur, men också ser till att 
köldmediumet cirkulerar i kompressorkylmaskinen. Köldmediet drivs därefter vidare 
till kylmaskinens kondensor. Där avges värmen i köldmediet via en värmeväxlare till 
ett kylmedel som för bort värmen från anläggningen. Köldmediet går på så sätt 
tillbaka till vätskeform igen. Köldmediet cirkulerar vidare via en expansionsventil 
innan den återigen når förångaren. Expansionsventilens huvuduppgift är att se till att 
tryckdifferensen mellan kondensorn och förångaren är korrekt genom att reglera 
köldmediets massflöde. Är tryckdifferensen fel mellan dessa riskerar köldmediet att 
inte kondenseras eller förångas till fullo i respektive process vilket bland annat skulle 
kunna leda till vätskebildningar i förångaren. [3] I Figur 2 beskrivs 
kompressorkylmaskinen schematiskt där framförallt kylmedel, köldmedium och 
köldbärare förtydligas.  
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Figur 2: En indirekt kompressorkylmaskin 

Medierna i den indirekta kompressorkylmaskinen kan variera, där kylmedlet ofta 
består av vatten eller en glykol-vatten blandning. De indirekta systemen i ishallar har 
ett köldmedium baserade på antingen ammoniak eller HFC (hydroflourkarboner) och 
en köldbärare ofta baserat på en vatten-ammoniak blandning. Ammoniak används i 
cirka 85% av dagens ishallar och HFC i cirka 15%. [2] HFC-systemet är en blandning 
av Väte-Fluor-Kol-föreningar och är ett av det äldsta köldmedium som används i 
ishallar. I nuläget håller dessa HFC-system på att fasas ut i Europa på grund av sitt 
höga GWP-värde (Global Warming Potential). Detta med anledning av att en ny F-
gasförordning 2015 trädde i kraft som förbjuder HFC-systemen år 2020. Med 
anledning av detta kommer HFC-systemet inte vidare att diskuteras i denna rapport. 
[5] 

2.1.2 Direkta kylsystem 
Som tidigare nämnt arbetar det direkta kylsystemet endast med ett och samma 
medium i hela processen. I ishallar med ett direkt system består kylmedlet, 
köldbäraren och köldmediet av koldioxid. Kompressorkylmaskinen för ett direkt 
system skiljer sig från det indirekta då förångaren istället ersätts med en vätsketank. 
Processen sker genom att koldioxiden först pumpas ut i isrinkens rörsystem där den 
delvis förångas. En blandning av vätska och ånga pumpas till en förvaringstank och 
därifrån förs ångan vidare till en kompressor. Via en värmeväxlare kan sedan 
majoriteten av värmen fläktas ut ur ishallen. Koldioxiden fortsätter till en kondensor 
där koldioxiden återgår till vätskeform och passerar sedan ett expansionsvalv innan 
den går tillbaka till förvaringstanken. Härifrån kan sedan den kylda koldioxiden 
återigen kyla ner isrinken. Hela processen visas schematiskt i Figur 3. [6] 
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Figur 3: Kylmaskin med CO2 som köldmedium som finns i ishallar [6] 

2.1.3 Fördelar med CO2 som arbetsmedium 
CO2 har jämfört med andra vanliga köldmedium högt mättnadstryck vilket visas i 
Figur 4. Detta gör att trycket på både hög- och lågtryckssidan i 
kompressorkylmaskinen är högre och leder till att systemet får en tre till fyra gånger 
så hög volymkapacitet vid mättnad jämfört med andra medium. Under ispisten 
cirkulerar ett ca 18 km långt rörsystem och vid en studie av Jörgen Rogstam 2010 
uppmärksammades att ett ammoniak-baserat köldmedium krävde en pumpeffekt som 
motsvarade 20 % av den totala energianvändningen i kylsystemet för att pumpa runt 
mediet under ispisten. Tack vare det ökade mättnadstrycket och volymkapaciteten vid 
användning av CO2 behöver avsevärt mycket mindre medium pumpas ut i systemet 
och pumpeffekten kan minskas med 90% jämfört med ammoniak. Då projektet bland 
annat syftar till att effektivisera ishallar ses därför CO2 som köldmedium vara 
fördelaktigt. [3] 
 

	  
Figur 4: Mättnadstrycket vid olika temperaturer för vanliga köldmedium i ishallar [6] 

En annan fördel hos CO2 är att det på grund av ämnets egenskaper kan tas ut mer 
energi vid högre temperaturer än hos exempelvis ammoniak. I Figur 5 nedan visas att 
ammoniak kan värmas upp till en temperatur på ca 140°C men snabbt svalnar. Detta 
innebär att energin inte kan tas ut vid speciellt höga temperaturer. Jämförs detta med 
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koldioxid som inte har en lika hög starttemperatur men däremot håller den höga 
temperaturen längre kan slutsatsen dras att koldioxid är mer effektivt än ammoniak då 
överskottsvärme ska tas till vara på. [3]  
   

	  
Figur 5: Värmeåtervinningen hos ammoniak jämfört med CO2 [3] 

Att använda koldioxid som kylmedium är inte en ny teknik utan fanns redan för 150 
år sedan. Koldioxiden slutade dock att användas under en lång period då syntetiska 
ämnen som t.ex. R22 och R404a tog överhand. Dessa syntetiska ämnen och deras 
negativa miljöpåverkan har dock gett utrymme för CO2 att återigen användas som 
kylmedium då det inte är lika miljöfarligt och har uppvisat mycket goda 
kylegenskaper. [3] 

2.1.4 Uppvärmning och avfuktning 
I ett separat system hanteras uppvärmning och avfuktning av lokalen. Uppvärmning 
sker ofta genom elektrisk värme och avfuktning via en så kallad sorptionsavfuktare. 
Denna avfuktare fungerar på sådant vis att fuktig luft benämnd processluft i Figur 6 
anblåser en långsamt roterande kiselgel. Kiselgelen absorberar fukten i luften och på 
så sätt kan den torra luften fortsätta tillbaka in i anläggningen på andra sidan av 
sorptionshjulet. I en annan sektion av kiselgelen anblåses varm luft, så kallad regluft. 
Regluften värms vanligtvis upp via en värmepump och värmer kiselgelen. Regluften 
gör att vattnet i den fuktiga kiselgelen avdunstas och går ut ur anläggningen som 
våtluft. Kiselgelen kan därför återigen ta emot processluft från anläggningen och på så 
sätt avlägsnas våtluften från ishallen. [7] 
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Figur 6: Sorptionsavfuktarens funktion [8] 

2.2	  Simhallars	  energisystem	  
I en simhall finns flera komponenter som tillsammans skapar ett energisystem som 
kräver mycket energi. Detta har sin grund i det värmebehov som fås då stora volymer 
av vatten och luft värms upp i anläggningen. [1] För att fördjupa kunskapen kring 
simhallar och dess energisystem genomfördes ett studiebesök på Farsta simhall. 
Förutom kunskap om det befintliga energisystemet innefattade studiebesöket en 
introduktion till vilka problem som kan uppstå då energieffektivisering i simhallar 
genomförs. Hela intervjun med Tony Frey från driftenheten på Stockholms Stad finns 
att läsa i Bilaga 1.  

2.2.1 Simhallars värmesystem 
I betraktelse till vattencirkulationen i ett badhus finns flera nyckelkomponenter. Det är 
denna cirkulation som ser till att bassängerna håller en konstant relativt hög 
temperatur. Anläggningarna kan se olika ut men innehåller alla en värmekälla, 
pumpar och filter.  

En vanlig lösning på vattencirkulationen visas i Figur 7 där värmekällan är baserad på 
fjärrvärme, vilket står för majoriteten av Sveriges simhallar. Vid 1 markerat i figuren 
tas bassängvattnet från bottenavloppet samt från bräddavloppet i kanterna av poolen 
(skvalpvatten) upp och passerar först pumpar. Dessa möjliggör att vattnet cirkulerar 
genom reningssystemet. Vid dessa pumpar passerar samtidigt vattnet ett grovfilter. [9] 
Därefter cirkulerar vattnet genom finare filter, ofta bestående av ett sandfilter och ett 
UV-filter, som ser till att bakterier i vattnet elimineras. Dessa är markerade som 2 i 
figuren. Samtidigt passerar vattnet en termostat markerad som 3 i figuren. 
Termostaten mäter av vattnets temperatur och skickar den informationen till 
värmekällans cirkulationspump markerad som 4 i figuren. [10] När vattnet sedan når 
värmeväxlaren, angivit som 5 i figuren, värmeväxlas badvattnet med en värmebärare 
från värmepannan med ett flöde anpassat efter informationen som termostaten skickat. 
Normal temperatur på det utgående badvattnet ligger på 32°C för att bassängen efter 
diverse värmeförluster ska erhålla en temperatur på 28°C. [9] Tester på vattenkvalitén 
utförs innan det pumpas ut. Dessa tester sker via receptorer som läser av klorhalt, pH-
värde och andra viktiga egenskaper som gör att bassängvattnets kvalité kan 
säkerhetsställas. [10]  
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Figur 7: Vattencirkulationen i en bassäng [9] 

Sett till uppvärmning av simhallen i övrigt sker den ofta via golvvärme och via 
ventilationssystemet. Dessa är också ofta kopplade till ett fjärrvärmenätverk som 
värmekälla. Som energibesparande åtgärd kan denna uppvärmning få förvärme från 
överskottsvärme i simhallen. [10] 

2.2.2 Ventilationssystem och avfuktning 
I ett badhus sker konstant avdunstning av vatten vilket leder till stora energiförluster. 
Denna avdunstning måste ventileras bort, antingen genom friskluftstillskott eller med 
avfuktning med hjälp av en värmepump/sorptionsavfuktare. Avfuktning med friskluft 
kräver mycket energi då stora volymer kall luft måste värmas upp till 
inomhustemperaturen. Avfuktning med värmepump ökar elanvändningen men ses 
som mycket effektiv i övrigt. Under sommartid höjs utomhustemperaturen och på 
detta sätt minskar kondensationen i simhallen. Detta leder till ett minskat 
avfuktningsbehov. Lufttemperaturen i simhallen påverkar också avfuktningen och är 
av den anledningen högre än bassängtemperaturen då detta minskar avdunstningen av 
bassängvattnet. [11]  
 
Ventilationssystem i badhus tar mycket energi. För fastighetselen i ett badhus används 
majoriteten till fläktsystemet och pumpar. Fläktsystemens höga elanvändning har sin 
grund i att drifttiderna är långa då de är i drift även efter stängning och att luftflödena 
är stora. Majoriteten av ventilationssystemen i Sveriges idrottsanläggningar är 15 år 
eller äldre och är av typen FTX (ventilationsväxlare) med ett konstant flöde. Detta 
innebär att den utgående luften via ett kyl- och värmebatteri, fungerande likt en 
värmeväxlare, överför energin till den kalla ingående luften och bildar på så vis ett 
undertryck i anläggningen. Denna typ av ventilationssystem illustreras i Figur 8. [1] 
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Figur 8: Ventilationssystem med värmeväxling [12] 

Värmepumpar inkopplade till ventilationssystemet är vanliga. Värmepumpen kan då 
ta upp energi från utluften och återanvända den till den kalla inluften. Om avfuktning 
inte sker via en sorptionsavfuktare beskrivet i avsnitt 2.1.4 kan detta också ske via 
ventilationssystemet. [10] Denna typ av ventilationssystem redovisas i Figur 9. Detta 
genom att kyla fuktig frånluft från simhallen mot värmeväxlarens kalla sida och sedan 
vidare till värmepumpens kalla sida. Detta gör att vattenånga kondenseras bort. Luften 
kan sedan förvärmas genom värmeväxlarens varma sida och värmas upp till slutgiltig 
temperatur med hjälp av värmepumpen. Denna luft kan då fläktas in i simhallen, 
betecknat som tilluft i figuren. Om överskottsvärme finns kvar förs denna till 
värmesänkan där denna energi sedan kan föras vidare för att värma upp 
bassängvattnet. [11]  
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Figur 9: Ventilationssystem med värmeväxlare och avfuktning [13] 

3. Kombianläggning	  som	  mötesplats	  
 
En variant på en modern idrottsanläggning är att sammankoppla flera olika typer av 
idrottsanläggningar i en gemensam byggnad. Detta har visat sig ge positiva effekter 
både socialt och energimässigt. En gemensam energicentral kan då sammankoppla 
flera anläggningar och använda överskottsvärmen från ett system till ett annat. I en 
mötesplats med en ishall och simhall skulle ishallen fungera likt en värmepump och 
överföra sin överskottsvärme till simhallen. [14]  
 
Fördelarna med denna typ av anläggningar i ett socialt perspektiv är att en bred publik 
kan lockas till lokalen och väl där umgås över kultur- och generationsgränser. 
Förutom detta får också besökare möjlighet att upptäcka nya idrotter och få 
stimulering till utvecklad friskvård. Detta ger i sin tur ett positivt inflytande på 
föreningslivet som kan utvecklas och föra vidare lagsporternas intresse.  
 
Det finns redan i nuläget exempel på dessa typer av mötesplatser runt om i världen. I 
dessa anläggningar har ofta en ishall och simhall kombinerats med ett gemensamt 
café, gymanläggning och/eller en sportbutik. Ett exempel på en existerande 
anläggning av denna typ är Isatis Sport Chambly i Montreal, Kanada. I denna 
anläggning har flera fullstora isrinkar kombinerats med fotbollsplaner, en restaurang 
och en sportaffär. [15] Kombianläggningar blir mer och mer aktuellt i världen och i 
Sverige har byggföretaget NCC tagit fram flera koncept inom området för framtidens 
idrottsanläggningar i olika storlekar, där energieffektivisering och sammanslagningar 
tas hänsyn till. [14] 

3.1	  En	  svensk	  mötesplats	  
Angered Arena i Göteborg är en av Sveriges få anläggningar som med modern teknik 
sammanfört en ishall och en simhall. I denna kombianläggning finns ett 
sammankopplat energisystem mellan sim- och ishallen som på olika sätt samarbetar 
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och utnyttjar överskottsvärmen från ishallen. Detta avsnitt beskriver mer hur 
Angereds kombinerade kyl-och värmesystem arbetar samt de problem som de har 
stött på.[16] 

3.1.1 Kylsystem 
I Angered har inte CO2 använts som kylmedium utan R404a, vilket är ett HFC-baserat 
kylmedium. Kylsystemet är inställt så att kompressorerna avger en temperatur på 
cirka 40°C vilket är högre än vad som ofta ses som optimalt. Detta har sin grund i att 
värmen från kylmaskinerna då kan användas som överskottsvärme vilket har setts 
som mer effektivt trots den högre energiförbrukningen det medför. [16]  

3.1.2 Värmesystem 
Simhallen i sin tur värms upp av överskottsevärme från ishallen. Detta sker genom en 
stor värmeväxlare som avger värme till simbassängerna. Förutom detta finns 
fjärrvärme inkopplat till systemet om överskottsvärmen från ishallen inte skulle vara 
tillräcklig. [16] 

3.1.3 Problem Angered arena 
Under anläggningens första år i drift uppkom ett stort problem då det visade sig att 
värmeväxlaren i simhallens vattenreningssystem var underdimensionerad. Detta 
bidrog till att simbassängerna inte nådde önskad temperatur och kunde inte heller 
åtgärdas då temperaturdifferensen mellan värmeväxlarens ingående och utgående 
temperaturer var för liten. Istället kopplades fjärrvärme på och överskottsvärmen från 
kylmaskinerna kyldes bort. Systemet har därför visats vara ineffektivt i nuläget men 
arbete pågår för att åtgärda problemet för framtiden. [16] 

4. Fallstudier	  
 
I detta avsnitt beskrivs de fallstudier som används genom projektet. Här studeras 
Gimo ishall och Hällefors simhall, där Hällefors simhall i nuläget endast är ett 
koncept för en nybyggnation i Hällefors kommun. Dessa två anläggningar är inte 
möjliga att sammanföra i verkligheten då de är placerade i olika orter. Istället 
koncentrerar fallstudierna på potentialen i de två anläggningarna. I avsnittet 
presenteras information om hallarnas uppbyggnad samt dess energianvändning för att 
utifrån det kunna utveckla en framtida mötesplats. 

4.1	  Gimo	  ishall	  
Ishallen i Gimo är en anläggning som kombinerat ett kylsystem bestående av CO2 
med ett värmesystem och ett geoenergilager. Tanken med Gimo var att skapa en ishall 
med en så låg energianvändning som möjligt med den senaste tekniken. Förutom detta 
var målet att ha ett energibehov under 500 000 kWh per år, vilket var hälften av 
anläggningens tidigare behov. Detta mål kunde uppnås genom att effektivisera några  
av de mest energikrävande komponenterna i en ishall, ofta refererade som ”the big 
five”. Dessa komponenter innefattar en ishalls kylsystem, varmvatten, avfuktning, 
belysning och ventilation.  Nyckeln till denna effektivisering visas i stort i Figur	  10 
och detta var att komponenterna fick en gemensam kontrollenhet som möjliggjorde att 
ett kylsystem och ett värmesystem tillsammans kunde sammankopplas. [6] 
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Figur	  10: Gimo ishall och dess systemuppbyggnad [6] 

4.1.1 Kylsystemet  
Kylsystemet i anläggningen liknar till stora delar det direkta kylsystemet som finns 
beskrivet i avsnitt 2.1.2 men har en del extra funktioner. I hela systemet illustrerat i 
Figur 11 cirkulerar koldioxid och har sin början vid A där koldioxiden komprimeras i 
kompressorerna. Efter detta passerar koldioxiden som nu nått sitt kritiska tryck en 
värmeväxlare markerad som B där majoriteten av värmen transporteras till Gimos 
värmesystem. Detta värmesystem finns noggrannare beskrivet i kommande avsnitt.  
Köldmediet kyls därefter genom att resterande värme fläktas ut vid C och/eller via ett 
geoenergilager markerat som D. När koldioxiden har passerat D har all 
överskottsvärme på ett eller annat sätt avlägsnats. Koldioxiden expanderas i ett 
expansionsvalv och förvaras därefter i en ackumulatortank markerad som F. Från 
denna kan koldioxiden gå ut till isrinken markerad som E där den förångas och går 
tillbaka till tanken. Här finns även ännu en värmeväxlare markerad som D kopplad till 
geoenergilagret. Genom geoenergilagret kan ytterligare värme plockas upp till 
ackumulatortanken då överskottsvärmen från ishallen inte är tillräcklig. [6] 
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Figur 11: Gimo ishalls kylsystem [6]  

4.1.2 Geoenergilagret 
Marken har varierande temperatur ner till cirka 15 meters djup på grund av årstiderna. 
Efter detta har berggrunden en jämn temperatur. Denna är densamma som luftens 
årsmedeltemperatur och ökar endast vid stora djup och då på grund av den värme som 
alstras från jordens inre. I de förhållanden som finns i Sverige ökas denna värme med 
1-2 grader per 100 meters djup. [17] I ett geoenergilager cirkulerar en 
köldbärarvätska, ofta vatten och etanol, ner i de borrhål som lagret försetts med. 
Denna köldbärare kan då ta upp den värme som berggrunden lagrar. Överskottsvärme 
från en anläggning kan också föras ner i berghällen och där värma upp omgivande 
berggrund. Via en värmepump kan sedan denna bergvärme användas i anläggningen. 
[18] Geoenergilagringen i Gimo sker via fem vertikala borrhål på ett djup av 200 
meter. Tanken med lagringen är att kunna ta tillvara på värmen som finns tillgänglig 
under sommarhalvåret och lagra den till vinterhalvåret. [5]  

4.1.3 Värmesystemet 
Det unika med Gimo ishall är att en sammankoppling mellan den avgivna värmen 
från kylsystemet har gjorts till värmesystemet i anläggningen. Här används den så 
kallade vattenfallsprincipen. Efter att koldioxiden passerat kompressorn i kylsystemet 
når den en värmeväxlare där den högt tempererade koldioxiden värmeväxlas till en 
värmeöverföringsfluid som i Gimos fall är vatten. De olika värmebehoven i ishallen 
matas därefter ut efter dess temperaturbehov i fallande ordning och får på så sätt ut 
lägsta möjliga returtemperatur på vattnet i slutet av slingan. I Figur 12 visas 
schematiskt hur vattenfallsprincipen fungerar i Gimo. Vid B kommer det 
värmeväxlade vattnet in i värmesystemet från kylsystemet för att sedan förvaras i 
ackumulatortankar vid A. Vid A, C, D, F och G plockas värme till varmvatten, 
avfuktning, element, ventilation och frysskydd till golvet kring ispisten ut. Vid E 
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värms vattnet upp i en ackumulatortank och vid H värmeväxlas det svala vattnet 
tillbaka till kylsystemet i ishallen. På så sätt utnyttjas majoriteten av Gimos 
överskottsvärme till de olika värmebehoven i ishallen maximalt. [6] 
 

	  
Figur 12: Gimo ishalls värmesystem [6]  

I Tabell 1 visas den totala tillgängliga värmen från kylsystemet i Gimo ishall under 
säsongen 2015-2016. Här visas även fördelningen av geoenergilagringen, återvunnen 
värme samt bortkyld värme. Tabellen visar att geoenergilagringen inte har utnyttjas på 
det sättet det hade kunnat och att mycket av den tillgängliga värmen i Gimo därmed 
fortfarande går förlorad. [6] 
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Tabell 1: Den tillgängliga värmen på den varma sidan av systemet per månad [6] 

 Totalt 
tillgänglig 
värme  
[MWh] 

Återvunnen 
värme 
[MWh] 

Värme som 
avges via 
fläktar 
[MWh] 

Värme som 
sparats i 
lagret 
 [MWh] 

Juli 148.9 24.0 43.3 0.1 
Augusti 140.5 66.7 74.7 0.2 
September 142.7 79.1 63.5 0.2 
Oktober 121.2 83.3 37.6 0.5 
November 117.1 83.2 33.5 0.9 
December 110.9 81.5 29.0 0.8 
Januari 114.5 91.8 24.0 3.1 
Februari 114.3 84.2 27.7 3.7 
Mars 113.7 44.6 11.0 3.4 
Totalt  994.3 637.3 344.3 12.8 
Totalt [%] 100 64 35 1 
 
I tabellen ovan kan inte en noggrannhet med tre värdesiffror garanteras men används 
för att få en decimal på den värme som sparats i lagret. Detta har gjorts för alla 
kommande tabeller men inte heller där kan en noggrannhet med tre värdesiffror 
garanteras. 

4.1.4 Ventilation 
I anläggningen Gimo återanvändes till stora delar ventilationssystemet från den 
tidigare ishallen från 1985. Systemet uppgraderades endast med kontroller för 
kapacitet och temperatursensorer. Detta möjliggjorde att ventilationen kan regleras 
beroende på hur stort publiktryck arenan har. Om anläggningen står tom kan 
ventilationssystemet stängas av och naturligt läckage via fönster och dörrar täcker då 
behovet av ventilation. [6] 

4.1.5 Värmebehov 
I Tabell 2 nedan redovisas hur mycket energi de olika värmebehoven i Gimo behövde 
under säsongen 15/16. Här visas också vilka utgående temperaturer som 
värmeväxlaren ska ha då energin plockas ut. Vid lägre temperaturer än givet nedan 
fungerar till exempel inte avfuktningen i ishallen och det är därför viktigt att dessa 
uppfylls. Dessa värden är också samlade i Figur 13 där de överskådligt visar hur 
värmebehovet förändras under säsongen. 
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Tabell 2: Värmebehov i Gimo för säsongen 15/16 [2] 

 Varmvatten 
[MWh] 

Avfuktning 
[MWh] 

Element 
[MWh] 

Ventilation 
[MWh] 

Frysskydd 
[MWh] 

Totalt 
[MWh] 

Juli 2.5 2.9 1.3 15.2 0.0 22.0 
Augusti 4.9 6.2 3.5 41.4 3.1 59.1 
September 6.0 7.2 5.7 47.8 3.2 69.9 
Oktober 6.5 2.7 7.7 50.6 3.4 70.9 
November 6.3 2.9 7.5 50.3 3.7 70.6 
December 5.5 1.7 8.8 48.9 3.6 68.5 
Januari 6.2 0.1 11.0 59.4 4.1 80.8 
Februari 6.1 0.2 9.2 55.0 2.8 73.3 
Mars 2.3 0.0 4.6 28.4 2.7 38.0 
Totalt 46.4 23.9 59.3 397.1 26.6 553.3 
Temperatur [°C] 60 50 40 35 15  

 

	  
Figur 13: Värmebehovet i Gimo ishall under ett år [2] 

4.2	  Hällefors	  simhall	  
Det finns flera olika typer av simhallar med varierande storlek och energisystem. För 
att få en inblick i hur energianvändningen kan se ut har Hällefors simhall i Hällefors 
kommun använts. Denna simhall ska inom snar framtid byggas och har genom en 
noggrann utredning av Projektengagemang Energi och Klimatanalys AB en kartlagd 
energianvändning redan innan byggnationen. Simhallen består av en stor bassäng, en 
bassäng för rehab, omklädningsrum och duschar. Energiberäkningarna som 
genomfördes gjordes via simuleringsprogrammet IDA ICE. Detta program tar hänsyn 
till önskade temperaturer och närvaron i simhallen. Energibesparing i simhallen sker 
förutom ny teknik också med hjälp av övertäckta bassänger då simhallen håller stängt. 
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Detta då majoriteten av den energi som krävs för att värma upp bassängvattnet 
försvinner i och med avdunstning. [19] 

4.2.1 Ventilation 
Då ventilationssystemet i Hällefors simhall ännu inte är fastställt utreds olika typer av 
system. I majoriteten av Sveriges simhallar används som tidigare beskrivit 
ventilationssystem av typen FTX. Detta innebär att både från- och tilluft värmeväxlas 
innan de fortsätter sitt flöde. [1] I Hällefors simhall har flera ventilationssystem 
simulerats men i en så energieffektiv simhall som möjligt skulle den senaste typen av 
FTX-ventilationssystem med intag av varm återluft troligtvis användas. I denna typ av 
ventilationssystem sker utöver värmeväxling av luftflödena in och ut också avfuktning 
via värmeväxlarens och värmepumpens kalla sida. Inblandning av varm frånluft ger 
en högre temperatur till den kalla tilluften vilket minskar behovet av förvärmning. 
Detta anses vara mycket energieffektivt och beskrivs schematiskt i Figur 14. [12] 
	  

Figur 14: Ventilationssystem med värmeväxling samt intag av återluft [12] 

4.2.2 Avfuktning 
Då energianvändningen för avfuktning inte finns tillgängligt för Hällefors simhall 
gjordes beräkningar för att uppskatta denna. Detta gjordes via STIL2 då arean för 
simhallen är känd. STIL2 tar dock inte hänsyn till säsongsvariationer och 
avfuktningen antas därför vara konstant året runt. [1] 

4.2.3 Varmvatten, golvvärme och uppvärmning av bassäng 
Uppvärmning av varmvatten, bassänger och golvvärme är framförallt tänkt att göras 
via fjärrvärme. Inför byggnationen finns det dock planer på att koppla samman 
Hällefors simhall med en intilliggande ishall för att förse simhallen med 
överskottsvärme från denna. [19] 

4.2.4 Värmebehov 
Resultatet från beräkningarna av energianvändningen i Hällefors simhall visas i 
Tabell 3 och Figur 15. Här redovisas värmebehovet uppdelat under årets månader då 
ett badhus behov förändras beroende på säsong. Det är öppet hela året men 
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uppvärmningsbehovet minskar under sommarhalvåret då utomhustemperaturerna 
höjs. Värmebehovet för avfuktning sänks också under sommarhalvåret då 
utomhustemperaturen höjs vilket gör att mindre avfuktning krävs då kondensationen i 
simhallen minskar. Förutom detta inkommer mycket energi in i simhallen på grund av 
transmissionsenergi genom fönster och andra genomsläppliga ytor under de månader 
då solen skiner som mest. Parallellt med detta förloras mycket energi under 
vinterhalvåret. Värmebehovet ändras också beroende på antalet besökare och antalet 
öppna timmar. [12] 
 
 Tabell 3: Värmebehovet i Hällefors simhall månadsvis [19] 

 
 

 Varm-
vatten 
[MWh] 

Avfuktning 
[MWh] 

Ventilation 
[MWh] 

Golvvärme 
[MWh] 

Bassäng 
[MWh] 

Totalt 
[MWh] 

Januari 12.4 5.5 22.3 14.8 26.3 81.3 
Februari 11.6 5.5 16.7 13.2 24.6 71.6 
Mars 12.4 5.5 14.2 13.0 26.3 71.4 
April 12.0 5.5 9.5 10.6 25.4 63.0 
Maj 12.4 5.5 4.0 10.1 1.7 33.7 
Juni 12.0 5.5 1.4 7.3 1.7 27.9 
Juli 12.4 5.5 0.8 7.8 1.7 28.2 
Augusti 12.4 5.5 1.8 7.8 1.6 29.1 
September 12.0 5.5 4.9 8.6 25.4 56.4 
Oktober 12.4 5.5 9.1 10.8 26.3 64.1 
November 12.0 5.5 14.4 12.5 25.4 69.8 
December 12.4 5.5 18.6 14.2 26.3 77.0 
Totalt 146.4 66.0 117.7 130.7 212.7 673.5 
Temperatur 
 [°C] 

60 50 40 35 35  
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Figur 15: Värmebehovet i Hällefors simhall under ett år [19] 

4.3	  Källanalys	  
Genomgående i arbetet har Jörgen Rogstam på Energi och Kylanalys AB använts som 
källa för den information som rör ishallar. Jörgen har länge arbetat inom området och 
har därför mycket erfarenheter och kunskaper att dela med sig av. Den data som 
används för simhallen har sitt ursprung från Hällefors simhall. Eftersom denna ännu 
inte är byggd är det osäkert hur den faktiska värmebehovet kommer att se ut. Många 
andra existerande simhallar har dock inte detaljerad inblick i sitt värmebehov och 
Hällefors simhall sågs därför som en bra uppskattning för hur det kan se ut i en 
simhall.  
 
Mycket information om ishallar och simhallar har också hämtats från STIL2. Värt att 
nämna om STIL2 är att den har sin grund i en undersökning gjord av 
Energimyndigheten 2009 där de värden som framtagits inte är uppmätta värden utan 
snarare värden som uppskattats efter delkomponenternas egenskaper. Mestadels har 
endast information om anläggningarnas teknik hämtats från rapporten och inte värden 
för anläggningarnas energianvändning. Källan har därför ansetts så pass noggrann att 
den kunnat användas och ge en bra grund till projektets fortsatta arbete.  
 
Andra källor som används och styrkt ovannämnda källor har noggrant källstuderats 
för att stärka resultatet av arbetets rimlighet. I och med detta har en del källor 
förkastats då de inte ansetts tillräckligt trovärdiga. Detta gjordes bland annat på fakta 
som hämtats från försäljningssidor från företag där fakta presenterades opartiskt. 
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5. Metod	  
 
Då kombianläggningens värmebehov och ishallens avgivna värme kommer att variera 
beroende på aktivitet och utomhustemperaturer har ett helt år studerats. Under metod 
och resultat presenteras dock endast lösningsgången för tre driftfall. I det första 
driftfallet betraktas anläggningarna under januari månad då både ishallen och 
simhallen har högsäsong. Hög aktivitet på hallarna och svala temperaturer utomhus 
innebär bland annat en högre användning av varmvatten och större påfrestningar på 
uppvärmningen. I andra driftfallet analyseras istället juli månad. Ishallen har då som 
mest överskottsvärme samtidigt som både ishallen och simhallen har lågsäsong och 
därmed ett lågt värmebehov. I det sista fallet studeras november månad då aktiviteten 
inte är lika hög i anläggningarna och utomhustemperaturen är skiftande. På så sätt 
presenteras tre driftfall som ger de mest spridda resultaten. Under detta avsnitt 
presenteras utöver lösningsgången för de tre driftfallen också de antaganden, 
avgränsningar och beräkningar som gjorts. 

5.1	  Avgränsningar	  och	  antaganden	  
Under projektet gång har flera avgränsningar gjorts för att förtydliga projektets mål. 
En första avgränsning som gjordes var att koncentrera projektet kring den teknik som 
hör till anläggningarna. I och med denna avgränsning bortses aspekter som ekonomi 
och sociala effekter. En annan avgränsning är att i is- och simhallars energisystem har 
endast värmeenergi tagits hänsyn till. Detta betyder att energi i form av elektricitet 
kommer behöva tillföras i kombianläggningen för att kunna driva exempelvis fläktar, 
pumpar och belysning vilket nu inte är inkluderat. Värden för projektets beräkningar 
valdes att avgränsas till två fallstudier vilket medfört att resultatet är mycket specifikt 
för just dessa. Denna avgränsning gör också att resultatet endast gäller för dessa 
anläggningar och inte för is- och simhallar i allmänhet.  
 
För att kunna beräkna tillförd och avgiven värme för anläggningarna behövdes vissa 
antaganden göras. Dessa antaganden redovisas för ishall, simhall och 
kombianläggningen i respektive avsnitt nedan.  

5.1.1 Ishall 
Ishallen antas ha en säsong mellan juli och mars. I april, maj och juni är den alltså inte 
i bruk och bidrar då varken med en överskottsvärme eller ett värmebehov. För att 
kunna genomföra beräkningarna behövdes även ett antagande angående 
värmeväxlaren göras.  Här antas att en temperaturskillnad på 10°C i värmeväxlaren är 
tillräckligt mellan den ingående varma sidan och den utgående kalla sidan. Detta 
bidrar till att beräkningar på värmeväxlaren inte behöver genomföras. För att sedan 
veta den högsta temperaturen som värmeväxlaren kan få på den utgående kalla sidan 
antas koldioxiden uppnå en temperatur på 100°C efter kompressorn. Detta medför 
med det tidigare antagandet om att vi har en temperaturdifferens på 10°C att den 
högsta temperaturen på utgående kalla sidan kan uppnå 90°C. 

5.1.2 Simhall 
Simhallen antas ha säsong året runt vilket medför att simhallen alltid har ett 
värmebehov, även då ishallen inte är i drift. Transmissionsenergi som bortförs och 
tillförs i simhallen bortses. Denna energi bidrar i verkligheten till uppvärmning av 
lokalen på grund av solens instrålning parallellt med att mycket energi försvinner 
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under kalla vinterdagar i och med stora fönsterpartier. För simhallen antas även 
avfuktningen vara konstant året runt, se avsnitt 4.2.2. 

5.1.3 Kombianläggningen 
För att kunna beräkna differensen mellan överskottsvärmen och det värmebehov som 
finns i både sim- och ishallen behövdes ett antagande om hur fördelningen av värme 
ska se ut mellan anläggningarna göras. Detta beskrivs lättast genom att använda Figur 
12 en gång till, nu benämnd Figur 16. Som tidigare nämnt beskriver denna Gimos 
värmesystem i dagsläget. Sammankopplingen av ishallen och simhallen kommer att 
innefatta ett likadant värmesystem vilket är anledningen till att samma figur används 
igen. Skillnaden är att energin till simhallen nu också kommer att plockas ut från 
samma värmesystem. Detta innefattar att inte bara varmvatten till ishallen kommer att 
plockas ut vid A utan även varmvatten till simhallen. I Tabell 4 nedan visas vad den 
energi som plockas ut ska gå till, vilken anläggning detta ska transporteras till samt i 
vilken del av värmesystemet detta ska plockas ut. 
 

	  
Figur 16: Värmesystemet för den sammankopplade kombianläggningen [6] 

Tabell 4: Fördelning av värme i det kombinerade värmesystemet 
Temperaturnivå i 
värmesystemet 

Simhall Ishall 

A Varmvatten Varmvatten 
C Avfuktning Avfuktning 
D - Element 
F Ventilation, golvvärme, 

bassäng 
Ventilation 

G - Frysskydd 
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Utöver detta antas kombianläggningen ha tillgång till ett geoenergilager. Antagandet 
som tagits kring denna är att en värmepump finns belägen vid upptagningen till 
värmesystemet. Med hjälp av denna kan temperaturen värmen i geoenergilagret höjas 
och ett antagande om att all överskottsvärme från ishallen kan användas kan på så sätt 
göras. Detta medför också att det inte antas finnas några värmeförluster i 
geoenergilagret. Förluster finns dock i geoenergilager och de kan beräknas genom att 
ta fram en värmeförlustfaktor. Denna värmeförlustfaktor beräknas genom en formel 
som tar hänsyn till borrhålens diameter samt hur långt ner dessa hål är isolerade. Med 
hjälp av denna faktor kan sedan förlusterna beräknas på den energi som förvarats i 
geoenergilagret. [20] 

5.2	  Parametrar	  
Underlag för beräkningar fås ur indata från de fallstudier som studerats i projektet. I 
beräkningarna fås parametrar för de tre driftfallen för ishallen från Gimo ishall, se 
Tabell 5. Parametrar till simhallen fås från de beräknade värdena på Hällefors simhall 
och presenteras i Tabell 6. Dessa tabeller visar även de utgående temperaturerna från 
värmeväxlarens kalla sida som de olika värmebehoven i både is- och simhallens 
värmesystem kräver. 
 
Tabell 5: Ishallens värme- och utgående temperaturbehov för de tre driftfallen [2] 

 Värmebehov [MWh] Utgående 
temperatur 
[°C] 

 Januari 
[MWh] 

Juli  
[MWh] 

November 
[MWh] 

Varmvatten 6.2 2.5 6.3 60 
Avfuktning 0.1 2.9 2.9 50 
Element 11.0 1.3 7.5 35 
Ventilation 59.4 15.2 50.3 35 
Frysskydd 4.1 0 3.7 30 
Totalt 80.8 21.9 70.7  
 
Tabell 6: Simhallens värme- och utgående temperaturbehov för de tre driftfallen [19] 

 Värmebehov [MWh] Utgående 
temperatur 
[°C] 

 Januari 
[MWh] 

Juli 
[MWh] 

November 
[MWh] 

Varmvatten 12.4 12.4 12.0 60 
Avfuktning 5.5 5.5 5.5 50 
Ventilation 22.3 0.8 14.4 35 
Golvvärme 14.8 7.8 12.5 35 
Bassäng 26.3 1.7 25.4 35 
Totalt 81.3 28.2 69.8  
 
Den avgivna överskottsvärmen från Gimo ishall visas i sin helhet i Tabell 1. Dock 
behövdes information om hur mycket värme som kunde plockas ut vid vilka 
temperaturer. Detta för att se om detta överensstämde med sim- och ishallens 
värmebehov och deras krävda utgående temperaturer. Här användes Figur 5 för att 
med hjälp av de procentuella intervallen ungefärligt beräkna hur mycket värme som 
kunde plockas ut vid vilka temperaturintervall. Temperaturintervallet motsvarar här 
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de ingående temperaturerna på den varma sidan av värmeväxlaren. Resultatet av 
beräkningarna visas i Tabell 7. Dessa värden sätts som parameter för hur mycket 
energi som ishallen och simhallen har att fördela sinsemellan.  
 
Tabell 7: Gimos avgivna värme uppdelat efter temperaturintervall för de tre 
driftfallen 

 Energi [MWh] 
Temperaturintervall [°C] Januari Juli November 
100-90  6.9 8.9 7.0 
90-80  4.6 6.0 4.8 
80-70  6.9 8.9 7.0 
70-60 6.9 8.9 7.0 
60-50 9.1 11.9 9.4 
50-40  14.9 19.4 15.2 
40-30  50.3 65.5 51.5 
30-20 14.9 19.4 15.2 
Totalt [MWh] 114.5 148.9 117.1 

 

5.3	  Beräkningar	  
Till att börja med behövde differensen mellan ishallens avgivna överskottsvärme och 
sim- och ishallens värmebehov tas fram. Temperaturintervallen som är givna för 
överskottsvärmen i Tabell 7 är de ingående temperaturer som värmeväxlaren kan få 
på den varma sidan. Temperaturerna som är givna för ishallen och simhallen i Tabell 
5 och Tabell 6 är de utgående temperaturerna värmeväxlaren ska ha på den kalla 
sidan. Här antogs att en temperaturdifferens på 10°C mellan ingående temperatur på 
varma sidan och utgående temperatur på kalla sidan skulle vara tillräckligt. De 
ingående temperaturerna som krävdes i sim- och ishallen för att få rätt utgående 
temperaturer kunde då kategoriseras efter ett temperaturintervall 10°C större än dess 
utgående temperaturer vilket visas i Tabell 8. Med denna information kunde 
överskottsvärmen som finns tillgänglig vid de olika temperaturintervallen jämföras 
med det värmebehov som is- och simhallen gemensamt har vid samma 
temperaturintervall. Detta gjordes för alla tre driftfall och på så sätt kunde en differens 
för varje temperaturintervall fås fram för att på så sätt se om överskottsvärmen från 
ishallen är tillräcklig eller inte.  
 
Tabell 8: Värmebehoven kategoriserade utefter temperaturintervall 

Värmebehov Temperatur för 
värmeväxlarens 
utgående kalla sida 
[°C] 

Temperaturintervall 
för värmeväxlarens 
ingående varma sida 
[°C] 

Varmvatten 60 70-60 
Avfuktning 50 60-50 
Element 40 50-40 
Ventilation 35 40-30 
Golvvärme 35 40-30 
Bassäng 35 40-30 
Frysskydd 30 40-30 
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5.4	  Känslighetsanalys	  
En känslighetsanalys behövde genomföras för att studera hur resultatet förändrades då 
en viktig parameter använd i beräkningarna ändrats. I detta fall valdes 
temperaturskillnaden på värmeväxlaren att ändras från 10°C till 15°C. Detta innebär 
att simhallen och ishallens värmebehov inte längre kommer hamna under samma 
temperaturintervall för värmeväxlarens ingående varma sida som tidigare. Resultatet 
av denna nya fördelning av värmebehoven visas i Tabell 9. 
 
Tabell 9: Värmebehoven kategoriserade utefter de nya temperaturintervallen 
Värmebehov Temperatur för 

värmeväxlarens 
utgående kalla sida 
[°C] 

Temperaturintervall 
för värmeväxlarens 
ingående varma sida 
[°C] 

Varmvatten 60 80-70 
Avfuktning 50 70-60 
Element 40 60-50 
Ventilation 35 50-40 
Golvvärme 35 50-40 
Bassäng 35 50-40 
Frysskydd 30 50-40 
 

6. Resultat	  
 
I detta avsnitt redovisas resultatet av den jämförelse som gjorts mellan 
överskottsvärmen i ishallen och värmebehovet i sim- respektive ishallen samt 
resultatet av den känslighetsanalys som gjorts. Tabellerna nedan visar 
överskottsvärmen i ishallen i jämförelse med simhallen och ishallens värmebehov för 
de tre driftfallen som studerats. I kolumnen ”differens” visas det över- eller underskott 
som beräknats för varje temperaturintervall. I kolumnen ”kompensation” har alla 
överskott flyttats till underskott vid lägre temperaturer för att på så sätt se vid 
vilket/vilka temperaturintervall som värmen saknades. 

6.1	  Resultat	  för	  kombianläggningen	  
Överlag kan det konstateras att värmebehovet i både januari och november är större 
än överskottet medan det i juli finns ett stort värmeöverskott vilket visas i Tabell 10, 
Tabell 11 och Tabell 12. I juli månad har ishallen det största överskottet vilket i 
kombination med det låga värmebehovet i både ishallen och simhallen leder till ett 
stort totalöverskott av värme. I januari och november är överskottet från ishallen 
ungefär lika stort, men på grund av ett stort värmebehov för ventilationen i både 
simhallen och ishallen uppstår under dessa månader ett stort underskott. Ventilation 
krävs till hög grad under dessa månader på grund av de svala utomhustemperaturerna. 

Resultatet visar även att det underskott som uppstått i januari och november ligger på 
ett temperaturintervall mellan 30°C till 40°C, vilket beror på att ventilationen för de 
båda anläggningarna ligger i det temperaturintervallet. Tabellerna visar också att det 
vid temperaturintervallet 20°C till 30°C finns värme som inte kan återanvändas direkt 
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då de inte når tillräckligt höga temperaturer. Detta kan dock antingen lagras i det 
geoenergilager som kombianläggningen antas ha, alternativt genom en värmepump 
värmas upp till önskad temperatur och på så sätt kunna användas.  

Tabell 10: Driftfall 1: januari 

Temperatur-
intervall [°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 6.9 0.0 0.0 +6.9 0.0 
90-80 4.6 0.0 0.0 +4.6 0.0 
80-70 6.9 0.0 0.0 +6.9 0.0 
70-60 6.9 6.2 12.4 -11.7 0.0 
60-50 9.1 0.1 5.5 +3.5 0.0 
50-40 14.9 11.0 0.0 +3.9 0.0 
40-30 50.3 63.5 63.4 -76.6 -62.5 
30-20 14.9 0.0 0.0 +14.9 +14.9 
Totalt 
[MWh] 

114.5 80.8 81.3 -47.6 -47.6 

 

Tabell 11: Driftfall 2: juli 

Temperatur-
intervall [°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 8.9 0.0 0.0 +8.9 +2.9 
90-80 6.0 0.0 0.0 +6.0 +6.0 
80-70 8.9 0.0 0.0 +8.9 +8.9 
70-60 8.9 2.5 12.4 -6.0 0.0 
60-50 11.9 2.9 5.5 +3.5 +3.5 
50-40 19.4 1.3 0.0 +18.1 +18.1 
40-30 65.5 15.2 10.3 +40.0 +40.0 
30-20 19.4 0.0 0.0 +19.4 +19.4 
Totalt 
[MWh] 

148.9 21.9 28.2 +98.8 +98.8 
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Tabell 12: Driftfall 3: november 

Temperatur-
intervall [°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 7.0 0.0 0.0 +7.0 0.0 
90-80 4.8 0.0 0.0 +4.8 0.0 
80-70 7.0 0.0 0.0 +7.0 0.0 
70-60 7.0 6.3 12.0 -11.3 0.0 
60-50 9.4 2.9 5.5 +1 0.0 
50-40 15.2 7.5 0.0 +7.7 0.0 
40-30 51.5 54.0 52.3 -54.8 -38.6 
30-20 15.2 0.0 0.0 +15.2 +15.2 
Totalt 
[MWh] 

117.1 70.7 69.8 -23.4 -23.4 

 
Resultatet i juli månad visar att 99 MWh kan sparas i geoenergilagret. Denna 
överskottsvärme kan tas upp och användas under de månader som kombianläggningen 
har ett underskott. För att se om den överskottsvärme som ishallen har under ett år är 
tillräckligt för att täcka alla underskott behövde kombianläggningen analyseras under 
ett år vilket redovisas i bilaga 2. Resultatet av den analysen visas i Figur 17 där det 
åskådliggörs att kombianläggningen under ett år mestadels har ett större värmebehov 
än överskottsvärme. Med antagandet att det finns en värmepump vid geoenergilagrets 
upptagning av värme kan all överskottsvärme från ishallen användas. Detta medför att 
kombianläggningen får en skillnad mellan överskott och underskott på -103 MWh 
vilket redogörs i Tabell 10. Med ett totalt värmebehov för kombianläggningen på 
1227 MWh innebär detta att överskottet från ishallen kan täcka 92% av det 
värmebehov som is-och simhallen gemensamt har. Dock kommer detta underskott att 
minska på grund av att en värmepump används vid upptagningen. Används till 
exempel en värmepump med värmefaktorn tre kan fyra tredjedelar så mycket mer 
värme utnyttjas.  Med en värmepump i kombianläggningen skulle underskottet istället 
hamna på -46 MWh och värmebehovet kan täckas till 96%.  
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Figur 17: Ishallens överskottsvärme jämfört med kombianläggningens värmebehov 

Tabell 10: Kombianläggningens över- och underskott under ett år 

	   Överskott/Underskott	  
[MWh]	  

Januari	   -‐47.6	  
Februari	   -‐30.6	  
Mars	   +4.3	  
April	   -‐63.0	  
Maj	   -‐33.7	  
Juni	   -‐27.9	  
Juli	   +98.8	  
Augusti	   +52.3	  
September	   +16.4	  
Oktober	   -‐13.8	  
November	   -‐23.4	  
December	   -‐34.6	  
Differens	   -‐102.8	  

 
I Figur 18 nedan redogörs för hur mycket överskottsvärme som under ett år kan lagras 
i geoenergilagret jämfört med det underskott som behövde täckas. ”Energi i 
geoenergilagret” visar alltså det totala överskottet kombianläggningen har under ett 
år, medan ”Behov av geoenergilager” visar det underskott som kombianläggningen 
har under ett år. 

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

140	  

160	  

180	  
MWh	  

Avgiven	  
överskottsenergi	  från	  
ishall	  
Ishallens	  och	  
simhallens	  
värmebehov	  



	   28	  

	  
Figur 18: Kombianläggningens överskott jämfört med dess underskott i 
geoenergilagret 

6.2	  Resultat	  för	  känslighetsanalysen	  
Då överskottsvärmen i ishallen och värmebehovet i is-och simhallen totalt sätt inte 
ändras så ändras inte heller det totala underskottet för kombianläggningen. Dock ändras 
i vilket temperaturintervall som sim- och ishallens värmebehov hamnar i. Resultatet för 
känslighetsanalysen visas i Tabell 14, Tabell 15 och Tabell 16 och i sin helhet i bilaga 
3. 

 
Tabell 14: Driftfall 1: januari 

Temperatur-
intervall [°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 6.9 0.0 0.0 +6.9 0.0 
90-80 4.6 0.0 0.0 +4.6 0.0 
80-70 6.9 6.2 12.4 -11.7 -0.2 
70-60 6.9 0.1 5.5 +1.3 0.0 
60-50 9.1 11.0 0.0 -1.9 -0.6 
50-40 14.9 63.5 63.4 -112.0 -112.0 
40-30 50.3 0.0 0.0 +50.3 +50.3 
30-20 14.9 0.0 0.0 +14.9 +14.9 
Totalt 
[MWh] 

114.5 80.8 81.3 -47.6 -47.6 

 
  

Användning	  av	  geoenergilager	  

Energi	  i	  geoenergilager	   Behov	  av	  geoenergilager	  
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Tabell 15: Driftfall 2: juli 
Temperatur-
intervall [°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 8.9 0.0 0.0 +8.9 +2.9 
90-80 6.0 0.0 0.0 +6.0 +6.0 
80-70 8.9 2.5 12.4 -6.0 0.0 
70-60 8.9 2.9 5.5 +0.5 +0.5 
60-50 11.9 1.3 0.0 +10.6 +4.5 
50-40 19.4 15.2 10.3 -6.1 0.0 
40-30 65.5 0.0 0.0 +65.5 +65.5 
Totalt 
[MWh] 

148.9 21.9 28.2 +98.8 +98.8 

30-20 19.4 0.0 0.0 +19.4 +19.4 
 
Tabell 16: Driftfall 3: November 

 
Tabellerna ovan visar att återvinning av överskottsvärme från ishallen kompliceras 
om temperaturskillnaden i värmeväxlaren ökas från 10°C till 15°C. Tabellerna visar 
att det största överskottet från ishallen kan fås vid temperaturintervallet 40°C-30°C. 
Vid en temperaturskillnad i värmeväxlaren på 10°C hamnar det största värmebehovet 
för de båda hallarna i samma temperaturintervall som överskottet är som störst, men 
har i känslighetsanalysen nu flyttat sig till 50°C-40°C. Detta medför att det saknas 
stora mängder värme vid temperaturerna 50°C-40°C och att det istället fås ett stort 
överskott vid 40°C-20°C. Överskottet är vid en så pass låg temperatur att det inte kan 
användas direkt och måste därför antingen värmas med hjälp av en värmepump 
alternativt lagras i geoenergilagret. Att en värmepump måste användas i högre grad 
leder alltså till en större användning av elektricitet än om temperaturskillnaden i 
värmeväxlaren hade legat på 10°C.  

Temperatur-
intervall [°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 7.0 0.0 0.0 +7.0 0.0 
90-80 4.8 0.0 0.0 +4.8 0.0 
80-70 7.0 6.3 12.0 -11.3 0.0 
70-60 7.0 2.9 5.5 -1.4 -0.9 
60-50 9.4 7.5 0.0 +1.9 0.0 
50-40 15.2 54.0 52.3 -91.1 -89.2 
40-30 51.5 0.0 0.0 +51.5 +51.5 
30-20 15.2 0.0 0.0 +15.2 +15.2 
Totalt 
[MWh] 

117.1 70.7 69.8 -23.4 -23.4 
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7. Slutsats/Diskussion	  
 
Värt att notera med detta projekt är att den endast baserats på fallstudier. Värdena är 
delvis givna från resultat i befintliga anläggningar, delvis uppskattade och därmed inte 
skrivna i sten. Dessutom antas det inte finnas några värmeförluster i varken 
kylsystem, värmesystem eller geoenergilager. All överskottsvärme från 
kombianläggningen antas kunna sparas i geoenergilagret vilket inte heller är helt 
genomförbart då det uppstår för höga förluster i lagret när värme vid för höga 
temperaturer lagras, något som uppstår under sommarhalvåret. 
 
Resultatet av detta projekt visar att en kombination av en is- och simhall är möjlig och 
att överskottsvärmen som annars fläktas ut i naturen kan användas för att täcka delar 
av det värmebehov som finns. Detta leder till att behovet av extern energi i form av 
fjärrvärme eller el kan minskas avsevärt. På grund av de antaganden som gjorts i 
projektet och att resultatet pekar mot att värmebehovet inte kan täckas helt finns inte 
några garantier för att överskottsvärmen från ishallen skulle kunna ersätta befintliga 
kyl-och värmesystem idag. Dessutom måste kombianläggningen optimeras både 
tekniskt och ekonomiskt för att få mer exakta resultat. Kombinationen av de två 
anläggningarna kan dock ses som en energibesparande åtgärd som kan motiveras 
ekonomiskt genom de energibesparingar som finns tillgängliga. Åtgärder som att inte 
utnyttja överskottsvärmen till simhallens ventilationssystem kan också göras då detta 
skulle innebära ett mindre underskott som kan täckas de månader då 
kombianläggningen fått ett överskott.  
 
Resultatet från känslighetsanalysen visar att kombianläggningens över- och 
underskott varierar stort beroende av temperaturskillnaden i värmeväxlaren. Det kan 
därför anses av vikt att noggrant studera hur stor denna differens ska vara inför en 
byggnation. Beroende på hur stor temperaturskillnaden i värmeväxlaren är kommer 
mängden värme som kan sparas i geoenergilagret att variera. Detta visade sig även i 
känslighetsanalysen då mycket mer värme inte kunde utnyttjas direkt vid en 
temperaturskillnad på 15°C jämför med 10°C. En annan aspekt är hur 
utomhustemperaturer varierar under året. Med antagandet att medeltemperaturen i 
Sverige kommer höjas på grund av växthuseffekten kommer också 
kombianläggningens överskottsvärme att öka. Parallellt med detta kommer 
värmebehovet för avfuktning och ventilation reduceras då 
kondensationsproblematiken i simhallsanläggningen minskar. 
 
Slutsatsen av detta projekt är att en kombinerad is-och simhall med CO2 som 
köldmedium skulle vara energibesparande, men inte heltäckande. Genom att studera 
detaljer i alla system noggrannare skulle förmodligen värmebehovet kunna minskas 
och överskottet från ishallen kunna öka och på så sätt få ett positivt resultat för 
kombianläggningen. 
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8. Förslag	  på	  framtida	  arbete	  
	  
Det finns flera åtgärder som kan göras då överskottsvärmen från ishallen inte räcker 
till kombianläggningens värmebehov. Ett alternativ är att låta en värmepump i 
simhallen höja temperaturen på den överskottsvärme som finns i det låga 
temperaturintervallet 20°C-30°C. På detta sätt skulle denna överskottsvärme kunnat 
tas till vara på ett mer effektivt sätt. Ett annat alternativ är att med hjälp av större 
värmeväxlare kunna utvinna större mängder värme. Problem med 
underdimensionerade värmeväxlare fanns bland annat i Angered Arena vilket 
medförde att extern energi i form av fjärrvärme fick tillföras istället. Gällande 
värmeväxlare finns det flera alternativ varav de för simhallar är av vikt att de har hög 
verkningsgrad samt en lång livslängd.  
 
Likt Farsta simhall kan energibesparande åtgärder också göras i samband med 
motionsrum i kombianläggningen vilket inte analyserats i denna rapport. Om värme 
från dessa rum återanvänds skapas möjlighet att täcka ett större värmebehov som 
annars skulle ersatts av exempelvis fjärrvärme. Värmeväxling av spillvatten från 
duschutrymmen är också en energibesparande åtgärd som enkelt kan utföras vid 
nybyggnation. Om avlopp från toaletter och duschutrymmen separeras kan sedan 
duschvatten värmeväxlas och förvärma nytt varmvatten, bassängvatten eller fungera 
som uppvärmning till inluft i ventilationen. Viktigt överlag är att belysa att 
underdimensionering av komponenter som värmeväxlare kan ge mycket negativt 
resultat i slutändan då överskottsvärmen inte kan tas till vara på ett optimalt sätt och 
därav avge mindre värme än tänkt. 
 
En annan åtgärd som kan tillämpas för att ta till vara på överskottsvärme samt öka 
dess temperatur är att göra likt kylsystemet i Angered Arena. I den anläggningen 
arbetar ishallens kompressorer på ett sådant sätt att de lämnar en temperatur på cirka 
40°C. Detta är högre än vad som anses optimalt, utnyttjar mer elektricitet, men ger 
samtidigt möjligheten att använda överskottsvärmen på ett effektivare sätt.  
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Bilaga	  1:	  Intervju	  med	  Tony	  Frej	  angående	  Farsta	  simhall	  
För att få djupare kunskap gällande en simhalls energisystem och uppbyggnad 
genomfördes ett studiebesök på Farsta simhall i Stockholms kommun den 13 maj 
2016. Detta studiebesök ordnades i samarbete med Tony Frey som arbetar som 
samordnare på driftenheten på Fastighetskontoret i Stockholms Stad. Tony har genom 
sitt arbete som samordnare stor kunskap om olika idrottsanläggningars energisystem 
och hur de fungerar. Farsta simhall är nyrenoverad och ligger nu som mall för en 
nybyggnation för en simhall i Årsta. Simhallen i Farsta har dock stött på en del 
problem som bör åtgärdas innan simhallen i Årsta bebyggs.  
 
Hur fungerar ventilationen i Farsta simhall? 
Ventilationen i Farsta simhall styrs via anläggningens samlade ventilationsrum, se 
figur 1. Där är samtliga fläktar, värmeväxlare, filter med mera samlade och 
kategoriserade beroende på vilket rum eller del av anläggningen som ventilationen 
tillhör. Det speciella med ventilationen i Farsta simhall är att överskottsvärme från 
gym-, motions- och spinningrum värmeväxlas mot kall inluft vilket har lett till att 
elektrisk förvärme av inluften kunnat slumpas helt. När behovet av förvärme är lågt 
finns inget lager som kan förvara denna överskottsvärme utan då fläktas den ut i 
naturen. Avfuktning i lokalen sker via ventilationen och via en sorptionsavfuktare 
som används vid behov. Fuktig inomhusluft värmeväxlas och fläktas sedan ut samt 
byts ut mot torr och uppvärmd inluft. 
 
Vad har Farsta simhall för ytterligare energibesparande åtgärder? 
Förutom användning av överskottsvärme från motionsrummen tar också anläggningen 
tillvara på spillvattnets överskottsvärme. Spillvatten från duschutrymmen 
värmeväxlas och kan på så sätt också bidra med förvärme till både nytt kallt 
bassängvatten och till inluft till ventilationen.  
 
Hur ser uppvärmningen av bassängvattnet ut? 
Förutom förvärme från spillvatten används fjärrvärme, se figur 2. Fjärrvärmen har fått 
användas i större utsträckningen än tänkt då värmepumpscentralen inte lyckas höja 
temperaturerna från spillvattnet tillräckligt mycket. Därav används idag mycket 
fjärrvärme för att kunna värma upp nytt bassängvatten. Värmepumpscentralen har 
som problem att de fyra värmepumparna i centralen arbetar enskilt och inte har någon 
gemensam styrcentral samt att värmefaktorskoefficienten för värmepumparna är för 
låg.  
 
Hur behandlas spillvatten från bassängerna? 
När vatten från bottenavloppen och sidoavloppen tas ut passerar det först en pump 
som för vidare vattnet till en termostat som läser av vattnets temperatur, se bild 3. 
Denna information om vattnet skickas vidare till en värmeväxlare som sedan kan 
värma upp vattnet efter att det passerat ett UV-filter och ett sandfilter, se figur 4 och 
5. UV-filtret tar död på bakterier som finns i badvattnet och sandfiltren renar vattnet 
mot resten. Efter detta kontrolleras halten av klor, pH-värdet och andra viktiga 
parametrar via receptorer innan vattnet återigen pumpas ut i bassängerna, se figur 6. 
Klortillförsel sker genom en saltklorinator som frigör klorjoner från vanlig 
saltlösning. 
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Figur 1: Delar av ventilationsrummet för Farsta simhall. 
 

 
Figur 2: Fjärrvärmecentral där fjärrvärmen går in i simhallen 
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Figur 3: Cirkulationspumpar för bassängerna som pumpar runt vattnet till filtrering 
och uppvärmning 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Sandfilter            Figur 5: UV-filter 
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Figur 6: Receptorer för bassängvattnet som läser av viktig data kring vattnets kvalité 
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Bilaga	  2:	  Årlig	  beräkning	  av	  resultatet	  
Tabellerna nedan visar den årliga beräkningen av värmeöverskott och värmebehov i 
kombianläggningen. Detta gjordes på samma sätt som för de tre driftfallen redovisade 
under avsnitt ”metod”. 
 
Tabell 1: januari 
Temperatur-
intervall [°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 6.9 0.0 0.0 +6.9 0.0 
90-80 4.6 0.0 0.0 +4.6 0.0 
80-70 6.9 0.0 0.0 +6.9 0.0 
70-60 6.9 6.2 12.4 -11.7 0.0 
60-50 9.1 0.1 5.5 +3.5 0.0 
50-40 14.9 11.0 0.0 +3.9 0.0 
40-30 50.3 63.5 63.4 -76.6 -62.5 
30-20 14.9 0.0 0.0 +14.9 14.9 
Totalt 
[MWh] 

114.5 80.8 81.3 -47.6 -47.6 

 
Tabell 2: februari 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 6.9 0.0 0.0 +6.9 0.0 
90-80 4.6 0.0 0.0 +4.6 0.0 
80-70 6.9 0.0 0.0 +6.9 0.0 
70-60 6.9 6.1 11.6 -10.8 0.0 
60-50 9.1 0.2 5.5 +3.4 0.0 
50-40 14.8 9.2 0.0 +5.6 0.0 
40-30 50.3 57.8 54.5 -62.0 -45.4 
30-20 14.8 0.0 0.0 +14.8 +14.8 
Totalt 
[MWh] 

114.3 73.2 71.6 -30.6 -30.6 
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Tabell 3: mars 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 6.8 0.0 0.0 +6.8 0.0 
90-80 4.5 0.0 0.0 +4.5 0.0 
80-70 6.8 0.0 0.0 +6.8 0.0 
70-60 6.8 2.3 12.4 -7.9 0.0 
60-50 9.1 0.0 5.5 +3.6 0.0 
50-40 14.8 4.6 0.0 +10.2 0.0 
40-30 50.1 31.1 53.5 -34.5 -10.5 
30-20 14.8 0.0 0.0 +14.8 +14.8 
Totalt 
[MWh] 

113.7 38.0 71.4 +4.3 +4.3 

 
Tabell 4: april 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
90-80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80-70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
70-60 0.0 0.0 12.0 -12.0 -12.0 
60-50 0.0 0.0 5.5 -5.5 -5.5 
50-40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
40-30 0.0 0.0 45.5 -45.5 -45.5 
30-20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Totalt 
[MWh] 

0.0 0.0 63.0 -63.0 -63.0 

 
Tabell 5: maj 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
90-80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80-70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
70-60 0.0 0.0 12.4 -12.4 -12.4 
60-50 0.0 0.0 5.5 -5.5 -5.5 
50-40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
40-30 0.0 0.0 15.8 -15.8 -15.8 
30-20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Totalt 
[MWh] 

0.0 0.0 33.7 -33.7 -33.7 
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Tabell 6: juni 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
90-80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80-70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
70-60 0.0 0.0 12.0 -12.0 -12.0 
60-50 0.0 0.0 5.5 -5.5 -5.5 
50-40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
40-30 0.0 0.0 10.4 -10.4 -10.4 
30-20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Totalt 
[MWh] 

0.0 0.0 27.9 -27.9 -27.9 

 
Tabell 7: juli 
Temperatur-
intervall [°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 8.9 0.0 0.0 +8.9 +2.9 
90-80 6.0 0.0 0.0 +6.0 +6.0 
80-70 8.9 0.0 0.0 +8.9 +8.9 
70-60 8.9 2.5 12.4 -6.0 0.0 
60-50 11.9 2.9 5.5 +3.5 +3.5 
50-40 19.4 1.3 0.0 +18.1 +18.1 
40-30 65.5 15.2 10.3 +40.0 +40.0 
30-20 19.4 0.0 0.0 +19.4 +19.4 
Totalt 
[MWh] 

148.9 21.9 28.2 +98.8 +98.8 

 
Tabell 8: augusti 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 8.4 0.0 0.0 +8.4 0.0 
90-80 5.6 0.0 0.0 +5.6 +4.6 
80-70 8.4 0.0 0.0 +8.4 +8.4 
70-60 8.4 4.9 12.4 -8.9 0.0 
60-50 11.2 6.2 5.5 -0.5 0.0 
50-40 18.3 3.5 0.0 +14.8 +14.8 
40-30 61.9 44.5 11.2 +6.2 +6.2 
30-20 18.3 0.0 0.0 +18.3 +18.3 
Totalt 
[MWh] 

140.5 59.1 29.1 +52.3 +52.3 
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Tabell 9: september 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 8.6 0.0 0.0 +8.6 0.0 
90-80 5.7 0.0 0.0 +5.7 0.0 
80-70 8.6 0.0 0.0 +8.6 0.0 
70-60 8.6 6.0 12.0 -9.4 0.0 
60-50 11.4 7.2 5.5 -1.3 0.0 
50-40 18.5 5.7 0.0 +12.8 0.0 
40-30 62.8 51.0 38.9 -27.1 -2.1 
30-20 18.5 0.0 0.0 +18.5 +18.5 
Totalt 
[MWh] 

142.7 69.9 56.4 +16.4 +16.4 

 
Tabell 10: oktober 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 7.3 0.0 0.0 +7.3 0.0 
90-80 4.8 0.0 0.0 +4.8 0.0 
80-70 7.3 0.0 0.0 +7.3 0.0 
70-60 7.3 6.5 12.4 -11.6 0.0 
60-50 9.6 2.7 5.5 +1.4 0.0 
50-40 15.8 7.7 0.0 +8.1 0.0 
40-30 53.3 54.0 46.2 -46.9 -29.6 
30-20 15.8 0.0 0.0 +15.8 +15.8 
Totalt 
[MWh] 

121.2 70.9 64.1 -13.8 -13.8 

 
Tabell 11: november 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 7.0 0.0 0.0 +7.0 0.0 
90-80 4.8 0.0 0.0 +4.8 0.0 
80-70 7.0 0.0 0.0 +7.0 0.0 
70-60 7.0 6.3 12.0 -11.3 0.0 
60-50 9.4 2.9 5.5 +1 0.0 
50-40 15.2 7.5 0.0 +7.7 0.0 
40-30 51.5 54.0 52.3 -54.8 -38.6 
30-20 15.2 0.0 0.0 +15.2 +15.2 
Totalt 
[MWh] 

117.1 70.7 69.8 -23.4 -23.4 
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Tabell 12: december 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 6.7 0.0 0.0 +6.7 0.0 
90-80 4.4 0.0 0.0 +4.4 0.0 
80-70 6.7 0.0 0.0 +6.7 0.0 
70-60 6.7 5.5 12.4 -11.2 0.0 
60-50 8.8 1.7 5.5 +1.6 0.0 
50-40 14.4 8.8 0.0 +5.6 0.0 
40-30 48.8 52.5 59.1 -62.8 -49.0 
30-20 14.4 0.0 0.0 +14.4 +14.4 
Totalt 
[MWh] 

110.9 68.5 77.0 -34.6 -34.6 
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Bilaga	  3:	  Årlig	  beräkning	  av	  känslighetsanalys	  
Tabellerna nedan visar den årliga beräkningen av värmeöverskott och värmebehov i 
kombianläggningen. Detta gjordes på samma sätt som för de tre driftfallen redovisade 
under avsnitt ”metod”. 
 
Tabell 1: januari 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 6.9 0.0 0.0 +6.9 0.0 
90-80 4.6 0.0 0.0 +4.6 0.0 
80-70 6.9 6.2 12.4 -11.7 -0.2 
70-60 6.9 0.1 5.5 +1.3 0.0 
60-50 9.1 11.0 0.0 -1.9 -0.6 
50-40 14.9 63.5 63.4 -112.0 -112.0 
40-30 50.3 0.0 0.0 +50.3 +50.3 
30-20 14.9 0.0 0.0 +14.9 +14.9 
Totalt 
[MWh] 

114.5 80.8 81.3 -47.6 -47.6 

 
Tabell 2: februari 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 6.9 0.0 0.0 +6.9 0.0 
90-80 4.6 0.0 0.0 +4.6 0.0 
80-70 6.9 6.1 11.6 -10.8 0.0 
70-60 6.9 0.2 5.5 +1.2 0.0 
60-50 9.1 9.2 0.0 -0.1 0.0 
50-40 14.8 57.8 54.5 -97.5 -95.7 
40-30 50.3 0.0 0.0 +50.3 +50.3 
30-20 14.8 0.0 0.0 +14.8 +14.8 
Totalt 
[MWh] 

114.3 73.2 71.6 -30.6 -30.6 
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Tabell 3: mars 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 6.8 0.0 0.0 +6.8 0.0 
90-80 4.5 0.0 0.0 +4.5 0.0 
80-70 6.8 2.3 12.4 -7.5 0.0 
70-60 6.8 0.0 5.5 +1.3 0.0 
60-50 9.1 4.6 0.0 +4.5 0.0 
50-40 14.8 31.1 53.5 -69.8 -60.2 
40-30 50.1 0.0 0.0 +50.1 +50.1 
30-20 14.8 0.0 0.0 +14.8 +14.8 
Totalt 
[MWh] 

113.7 38.0 71.4 +4.7 +4.7 

 
Tabell 4: april 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
90-80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80-70 0.0 0.0 12.0 -12.0 -12.0 
70-60 0.0 0.0 5.5 -5.5 -5.5 
60-50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
50-40 0.0 0.0 45.5 -45.5 -45.5 
40-30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
30-20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Totalt 
[MWh] 

0.0 0.0 63.0 -63.0 -63.0 

 
Tabell 5: maj 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
90-80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80-70 0.0 0.0 12.4 -12.4 -12.4 
70-60 0.0 0.0 5.5 -5.5 -5.5 
60-50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
50-40 0.0 0.0 15.8 -15.8 -15.8 
40-30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
30-20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Totalt 
[MWh] 

0.0 0.0 33.7 -33.7 -33.7 
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Tabell 6: juni 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
90-80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80-70 0.0 0.0 12.0 -12.0 -12.0 
70-60 0.0 0.0 5.5 -5.5 -5.5 
60-50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
50-40 0.0 0.0 10.4 -10.4 -10.4 
40-30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
30-20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Totalt 
[MWh] 

0.0 0.0 27.9 -27.9 -27.9 

 
Tabell 7: juli 
Temperatur-
intervall [°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 8.9 0.0 0.0 +8.9 +2.9 
90-80 6.0 0.0 0.0 +6.0 +6.0 
80-70 8.9 2.5 12.4 -6.0 0.0 
70-60 8.9 2.9 5.5 +0.5 +0.5 
60-50 11.9 1.3 0.0 +10.6 +4.5 
50-40 19.4 15.2 10.3 -6.1 0.0 
40-30 65.5 0.0 0.0 +65.5 +65.5 
30-20 19.4 0.0 0.0 +19.4 +19.4 
Totalt 
[MWh] 

148.9 21.9 28.2 +98.8 +98.8 

 
Tabell 8: augusti 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 8.4 0.0 0.0 +8.4 0.0 
90-80 5.6 0.0 0.0 +5.6 0.0 
80-70 8.4 4.9 12.4 -8.9 0.0 
70-60 8.4 6.2 5.5 -3.3 0.0 
60-50 11.2 3.5 0.0 +7.7 0.0 
50-40 18.3 44.5 11.2 -37.4 -27.9 
40-30 61.9 0.0 0.0 +61.9 +61.9 
30-20 18.3 0.0 0.0 +18.3 +18.3 
Totalt 
[MWh] 

140.5 59.1 29.1 +52.3 +52.3 
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Tabell 9: september 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 8.6 0.0 0.0 +8.6 0.0 
90-80 5.7 0.0 0.0 +5.7 0.0 
80-70 8.6 6.0 12.0 -9.4 0.0 
70-60 8.6 7.2 5.5 -4.1 0.0 
60-50 11.4 5.7 0.0 +5.7 0.0 
50-40 18.5 51.0 38.9 -71.4 -64.9 
40-30 62.8 0.0 0.0 +62.8 +62.8 
30-20 18.5 0.0 0.0 +18.5 18.5 
Totalt 
[MWh] 

142.7 69.9 56.4 +16.4 +16.4 

 
Tabell 10: oktober 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 7.3 0.0 0.0 +7.3 0.0 
90-80 4.8 0.0 0.0 +4.8 0.0 
80-70 7.3 6.5 12.4 -11.6 0.0 
70-60 7.3 2.7 5.5 -0.9 -0.4 
60-50 9.6 7.7 0.0 +1.9 0.0 
50-40 15.8 54.0 46.2 -84.4 -82.5 
40-30 53.3 0.0 0.0 +53.3 +53.3 
30-20 15.8 0.0 0.0 +15.8 +15.8 
Totalt 
[MWh] 

121.2 70.9 64.1 -13.8 -13.8 

 
Tabell 11: november 

 

Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 7.0 0.0 0.0 +7.0 0.0 
90-80 4.8 0.0 0.0 +4.8 0.0 
80-70 7.0 6.3 12.0 -11.3 0.0 
70-60 7.0 2.9 5.5 -1.4 -0.9 
60-50 9.4 7.5 0.0 +1.9 0.0 
50-40 15.2 54.0 52.3 -91.1 -89.2 
40-30 51.5 0.0 0.0 +51.5 +51.5 
30-20 15.2 0.0 0.0 +15.2 +15.2 
Totalt 
[MWh] 

117.1 70.7 69.8 -23.4 -23.4 
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Tabell 12: december 
Temperatur-
intervall 
[°C] 

Avgiven 
överskottsvärme 
från ishall 
[MWh] 

Ishallens 
värmebehov 
[MWh] 

Simhallens 
värmebehov 
[MWh] 

Differens 
[MWh] 

Kompensation 
[MWh] 

100-90 6.7 0.0 0.0 +6.7 0.0 
90-80 4.4 0.0 0.0 +4.4 0.0 
80-70 6.7 5.5 12.4 -11.2 -0.1 
70-60 6.7 1.7 5.5 -0.5 -0.5 
60-50 8.8 8.8 0.0 0.0 0.0 
50-40 14.4 52.5 59.1 -97.2 -97.2 
40-30 48.8 0.0 0.0 +48.8 +48.8 
30-20 14.4 0.0 0.0 +14.4 +14.4 
Totalt 
[MWh] 

110.9 68.5 77.0 -34.6 -34.6 

 
	  


