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Sammanfattning 
Flertalet svenska isbanor använder idag indirekta kylsystem med en lösning bestående 
av kalciumklorid och vatten som köldbärare. På grund av den stora mängd energi som 
ett sådant kylsystem kräver är det önskvärt med mer energisnåla alternativ. 

Ett tidigare arbete har visat på möjligheterna att använda koldioxid som köldbärare och 
kopparrör som kylslingor i isrinken. Arbete har än så länge resulterat i att 3 
anläggningar i Sverige byggts med koldioxid i kopparrör. Men utöver de som varit 
direkt inblandade i att bygga dessa anläggningar är kunskapen väldigt begränsad. Det 
här arbetet gjordes i första hand i syfte att öka kunskaperna om tillgänglighet och 
kostnad samt i andra hand för att se vad det fanns för möjligheter till förbättringar. 

En jämförelse av system med koldioxid, kalciumklorid, respektive ammoniak löst i 
vatten har genomförts med hjälp av en beslutsmatris. Jämförelsen indikerar på att 
koldioxid är den lämpligare ersättaren av kalciumkloridlösningen. 

Genom att använda koldioxid istället för kalciumkloridlösning kan pumpenergin för 
köldbärarpumpen minskas avsevärt. Med koldioxid finns dessutom potential till att 
endast använda självcirkulation större delen av tiden och på så sätt minska 
energiåtgången ännu mer. 

Ett område där det har rått brist på kunskap kring koldioxidsystem har varit utbudet av 
komponenter. Detta arbete har visat att även om det för några delar finns ett begränsat 
utbud är det ingalunda någon svårighet att hitta lämpliga komponenter. De siffror som 
har framkommit ger en total komponentkostnad för ett koldioxidsystem på strax över 
900 000 kr samt strax över 600 000 kr för ett system med kalciumklorid. Dessa siffror 
är i huvudsak exklusive rörledningar och arbetskostnader. 

Det andra området har varit kring säkerheten i att använda koldioxid. Den stora faran 
syns ligga i det relativt höga systemtrycket på ca 3 MPa. Men med ett genomtänkt 
styrsystem och säkerhetsventiler på kritiska punkter är det inte någon direkt risk för en 
olycka. Risken för läckage säkras enkelt genom ett larmsystem med utplacerade 
koldioxiddetektorer. Genom en ishalls stora volym är det i vilket fall som helst troligen 
inte någon fara för allmänheten även om en läcka skulle uppstå. 
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Abstract 
Today most ice rinks in Sweden use secondary refrigeration systems with a solution of 
calcium chloride and water as secondary refrigerant. Due to the large amount of energy 
such a system uses more efficient systems would be desired. 

An earlier study concluded in the possibilities of using carbon dioxide as secondary 
refrigerant with copper tubes as the loops in the ice rink. Since then 3 ice rink 
refrigeration systems has been built with carbon dioxide in copper tubes. Excluding the 
ones being direct involved in those projects there is still very little knowledge about 
how these system works. This study has been made primarily with the aim of adding to 
the knowledge concerning availability and cost and secondary to look at possibilities for 
improvement. 

A comparison between systems with carbon dioxide, calcium chloride respective 
ammonium solved in water has been made by using Decision Matrix. The comparison 
indicates that carbon dioxide is the more appropriate successor for the calcium chloride 
solvent. 

By using carbon dioxide the pump energy can be reduced considerably. With carbon 
dioxide there is also potential to use self circulation most of the time, and by doing so 
reduce the energy consumption even more. 

One area where knowledge seems to be lacking with carbon dioxide systems is in the 
ranges and availabilities of the required components. This study has shown that even if 
the ranges in some cases are limited it is still considerably easy to find suitable 
components. The price estimation made in this study estimates the total sum of the 
components for a carbon dioxide system at a bit over 900 000 SEK and a bit over 
600 000 SEK for a system using calcium chloride. These numbers are mainly excluding 
costs for pipes and work. 

The second area where more knowledge seems to be needed is about ensuring the safety 
of the public while using carbon dioxide systems. The largest risk seems to be in the 
relatively high pressure of 3 MPa. But by using a good control system and having safety 
valves in all the critical spots there shouldn’t be any real risk for accidents. The risk for 
leakages is relatively easily countered by installing an alarm system with detectors for 
carbon dioxide. The large space inside an indoor ice rink also helps negotiating any 
leakage of carbon dioxide to the extent of possibly making it totally harmless even if 
undetected. 
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Förord 
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1 Inledning 
Kort bakgrundsfakta om hur kylsystem fungerar och om uppkomsten av arbetet. 

1.1 Energianvändning och isbanor 

”Ishallar utmärker sig genom att använda mycket elektricitet. Specifikt per kvadratmeter 
använder de 176 kWhel, exklusive elvärme, per kvadratmeter och år i genomsnitt. Det 
betyder att en ishall använder ungefär 600 MWhel per år i genomsnitt eftersom de flesta 
ishallar är ungefär 3 500 m2. Utav de 176 kWhel/m2

, år används hela 48 % till 
kylmaskiner (84 kWhel/m2,år)” [16] Som jämförelse kan nämnas att 
energimyndighetens typhus förbrukar 27.1 MWh per år [18]. 

Bara i Sverige finns det ca 330 ishockeyhallar, ca 140 konstfrusna utebanor för 
ishockey, ca 60 bandybanor och ca 34 konstfrusna banor för curling samtidigt som det 
byggs ett flertal bandyhallar. [17] Detta betyder att de svenska ishallarna varje år 
förbrukar stora mängder energi bara för att kyla isen. Det borde alltså finnas stora 
möjligheter till att spara energi där om det går att effektivisera kylsystemet. 

1.2 Kylsystem 

Tidigare när det byggdes anläggningar för skapandet av konstis, exempelvis 
ishockeyrinkar, användes ammoniak eller R-22 [1] (även känt som freon 22 [2]) i 
kylslingorna. Efterhand som klimatet blev mildare blev allt större del av isbanorna 
inomhusbanor. På grund av dess klimatpåverkan har R-22 fasats ut och numera är det 
nästan uteslutande ammoniak som används vid skapandet av kylan. När det gäller själva 
kylningen finns det två principiella lösningar, direkta och indirekta system. [1] 

1.2.1 Direkta system 

Figur 1 visar principen för ett direkt kylsystem. Fluiden som fungerar som köldmedium 
leds in i en kompressor som ånga och där komprimeras den. Därefter leds fluiden vidare 
till en kondensor där mediet avger sin värme till omgivningen och kondenserar. Efter 
kondenseringen leds köldmediet via en expansionsventil till en förångare där mediet har 
möjlighet att förångas genom att absorbera värme från omgivningen och därmed, så att 
säga, skapa kyla. [3] 
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Figur 1. Principen för ett direkt system. 

 

Detta är den enklare formen av system och innebär att det är samma fluid som används 
för att såväl skapa kylan som för transporten i banan. Sen R-22 kommit ur bruk återstår 
ammoniak. Numera är det dock inte tillåtet att använda ammoniak inomhus i allmänna 
lokaler och därför har det uppkommit olika lösningar med indirekta system för själva 
banan [1].  

1.2.2 Indirekta system 

Ett indirekt system är en utökning av det direkta systemet och möjliggör användning av 
ett en seperat fluid som köldbärare. Med ett indirekt system används två slutna system, 
som i Figur 2. Ett som står för skapandet av kylan, se ovan, och ett som transporterar 
den genom kylslingan. De två systemen är i kontakt via en värmeväxlare vilken 
fungerar som förångare för köldmediet. Fördelen med att använda ett indirekt system är 
att det går att använda olika fluider i de två delsystemen för att, till exempel, kunna 
använda ammoniak i kompressorn men ändå undvika det i kylslingorna. 
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KompressorExpansionsventil

Värmeflöde

Värmeflöde
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Figur 2. Principen för ett indirekt system. 

I fallet med koldioxid som köldbärare behövs det även någon form av behållare i den 
indirekta delen, Figur 3. Dels som separator för koldioxiden och dels för att förvara 
koldioxiden då systemet är avstängt. 

 
Figur 3. Kylsystem med ett indirekt system. 
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1.3 Nytt koncept 

2005 genomfördes ett projekt på Sveriges Energi- & Kylcentrum, SEK, med syfte att 
undersöka om det, i ett system med koldioxid, skulle gå bra att bygga kylslingan av 
kopparrör. Projektet genomfördes huvudsakligen av Khuram Shahzad från KTH, vars 
avhandling An Ice Rink Refrigeration System based on CO2 as Secondary Fluid in 
Copper Tubes är grunden för det här projektet, tillsammans med Jörgen Rogstam och 
Per-Olof Nilsson från SEK. Studien visade att det inte skulle vara några problem att 
använda kopparrör för att leda koldioxid i banan. 

 

1.4 Nuläge 

Idag finns en ishockeyhall i Katrineholm, en rodelbana i Ryssland, en bandyarena i 
Sandviken och en bandybana i Karlstad som alla använder koldioxid som köldbärare 
och kylslingor av kopparrör. Trots detta verkar det inte finnas direkt några givna 
komponenter att använda, förutom i själva kylslingan, och det har därför varit upp till 
respektive kylsystemsleverantör att hitta på egna lösningar. Detta leder till såväl 
osäkerhet om kostnader som till ökade kostnader, både i form av merarbete och i form 
av specialtillverkning av vissa komponenter. 

1.5 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att säkerställa att det finns ett urval av komponenter som den 
framtida kylsystemsleverantören enkelt ska kunna välja från och att samtidigt underlätta 
processen. Målet är att det vid arbetets slut ska finnas ett urval av billiga och bra 
standardkomponenter till alla delar för att på så sätt göra framtida system enklare att 
sätta upp, billigare och mer effektiva. 
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2 En ishalls kylsystem 
En genomgång av hur det ser ut inne i en isrink och av de i dagsläget aktuella 
köldbärarna i Sverige. 

2.1 Uppbyggnad av en isrink 

En ishockeyrink enligt europeisk standard är 30 gånger 60 meter [9] och en bandyrink 
är 65 gånger 105 meter [10]. På denna yta läggs rörslingor med 75 - 125 mm mellanrum 
[12] som kopplas till samlingsrör placerade längs isrinkens långsida eller kortsida Figur 
4. Samlingsrören kan vara i hela längder eller delade så att uppbyggnaden blir i form av 
sektioner. 

 
Figur 4. Exempelvy över utläggningen av kylslingorna för en bandyrink och en 

ishockeyrink. 

 
Figur 5. En permanent isrink i genomskärning. 

Principen för uppbyggnaden av en permanent isrink ser ut som i Figur 5 och byggs upp 
enligt följande. Efter att ha förberett underlaget och lagt på sand, eller dylikt, läggs ett 
tjockt skikt av isolering för att minimera förluster till marken. Vanligen används 
cellplast som isolering. På isoleringen gjuts en betongplatta varpå kylslingornas rör 
läggs ut och gjuts in i ytterligare ett skikt betong. Betongen måste vara tjock nog för att 
klara av belastningen från diverse aktiviteter som kan komma att hållas på banan samt 
tyngden av ismaskinen. Samtidigt bör den inte vara tjockare än nödvändigt ovanför 
rören för att inte isolera för mycket. Det finns även fall då hela betongskiktet gjutets på 
en gång men det är inte lika vanligt. [9] 

Trots isoleringen kan det lätt bildas permafrost under isbanor. Därför läggs ofta 
värmeslingor ut under isoleringen för att säkerställa att marktemperaturen hålls ovanför 
fryspunkten. 



Produktutveckling av koncept för isbanesystem 

18 

2.2 Köldbärare 

Köldbärarens uppgift är att transportera värmeenergi från isrinken till köldmediet så 
effektivt som möjligt. Några olika egenskaper av betydelse för hur effektiv en fluid är 
som köldbärare är viskositet, värmeledningsförmåga, specifik värme samt densitet. 
Viskositeten bör vara så låg som möjligt för att minimera den energi som krävs för att 
pumpa runt köldbäraren. Värmeledningsförmågan ska helst vara god så värmeenergin 
kan tas upp av köldbäraren så snabbt som möjligt vid så låg temperaturdifferens som 
möjligt. Den specifika värmen och densiteten är väsentlig för hur snabbt köldbäraren 
behöver strömma genom kylslingorna för att transportera bort värmeenergin. [6] 

Värmeledningsförmågan avgör hur mycket mer köldbäraren behöver kylas jämfört med 
vilken temperatur som önskas på isens yta. Kombinationen av specifik värme och 
densitet avgör strömningshastigheten på köldbäraren vilken tillsammans med 
viskositeten påverkar tryckfallet och därmed vilken energi som krävs för att pumpa runt 
köldbäraren [Bilaga 5] . 

Det finns ett flertal mer eller mindre lämpliga köldbärare att välja mellan där de flesta 
har vatten som bas och ett eller flera ämnen lösta i vattnet för att anpassa exempelvis 
fryspunkten. Den mest använda i isbanor i dagsläget är kalciumklorid löst i vatten.  

Nackdelarna med saltlösning är att den vid den aktuella temperaturen, ca -10˚C, har 
relativt hög viskositet och därför är krävande att pumpa. [1] Dessutom är det ökänt 
korrosivt. 

Nyligen har det dock börjat byggas kylsystem för isbanor med två andra köldbärare, 
nämligen ammoniak löst i vatten samt koldioxid [11]. 

Ammoniak löst i vatten, allmänt kallat ammoniakvatten, visar tecken på att vara klart 
bättre än kalciumklorid på ett flertal punkter samtidigt som kylsystemet kan byggas upp 
på samma sätt som konstruktörer och montörer är vana vid. 

Koldioxid däremot har markant lägre viskositet än båda de andra lösningarna. Då det 
dessutom går att utnyttja koldioxidens fasomvandling till gas för att absorbera energi fås 
en konstant temperatur längs hela kylslingan, vilket bidrar till en jämnare kvalitet på 
isen. Dock krävs en något annorlunda konstruktion för att hantera det högre trycket samt 
att systemet innehåller både flytande och gasformig koldioxid. Framförallt det högre 
trycket är koldioxidens stora nackdel då det ökar kostnaden för systemet avsevärt. 

Tabell 1. Data för tre olika köldbärare vid -10°C. 

 
Viskositet 

[m2/s] 
Värmeledningsförmåga 

[W/m⋅K] 
Specifik värme 

[J/kg⋅K] 
Densitet 
[kg/m3] 

CaCl2-lösning 4.60⋅10-6 0.525 2 820 1245 

Ammoniakvatten 3.03⋅10-6 0.438 4 245 942 

CO2 (flytande) 0.126⋅10-6 0.122 2 290 983 
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3 Metod 
Som utgångspunkt för arbetet användes Katrineholms ishall eftersom det är den första i 
sitt slag, den ligger nära till samt att SEK var delaktiga i konstruktionen och därmed har 
en bra kontakt med leverantören av det kylsystemet. 

Förutsättningen för att kunna gå vidare var att veta vad som ingår i detta system och hur 
det är uppbyggt. Detta uppnåddes genom studier av systemritningen samt samtal med 
kylleverantören för kompletterande uppgifter. Även ett system för kalciumklorid löst i 
vatten definierades för att användas vid senare jämförelser av systemen. 

Vidare var det aktuellt att ta reda på och specificera de krav som finns på delarna i 
systemet. Med utgångspunkt därifrån är det sedan möjligt att söka komponenter som 
skulle kunna fungera i systemet samt att avgöra lämpligheten hos dessa. Även 
möjligheter att förenkla installationen för aktuell kylentreprenör försökte beaktas. 

För att hitta möjliga leverantörer för de olika komponenterna utnyttjades främst 
kunskapen hos anställda på SEK och Francks Kylindustri samt i viss mån Huurre. I de 
fall de inte hade tillräcklig information att ge genomfördes diverse 
informationssökningar, exempelvis via Internet, för att finna några möjliga leverantörer 
av de aktuella komponenterna. 

Efter en genomgång av informationen på deras hemsida kontaktades sedan 
leverantörerna, per telefon alternativt e-post, för att få fram aktuella data och priser. 

När informationen samlats in sammanställdes den och jämförelser mellan de olika 
alternativen gjordes med avseende på funktion och pris. 

Slutligen sammanställdes resultaten för att kunna ligga till grund för att hjälpa 
kommuner och föreningar såväl som konsulter och kylentreprenörer i sin bedömning av 
den här tekniken och som ett konkurrenskraftigt alternativ. 
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4 Systemdefinition 
För att kunna börja med det egentliga arbetet att söka och alternativt skapa komponenter 
behövdes först en definition av vilka komponenter som krävs. Eftersom den vanligaste 
lösningen i dagsläget är kalciumklorid löst i vatten bestämdes det att även detta, mer 
klassiska system, skulle definieras. Detta för att ha en bas att jämföra systemet med 
koldioxid i kopparrör med. 

4.1 Avgränsning 

Oavsett om det är koldioxid eller någon form av vattenbaserad köldbärare används än så 
länge ett indirekt kylsystem. Detta innebär att skillnaderna mellan system inte 
uppkommer förrän i värmeväxlaren där köldmediet kyler köldbäraren. Teoretiskt sett 
går det att använda koldioxid i ett direkt system men i dagsläget saknas det 
kompressorer i rätt storlek för att det ska vara aktuellt [Christer Hens, AGA]. Därför är 
det främst den indirekta delen av systemen intressant och därmed det som kommer att 
behandlas i det här arbetet. 

Det bestämdes även att det som främst var av intresse var de delar i koldioxidsystemet 
som till stora delar skiljer sig från andra system. Detta för att det är de delar som skapar 
osäkerhet både kring kostnader och kring funktion och säkerhet. 
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4.2 Koldioxid i kopparrör 

Som grund för sammanställningen av detta system användes två stycken ritningar över 
systemet i Katrineholms ishall [Bilaga 1 & 2]. Då dessa endast gav bilden av ett system, 
och dessutom inte var helt fullständiga, genomfördes även intervjuer med några av de 
personer som varit involverade i byggandet av den här sortens system [Bilaga 3 & 4]. 
Det som kom ut av det är principskissen som kan ses i Figur 6 samt komponentlistan, 
Tabell 2, som visas i stycke 4.4. 

 
Figur 6. En skiss över koldioxiddelen av ett system. 

4.3 Saltlösning i plaströr 

Till grund för modellen av detta system ligger en ritning för Ekerö ishall [Bilaga 6] som 
enligt utsago är typiskt för ett system med kalciumklorid som köldbärare. Den gav 
skissen i Figur 7 samt den andra kolumnen i Tabell 2. 

 
Figur 7. Skiss över kalciumkloriddelen i ett system. 
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4.4 Komponentlistor 

Studierna av ritningarna samt intervjuerna gav komponentlistorna som ses i Tabell 2 
och är de komponenter i systemet som det fortsatta arbetet kommer att behandla 
närmare. Värt att nämna är att även om många av komponenterna har samma namn kan 
det skilja sig ganska mycket i utförandet. 

Tabell 2. Grundkomponenter i ett system för koldioxid respektive kalciumklorid löst i 
vatten. 

Koldioxid Kalciumkloridlösning 

Banrör Banrör 

Fästelement för banrör Fästelement för banrör 

Samlingsrör Samlingsrör 

Anslutningar för banrör mot 
samlingsrör 

Anslutningar för banrör mot 
samlingsrör 

Strypbrickor Strypbrickor 

Tank Blandningskärl 

Värmeväxlare Värmeväxlare 

Pump Pumpar 

Ventiler Ventiler 

Givare Givare 

Tryckhållningsaggregat Expansionskärl 

Filter   

Säkerhetssystem   
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5 Funktionsbeskrivning 
En genomgång av vilka komponenter som ingår i den indirekta delen av ett kylsystem 
med koldioxid, hur de fungerar samt hur de skiljer sig från komponenterna för 
kalciumkloridlösning. 

5.1 Banrör 

Dessa läggs ut i slingor i isrinken och kopplas till samlingsrör enligt principen som 
visas ovan i Figur 4 och det är i dessa slingor som köldbäraren absorberar värme från 
isen. 

I de fall en vattenbaserad köldbärare används består rören av en plastslang med en 
diameter på 20 eller 25 mm. 

Kopparrören som används till koldioxidsystemen heter Isholl och är speciellt framtagna 
för det här ändamålet av Cupori. De består av 12.7 mm kopparrör med en tunn plastfilm 
utanpå för skydd mot eventuella korrosiva ämnen, Figur 8. 

 
Figur 8. Isholl-rör. 

Plastslangen läggs i allmänhet ut av samma företag som gjuter betongplattan medan 
kopparrören lagts ut av kylleverantören eftersom de behöver lödas i böjen. 
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5.2 Fästelement 

Under uppbyggnaden av isrinken som det beskrivs i stycke 2.1 krävs det dels att 
banrören kan läggas ut i raka längder med ett jämnt avstånd mellan rören och dessutom 
att de hålls kvar i den positionen när de gjuts in i betongen. För detta används som regel 
någon form av plastskenor i vilka banrören kläms fast som i Figur 9. 

 
Figur 9. Banrör fästa med skena. 

Andra metoder som finns är att använda buntband eller najtråd för att fästa banrören i 
armeringsnäten alternativt att gjuta in najtråd i den undre betongplattan. Dessa alternativ 
anses dock inte lämpliga på en anläggning av den här skalan, främst på grund av 
tidsåtgången men även på grund av den arbetsställning som de ger upphov till. 
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5.3 Samlingsrör och metoder för jämn fördelning av 
köldbäraren 

I isrinken ligger ett flertal rörslingor anslutna till samlingsrör av vilka det ena förser 
slingorna i rinken med köldbäraren och det andra samlar upp köldbäraren när den har 
passerat genom slingorna, se Figur 13 eller Figur 14. Samlingsrören ligger i en rörgrav 
vid ena långsidan eller kortsidan av isrinken. De har regelbundet placerade hål till vilka 
banrören ansluts, exempelvis som i Figur 10. 

 
Figur 10. Samlingsrör med anslutna banrör av koppar. 

För att få en jämn kvalitet på isen krävs det att flödet genom alla slingorna är lika stort. 
Det vanligaste sättet att uppnå detta är att bygga in en strypning i skarven mellan 
samlingsrör och respektive slinga. På så sätt höjs tryckfallet och då minskar den relativa 
skillnaden i tryckfall mellan samlingsrörets båda ändar. Detta kan göras på några olika 
sätt. I kyl- och frysdiskar är det vanligt att använda ventiler för att på så sätt kunna 
reglera flödet. När det gäller isbanor monteras vanligen enkla strypbrickor, Figur 11, in i 
anslutningen. I några fall monteras korta, mycket smala rör, så kallade kapillärrör, Figur 
12, vilka ger motsvarande funktion som strypbrickorna. 

 
Figur 11. Strypbricka. 

 
Figur 12. Anslutningar med kapillärrör. 
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Figur 13 illustrerar principen för de tre metoderna. Nackdelen är att det ökade 
tryckfallet över systemet och ger ökade energiförluster, främst i form av pumpenergi. 
Alternativet är den så kallade Tichelmann-modellen där fluiden får lika lång sträcka att 
färdas oavsett vilken rörslinga den passerar genom enligt Figur 14. På så sätt uppnås ett 
jämnt fördelat flöde utan några drastiska ökningar av tryckfallet. 

 
Figur 13. System med strypningar. 

 
Figur 14. System utan strypningar. 

Generellt utnyttjas samma principer oavsett vilken fluid det rör sig om. Skillnaden är i 
princip att koldioxid klarar sig med betydligt mindre dimensioner på rören men i 
gengäld måste de klara ett högre tryck. Detta på grund av koldioxidens lägre viskositet 
samt att den förångas i rören. 
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5.4 Tank 

En tank, som den som visas i Figur 15, behövs egentligen bara till koldioxidsystem där 
den har två uppgifter. Den ena är som förvaringskärl för koldioxiden de perioder 
systemet är avstängt. Den andra uppgiften är att fungera som en separator där vätskan 
samlar sig i den nedre delen av tanken och gasen i den övre delen, Figur 16. 
Anslutningarna placeras sedan med hänsyn till om det är gasformig eller flytande 
koldioxid som ska tillföras eller hämtas från tanken. 

 
Figur 15. Koldioxidtank i ställning. 

Anslutningarna som är inritade i Figur 16 och listade i Tabell 3 är exempel på vad som 
kan behövas och hur de kan vara placerade. Nummer 1 är returledningen från banan 
som tillför en blandning av vätska och gas till tanken. Nummer 2 och nummer 7 är 
anslutningar för ett froströr som kan användas för att kontrollera vätskenivån i tanken. 
Anslutning nummer 2 utnyttjas även till en tryckmätare. Anslutning nummer 3 leder till 
värmeväxlaren där gasen kondenseras för att sedan returneras till tanken via anslutning 
nummer 8. 
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Nummer 4 och 9 är tillopp respektive retur för ett eventuellt mindre kylaggregat som 
håller temperaturen i tanken när systemet är avstängt. Anslutning 5 och 10 är kopplade 
till en nivågivare. Till anslutning nummer 6 kopplas övertrycksventilerna samt 
överströmningsledningen från pumpen. Nummer 11 är fallröret genom vilket 
koldioxiden, via pumpen, tillförs banan. 

 
Figur 16. Exempelskiss av en tank. 

Tabell 3. Exempel på anslutningar på en tank. 

Nummer Ansluter till: 

1 Retur från banan 

2 Froströr och tryckgivare 

3 Tillopp till värmeväxlare 

4 Tillopp till tryckhållningsaggregat 

5 Nivågivare 

6 Säkerhetsventiler och överströmningsretur 

7 Froströr 

8 Retur från värmeväxlare 

9 Retur från tryckhållningsaggregat 

10 Nivågivare 

11 Fallrör till pump 

 

För att undvika att gasbubblor följer med till pumpen bör fallröret från tanken till 
pumpen, nummer 11, dels vara placerat så långt från alla inlopp som möjligt för att 
undvika turbulens och gasbubblor. Dels bör det vara så pass grovt att flödeshastigheten i 
röret blir tillräckligt låg för att möjliggöra för eventuella bubblor att stiga mot strömmen 
upp till tanken. Detta för att undvika kavitation i pumpen och därmed skador på den. 
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5.5 Värmeväxlare 

Det finns två typer av värmeväxlare som är aktuella att använda i isbanors kylsystem. 
Den ena är plattvärmeväxlaren där ett antal rektangulära hålls ihop med hjälp av två 
grövre ytterplattor, som i Figur 17. Den andra värmeväxlaren är ”shell-and-plate” där 
cirkulära plattor är inneslutna i ett cylindriskt skal, Figur 18. Fördelen med den senare 
varianten är att den tenderar att klara högre tryck än en plattvärmeväxlare men är, å 
andra sidan, i allmänhet dyrare. 

 
Figur 17. Plattvärmeväxlare 

 
Figur 18. Shell and Plate värmeväxlare. 

Båda modellerna fungerar så att respektive fluid flödar genom vartannat mellanrum 
mellan plattorna så som det visas i Figur 19. På det här sättet fås stor kontaktyta 
samtidigt som värmeväxlaren i sig kan hållas relativt liten. 

 
Figur 19. Uppdelningen av de två fluiderna i en värmeväxlare med plattor. 
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Fördelningen av fluiderna mellan plattorna sker med hjälp av packningar som tätar 
vartannat mellanrum för respektive fluid och ser i princip ut som i Figur 20 och Figur 
21. För att säkerställa en jämn fördelning över plattorna finns det ofta spår eller åsar på 
plattorna i mönster framtagna av tillverkaren. 

 
Figur 20. Plattvärmeväxlare i genomskärning. 

 
Figur 21. ”Shell and Plate”-värmeväxlare i genomskärning. 

Väsentligt att tänka på när det gäller värmeväxlare är att de måste vara anpassade för 
alla fluider som kommer att befinna sig i den. Till exempel så ställer en 
kalciumkloridlösning stora krav på korrosionsbeständighet medan koldioxid, som inte 
är korrosivt, istället ställer krav på värmeväxlarens trycktålighet. 

När värmeväxlaren, som i det här fallet, används för värmeöverföring mellan en 
köldbärare och ett köldmedium fungerar den som förångare för köldmediet, som 
vanligen är ammoniak. I fallet med koldioxid fungerar värmeväxlaren dessutom som 
kondensor för koldioxiden. 
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5.6 Pump 

För att säkerställa att flödet av köldbäraren genom banan är tillräckligt stort installeras 
en eller flera pumpar. 

För ett system med saltlösning används pumpar där motorn sitter utvändigt och är 
kopplad till pumpen via en axel mot vilken det sitter en tätning. 

De pumpar som finns för koldioxid är hermetiska centrifugalpumpar i ett eller flera steg 
där alla rörliga delar är helt inneslutna i ett skal som exemplen i Figur 22, Figur 23 och 
Figur 24 visar. Då gasbubblor blandat i vätskan riskerar att ge upphov till kavitation 
säkerställs alltid att det bara är koldioxid i flytande form som kommer in i pumpen. 
Detta sker dels genom att underkyla koldioxiden med hjälp av det tryck som skapas av 
höjden på fallröret och dels genom att utforma fallröret så eventuella gasbubblor kan 
stiga upp tillbaka till tanken. 

 
Figur 22. 1-stegs hermetisk centrifugalpump med horisontellt inlopp. 

 
Figur 23. 3-stegs hermetisk centrifugalpump med horisontellt inlopp. 

 
Figur 24. 3-stegs hermetisk centrifugalpump med vertikalt inlopp. 
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5.7 Tryckhållning 

Flertalet isbanor stängs av någon period under sommarhalvåret vilket resulterar i att 
koldioxidens temperatur då stiger. För att temperaturen, och därmed trycket, inte ska 
stiga allt för snabbt tas all koldioxid hem till tanken. Trots att tanken är isolerad sker ett 
visst värmeläckage till koldioxiden och därmed ökar trycket i tanken. Vid 20°C krävs 
det ett tryck på strax över 57 bar för att hålla koldioxiden flytande [5] vilket skulle kräva 
en tank med mycket tjocka väggar. Det skulle vara möjligt att släppa ut koldioxid för att 
på så sätt reglera trycket men än så länge har alternativet att i stället kyla koldioxiden 
vid behov föredragits. Alternativen är då att antingen utnyttja de existerande 
kylaggregaten eller att låta installera ett mindre aggregat för detta ändamål. [Bilaga 4] 

5.8 Säkerhetssystem 

I de fall köldmediet eller köldbäraren kan orsaka olycksfall eller akut ohälsa vid läckage 
behöver det finnas ett larmsystem som kan varna i om en läcka skulle uppstå och skapa 
onaturligt höga koncentrationer av ämnet i omgivningen. 

Både koldioxid och ammoniak är hälsovådligt i höga koncentrationer och därför är det 
viktigt att installera givare som känner av och larmar vid för höga nivåer. Larmet bör 
vara i form av ljud- och ljussignaler, exempelvis som i Figur 25, till de personer som 
vistas i och utanför lokalen för att markera att utrymning bör ske. Dessutom kan det 
vara idé att det startar ett system för nödventilation av utrymmet samt stänga flödet för 
att minimera mängden som har möjlighet att läcka ut. 

 
Figur 25. Varningslampor och sirener för ammoniaklarm respektive koldioxidlarm 
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6 Komponentkrav 
För att veta vad som krävs av komponenterna har vissa beräkningar genomförts för att 
avgöra de krav som finns. 

6.1 Tryck 

För en istemperatur på ca -3°C behöver temperaturen på koldioxiden vara ca -9°C [1]. 
Detta påverkar i sin tur vilket tryck som krävs i anläggningen för att hålla koldioxiden 
flytande. Vid en temperatur på -9°C krävs ett tryck på 2.72 MPa [5]. Detta innebär att 
arbetstrycket för systemet uppskattningsvis ligger på 2.6 – 3 MPa beroende på exakt 
temperatur på koldioxiden. 

Då det är önskvärt att ha en viss säkerhetsmarginal har beräkningstrycket för systemet 
satts till 4 MPa. 

6.2 Tank 

Katrineholms ishall bedöms lämplig som utgångspunkt då den består av en ishockeyrink 
av standardstorlek samt maskinrum. I det systemet finns det en massa, m, på 2 200 kg 
koldioxid. Allt detta ska kunna tas hem i tanken och då inte fylla den till mer än 80 % 
[Jörgen Rogstam]. Då koldioxid i flytande form har en densitet, ρ, på 983 kg/m3 vid 
-10°C [6] ger det en minsta volym, Vm. 

≈≈
⋅

=
⋅

= 798.2
8.0983

2200
8.0ρ

mVm 2.80 m3 (1) 

6.3 Pump 

Dimensioneringen av pumpen beror på två fysiska faktorer, flöde och tryckfall. 
Praktiska erfarenheter har visat att tryckfallet, MPap 1.0≈∆  där huvuddelen orsakas av 
strypbrickorna [Jörgen Rogstam]. Minsta massflödet, minm , styrs av vilket värmeflöde, 
Q , som krävs för att kyla isen i rinken. Kyleffekten, Q  ges som en funktion av 
massflödet, m , samt entalpidifferensen, h, enligt följande. [3] 

hmQ ⋅=   (2) 

Minsta massflöde, minm , som krävs för att hålla istemperaturen konstant vid en specifik 
belastning, det vill säga en specifik kyleffekt, fås då av ekvation (3) där hfg är 
entalpidifferensen mellan flytande och gasformig koldioxid. 

fgh
Qm


 =min  (3) 
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Vidare så används ett cirkulationstal, cr, för att beskriva det faktiska flödet i förhållande 
till det minsta funktionella flödet. I det här fallet betyder det att om koldioxiden kommer 
in i isrinken som mättad vätska och lämnar den som mättad gas är cirkulationstalet 1. 
För att undvika att få ut överhettad gas krävs alltså att 1≥rc . Det går att optimera 
cirkulationstalet men för det här systemet är vinsterna med det försumbara [1]. Ett 
cirkulationstal på 2 ansätts därför som en rimlig avvägning mellan tryckfall och 
marginal till att få ut överhettad gas. Massflödet, m , fås då enligt ekvation (4). 

minmin 2 mmcm r  ⋅=⋅=  (4) 
Då pumparnas kapacitet ges i form av volymflöde behövs en omskrivning av ekvation 
(3). Eftersom förutsättningen är att all koldioxid är i flytande form när den passerar 
pumpen är densiteten, ρ, för flytande koldioxid vid aktuell temperatur. Förhållandet 
mellan massflöde och volymflöde genom pumpen, V , ges då av: 

Vm  ⋅= ρ  (5) 
Insättning av ekvation (4) och (5) i (3) ger då slutligen ett uttryck för volymflödet 
genom pumpen. 

fgh
QV

⋅
⋅

=
ρ


 2

 (6) 

En temperatur hos koldioxiden på -9°C ger 0010225.01=ρ och 
37.25694.17831.435 =−=fgh kJ/kg [5]. Insättning av värden ger då följande 

volymflöden för kyleffekter på 300, 400 respektive 500 kW. 

002393,0
256370

0010225,03000002
≈

⋅⋅
=V m3/s ≈8.6149 ≈8.61 m3/h  

003191,0
256370

0010225,04000002
≈

⋅⋅
=V m3/s ≈11.487 ≈11.49 m3/h  

003988,0
256370

0010225,05000002
≈

⋅⋅
=V  m3/s ≈14.358 ≈14.36 m3/h  

 

Mängden flytande koldioxid som behöver pumpas ut i isrinken varje timme vid 
kyleffekterna 300, 400 respektive 500 kW ser alltså ut som i Tabell 4. 

Tabell 4. Pumpvolym för olika kyleffekter. 

Kyleffekt Volymflöde 

300 kW   8.61 m3/h 

400 kW 11.49 m3/h 

500 kW 14.36 m3/h 
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6.4 Tryckhållning 

Beräkning av läckage av värme in i tanken med yttertemperatur och isoleringstjocklek 
som variabler. 

6.4.1 Värmeläckage 

Förutsättningarna för användning av ett tryckhållningsaggregat är att resten av systemet 
är avstängt och att all koldioxid befinner sig i tanken. Värmeledning, Q , ges av 

x
TAkQ

∆
∆

⋅⋅=  (7) 

där k är värmeledningstalet, A är arean, ∆T är skillnaden i temperatur mellan utsida och 
insida och ∆x som är tjockleken på väggen [3]. Då tanken är en cylinder skiljer 
innerarean och ytterarean sig åt. Eftersom det främst handlar om att uppskatta nivån av 
värmeläckage kommer arean, A, därför i det här fallet att beräknas med hjälp av 
diametern d som sätts till ett medelvärde av ytterdiametern, dy, och innerdiametern, di.  
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Dessutom kommer väggen i praktiken att bestå av två lager, lager 1, stål, och lager 2, 
isolering. En utveckling av (7) ger då att: 
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Ytterligare faktorer som spelar in är konvektion till koldioxiden från tankens insida samt 
konvektion från luften och värmestrålning från ytor i maskinrummet till isoleringens 
ytskikt. Dessa faktorer kommer dock inte att orsaka någon ökning av värmeflödet, utom 
möjligen strålningen en väldigt solig dag. Det är därför säkert att utesluta dem ur 
ekvationen och i stället ansätta rimliga temperaturer på tankens insida respektive 
isoleringens ytskikt. 

Temperaturen inne i tanken antas hålla -8°C vilken därmed sätts som 
innertemperaturen, Ti. Den faktiska yttertemperaturen, Ty, kommer att bero på 
utomhustemperaturen och solstrålning samt graden av isolering av maskinrummet och 
är därför inte fast men temperaturen i maskinrummet kan antas ligga mellan 15 och 
30°C sommartid. 

På grund av stålets höga värmeledningsförmåga jämfört med isolering spelar den en 
mindre roll i sammanhanget och ett värmeledningstal, k, på 45 W/mK [4] kan antas vara 
nära nog. En på marknaden vanlig isolering har ett värmeledningstal proportionellt med 
dess medeltemperatur enligt följande. 

mTk ⋅+≤ 0001.0033.02  (10) 

Där Tm är medeltemperaturen i Celsius och inom intervallet -50°C – +70°C. [13] 
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6.4.2 Isolering 

Ett samtal med en isoleringsfirma uppdagade att den dimensionerande faktorn för 
isoleringen bara till viss del är värmegenomströmningen. Förhindrandet av 
kondensering på ytan är en väsentlig faktor för att bestämma en minsta tjocklek på 
isoleringen. Enligt statistik från SMHI [15] är den relativa luftfuktigheten i regel över 
80 % och det kan antas att det råder motsvarande förhållande i maskinrummet som 
utomhus under sommarmånaderna. Det är också under sommaren, när temperaturen är 
som högst, som det är störst risk för kondensbildning på grund av den stora skillnaden i 
temperatur mellan koldioxiden och luften utanför. 

 
Diagram 1. Minsta isoleringstjocklek för att undvika kondens beroende på 
lufttemperatur och relativ luftfuktighet då koldioxidens temperatur är -8°C.  

Diagram 1 visar att isoleringstjockleken som krävs för att undvika kondens i allra 
högsta grad beror på klimatet i maskinrummet. Skulle maskinrummet vara helt oisolerat 
och ha en stor genomströmning av utomhusluft är det rimligt att tro att temperaturen 
skulle kunna nå 30°C, eller högre, en varm sommardag samt att luftfuktigheten även 
kan ligga en bit över 80 % periodvis, dock troligen inte samtidigt. Är maskinrummet 
isolerat däremot kommer läckaget av värme in i tanken att hålla nere temperaturen i 
rummet, vilket dock kan resultera i en förhöjd relativ luftfuktighet. Skulle 
maskinrummet vara klimatkontrollerat däremot skulle det dock kunna vara rimligt med 
en relativ luftfuktighet ner mot 70 % eller även lägre. 

Baserat på detta verkar isolering med en tjocklek på 32 mm, eller mer, rimligt för att 
inte riskera kondens varma fuktiga dagar. Dimensionerande för ett eventuellt 
tryckhållningsaggregat är värmeläckaget i det värsta möjliga fallet. Med en tank med 
diametern 1.1 m och längden 3 m ger ekvation (9) tillsammans med (8) och (10) att 
värmeläckaget blir som i Tabell 5. 
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Tabell 5. Värmeläckage i W in i tanken vid några olika yttertemperaturer och 
isoleringstjocklekar. 

  0 °C 5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 

25 mm 145 237 330 425 522 620 719 

32 mm 113 185 258 332 408 484 562 

50 mm 72 118 165 213 261 310 359 

64 mm 57 93 129 166 204 242 281 
Energiåtgången för att kyla bort läckaget är beroende av medeltemperaturen samt är 
omvänt proportionell mot isoleringens tjocklek. Tabell 6 visar några exempel på den 
energi som kan krävas för att hålla temperaturen i tanken på -8°C under 30 dagar. 

Tabell 6. Energiförbrukning i kWh för kylning av tanken under 30 dagar vid olika 
medeltemperaturer och isoleringstjocklekar om COP för kylaggregatet är 2.5. 

  0 °C 5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 

25 mm 42 68 95 123 150 178 

32 mm 33 53 74 96 117 139 

50 mm 21 34 48 61 75 89 

64 mm 16 27 37 48 59 70 
En uppskattning av kostnaden för att isolera tanken är ca 11 000 kr för 32 mm isolering, 
där 7 200 kr är material och resterande 3 800 kr är för arbetet, samt 17 000 kr för 64 
mm, där 12 000 kr är för materialet och 5 000 kr är för arbetet. I dagsläget ligger elpriset 
på ungefär 1 kr/kWh. En utveckling av Tabell 6 ger då en återbetalningstid för den extra 
investeringskostnad som krävs för att isolera med 64 mm istället för 32 mm i Tabell 7 
(förändring av energipriser ej beaktat). 

Tabell 7. Återbetalningstid i år för 64 mm isolering jämfört med 32 mm beroende på 
medeltemperaturen i rummet. 

 

0 °C 5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 

Utan ränta 31 20 14 11 9 8 

Med 5 % ränta Förlust 51 22 15 11 9 
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6.5 Säkerhet 

Arbetsmiljöverkets författningssamling innehåller några föreskrifter för hantering av 
gaser och trycksatta system. De föreskrifter som har funnits innehålla en eller flera 
punkter väsentliga för den här tillämpningen är AFS 1993:56, AFS 1997:7, AFS 2002:1, 
AFS 2005:3 och AFS 2006:8. Det kan dock finnas ytterligare föreskrifter som bör 
beaktas. 

Det så kallade hygieniska gränsvärdet, eller nivågränsvärdet, för hur stor halt koldioxid 
en person får utsättas för är 5000 ppm, eller 0.5 %, och det är då tillåtet att vistas där i 
upp till 8 timmar. Det finns även ett korttidsvärde på 10 000 ppm eller 1 %. Några 
direkta symptom av kortare vistelser märks inte förrän koldioxidhalten närmar sig 5 % 
då det inom en timme ger upphov till snabbare andning, huvudvärk och svettningar. 
Vidare så uppkommer inte medvetslöshet förrän vid koncentrationer på 10 % eller mer 
och blir direkt livshotande vid koncentrationer uppåt 18 – 20 %. [Christer Hens, AGA] 

En undersökning gjord på uppdrag av räddningsverket uppger att storleken på ishallar 
varierar mellan 12 000 och 96 000 m3 [14]. Med tanke på att minsta tillåtna mått på en 
ishockeyrink är 60x30 m samt minsta tillåtna fria höjd över rinken är 5 m, se Figur 26, 
för en träningshall [9] lär den minsta hallen vara så liten som en träningshall rimligen 
kan vara. Med en koldioxidmängd på 2 200 kg, en densitet i gasform på 1.98 kg/m3 [4] 
fördelad på 12 000 m3 fås en koldioxidhalt på 9.3 %. Hade det inte varit för att 
koldioxid är tyngre än luft och därmed samlas i högre halter närmare golvet skulle en 
läcka i ishallen inte kunnat innebära någon livsfara. Nu kan vi dock anta att det trots allt 
finns risk för hälsofarliga koncentrationer, men detta kräver att stora delar av 
koldioxiden i systemet läcker ut under så kort tid att ordinarie ventilation inte hinner ta 
hand om det. 

 
Figur 26. Minsta takhöjd för en träningshall. 

En riskanalys av systemet ska göras av en kvalificerad person och åtgärder bör vidtas 
för att minimera de risker som framkommer. För de risker som kvarstår ska det sättas 
upp ett schema för tillsyn och underhåll. [7] Det gäller även att det ska finnas detektorer 
och larmanordningar i den omfattning som är nödvändig där det finns risk för olycksfall 
eller akut ohälsa på grund av syrebrist eller utströmmande gas. [8]  
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7 Utvärdering av systemkomponenter 
En genomgång av de komponenter som har hittats, deras lämplighet samt om det är 
något övrigt att tänka på. 

7.1 Banrör 

Eftersom hela konceptet bygger på användandet av en specifik modell av kopparrör till 
kylslingorna i isrinken finns det egentligen inget intresse av några vidare 
undersökningar av dem då inga klagomål har framkommit. 

Det är dock värt att nämna något om utläggningen av rören baserat på erfarenheterna 
från de entreprenörer som har hanterat dem. I början rullades rören ut för hand som i 
Figur 27 men dels gick det långsamt och dels så var det svårt att få rören helt raka. 

 
Figur 27. Manuell utrullning av banrör. 

Därför vidareutvecklades metoden och en fyrhjulig motorcykel hyrdes in. Beroende på 
hur rullarna monterades kunde nu två eller fler längder läggas ut simultant. Det gick 
dessutom betydligt enklare att räta ut rören med upplägget som visas i Figur 28. 
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Figur 28. Utläggning av banrör med fyrhjuling. 

Det har visat sig vara en god idé att bygga taket på hallen innan rören läggs. Detta för 
att undvika större förändringar i rörens längd på grund av termisk expansion då solen 
skiner på rören. [Bilaga 4] 
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7.2 Fästelement 

För att hitta lämpliga metoder att fästa banrören med gjordes en genomgång av utbudet 
hos några större VVS-leverantörer. Det konstaterades då att de produkter som fanns och 
som verkade lämpliga var skenor avsedda att fixera rör för golvvärme. Det är även 
rimligt då principen för genomförandet är densamma för golvvärme som för kylning av 
isbanor. Därefter genomfördes en internetsökning på golvvärme för att undersöka 
möjligheten av fler leverantörer. På detta sätt hittades ytterligare ett antal lämpliga 
skenor. 

För att närmare kunna bedöma lämpligheten hos de olika skenorna beställdes 
produktprov av de olika modellerna. 

Två olika metoder för framställande av skenor kunde observeras. Den vanligaste 
varande strängpressning, eller motsvarande, med stansade urtag för rören, Figur 29. Den 
andra metoden är gjutning av hela skenor, Figur 30. 

 
Figur 29. Exempel på strängpressad skena. 

 
Figur 30. Exempel på gjuten skena. 

Dimensioner som testades var strängpressade skenor avsedda för rördimensionerna 12 
mm respektive 16-17 mm samt gjutna skenor avsedda för rördimensionerna 12 mm 
respektive 16-20 mm. De olika listerna markerades från A till N sett uppifrån och ner i 
Figur 31. 
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Figur 31. Olika sorters rörhållarskenor. 

De olika skenorna testades med avseende på tre faktorer. Den första varande hur pass 
mycket kraft som krävdes för att pressa röret på plats. Den andra i vilken omfattning 
plasthöljet skadas när röret pressas på plats, som i Figur 32. Den tredje faktorn var hur 
mycket kraft som krävdes för att röret skulle lossna när röret drogs rakt upp. Då 
mätinstrument för att avgöra kraften saknades skedde en mer subjektiv bedömning i 
form av hur mycket hårdare eller lösare röret satt i jämförelse med en vald referens. För 
att avgöra omfattningen av skador på plasthöljet skedde en visuell kontroll där även 
bilder togs för framtida referens. Eftersom det endast handlar om att bedöma 
lämpligheten för respektive modell får dessa något grova jämförelser anses vara 
tillräckliga. 

Varje modell testades individuellt och gavs ett betyg på en skala från 1 till 10 enligt 
Tabell 8 vilket noterades i Tabell 9 tillsammans med eventuella kommentarer samt en 
färgkodning för att tydligare visa på lämpligheten. 

Tabell 8. Skala för test av rörhållarskenor 

Obefintlig 1 

Medel 5 

Stor 10 
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Tabell 9. Testresultat för rörhållarskenor. Grönt visar på ett godkänt testresultat, gult 
på mindre bra men möjligt att acceptera och rött på icke godkänt. 

Modell 
Kraft för att 

lossa 
Skada på 

rör 
Kraft för att 

fästa Kommentarer 

A 3 8 7 Listen tog permanent skada 

B 3 3 5 Listen tog permanent skada 

C 2 10 5 Listen tog permanent skada 

D 4 3 7 Listen tog permanent skada 

E 1 10 8   

F 0 0 0 För stor öppning 

G 0 0 0 För stor öppning 

H 0 0 0 För stor öppning 

I 7 2 4   

J 5 1 5 Referens för kraft 

K12 4 1 6   

K20 5 1 8   

L 2 5 7 Listen vek sig 

M 2 1 3   

N 1 1 1   
 

Generellt kan sägas att de strängpressade skenorna med urtag på 12 mm, modell A-E 
och L, tenderade att kräva relativt mycket kraft för att pressa dit röret. Då skadades även 
antingen rörets plasthölje, Figur 32, eller skenan, Figur 29, eller båda. Dessutom 
krävdes det sällan särskilt mycket kraft för att lossa röret igen. 

 
Figur 32. Banrör med skadat plasthölje. 
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För de strängpressade med urtag på 16 eller 17 mm, modell F-H och M-N, var 
öppningen i regel för stor och höll därmed inte fast röret. Alla gjutna skenor befanns 
mer eller mindre tillfredsställande och oavsett tillverkare är de att rekommendera över 
de strängpressade. 

Den funktionsmässigt optimala är modell K då det är den enda gjutna skena som är 
designad för 12 mm rör. Två strängpressade skenor fanns dock vara tillräckligt bra, i 
alla fall för inomhusbruk, och får ses som ett acceptabelt alternativ om de går att få 
tillräckligt mycket billigare än de gjutna. I Tabell 10 listas de rekommenderade 
skenorna tillsammans med det lägsta meterpriset som gick att få tag på i samband med 
detta arbete. De skenorna illustreras i Figur 33. 

Tabell 10. Priser på fästskenor. 

Modell Dimension Typ  Pris 

 B 12 mm Strängpressad  14.28 kr/m 

D 12 mm Strängpressad  8.50 kr/m 

I 20 mm Gjuten  21.33 kr/m 

J 20 mm Gjuten  14.72 kr/m 

K 12 och 20 mm Gjuten  19.00 kr/m 
 

 
Figur 33. Listerna B (uppe) och D (nere) längst till vänster följt av, I, J och K visade 

uppifrån och från sidan. 

Värt att notera är att valet av polymer i de strängpressade skenorna verkar ha märkbar 
betydelse för återfjädringen, och därmed hur bra röret hålls på plats. Modell B och D 
ger intryck av att vara likadana till såväl färg, form och material med den enda 
skillnaden att de marknadsförs av olika återförsäljare. 
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7.3 Samlingsrör 

De rör som har använts har varit 54 mm kopparrör där det gjorts uppkragade hål [Bilaga 
4] som visas i Figur 34. Beroende på vilket flöde det kommer att vara i rören samt på 
hur långt koldioxiden ska transporteras i dem påverkar valet av dimension. För att 
minimera tryckfall skulle det kunna vara bra med grövre rörledningar än 54 mm i vissa 
fall men på grund av tryckklassningen för kopparrör är det olämpligt att använda grövre 
om inte något annat material väljs i stället för koppar. 

 
Figur 34. Samlingsrör med anslutna banrör. 

7.3.1 Strypningar 

Förutom det extra tryckfallet finns det andra faktorer värda att beakta. Dels finns det en 
uppenbar risk att hålet i strypbrickan sätts igen om smuts skulle råka finnas i systemet 
och dels är det arbetet för att montera strypningarna. För att kunna montera dem krävs 
det montering av en bit rör som antingen kragas upp något eller på vilket en skarvhylsa 
monteras som i Figur 35. Detta ger upphov till minst en lödfog extra och arbetstiden för 
det uppskattas till 40 h. [Bilaga 4] 

 
Figur 35. Strypbricka monterad med hjälp av skarvhylsa. 

Enligt uppgift går det bra att ansluta banrören direkt på samlingsrören utan att montera 
dit några extra rör att ansluta mot under förutsättning att strypningar inte ska monteras. 
Förmonterade anslutningsrör kan dock underlätta monteringen på plats även om de inte 
behövs. 



Produktutveckling av koncept för isbanesystem 

48 

7.3.2 Tichelmann-modellen 

Tryckfall är sällan önskvärt och därför gjordes beräkningar på om Tichelmann-
modellen, Figur 14, tillsammans med koldioxidens låga viskositet kan göra det möjligt 
att stänga pumpen och utnyttja självcirkulation vid lägre belastningar. Samer Sawalha 
på KTH skapade en beräkningsmodell av ett koldioxidsystem med Tichelmann-
koppling som gjorde det möjligt att utvärdera möjligheten till självcirkulation. [Bilaga 
7] Inmatning i samt avläsning av modelleringen sker genom det grafiska gränssnittet 
som visas i Figur 36. 

 
Figur 36. Det grafiska gränssnittet för EES-modellen av ett självcirkulerande system 

med Tichelmann-koppling. 

Självcirkulation är betydligt känsligare för tryckfall än vad ett pumpat system är 
eftersom det i allmänhet är betydligt lägre krafter som skapar flödet. Cirkulationstalet 
måste dock fortfarande vara minst 1 för att undvika torrkokning. cr=1.2 bedömdes vara 
lämpligt då det är relativt lågt men samtidigt ger en viss säkerhetsmarginal. Med cr 
konstant beror flödet till en viss del på kolioxidens temperatur då energiåtgången för 
förångning ökar med sjunkande temperatur, men i huvudsak beror det på vilken 
kyleffekt som krävs. För att kunna uppnå det önskade flödet krävs att trycket som 
skapas av vätskepelaren från tanken är minst lika stort som tryckfallet från ledningarna 
vid det givna flödet. I Diagram 2 visas hur den fallhöjd som krävs för att upprätthålla 
cirkulationstalet förhåller sig till den aktuella värmebelastningen på ispisten. 
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Diagram 2. Den höjd, från koldioxidens yta i tanken, som krävs för att uppnå en viss 

kyleffekt på en standard ishockeyrink (cr=1.2, trycket i tanken=2.75MPa). 

Leverantören av samlingsrören hade även monterat anslutningar, även kallade påstick, 
på samlingsrören så att endast montering av själva strypbrickan gjordes på plats senare. 
Prisuppgift togs då för samlingsrör med respektive utan montering av anslutningar. 
Materialkostnaden för rören är 160 kr/m, kostnaden för håltagning i rören samt 
förbereda dem för montering är motsvarande 375 kr/m och kostnaden för att montera 
påstick 250 kr/m. Påstick på tilloppet är, som tidigare nämnts, nödvändigt om 
strypbrickor används men i alla övriga fall är det valfritt att ha dem. De kan dock 
underlätta monteringen på plats något, under förutsättning att de kommer förmonterade. 
I Tabell 11 syns de olika alternativen för hur samlingsrören kan byggas samt vad de 
olika delarna kan väntas kosta. Det som inte är inräknat är tillverkning och montering av 
själva strypningarna samt arbetet för att montera ihop det extra röret vid en Tichelmann-
konstruktion. 

Tabell 11. Konstruktionsalternativen för samlingsrör till en ishockeyrink. 

 Rör (2x30m) och 
håltagning [kr] Påstick [kr] 

Extra rörslinga 
(30m) [kr] Summa [kr] 

Tichelmann (160+375)*2*30= 

=32100 0 

160*30= 

=4800 36900 

Strypningar (160+375)*2*30= 

=32100 

250*30= 

=7500 0 39600 

Strypningar 
och extra 
påstick 

(160+375)*2*30= 

=32100 

250*2*30= 

=15000 0 47100 

Tichelmann 
och påstick 

(160+375)*2*30= 

=32100 

250*2*30= 

=15000 

160*30= 

=4800 51900 
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7.4 Tank 

Efter att ha tittat en del på marknaden verkar det som att de tankar som vanligen 
tillverkas är antingen större eller mindre tankar än vad som behövs i det här fallet. Efter 
samtal med en tillverkare av trycktankar bestämdes att en cylindrisk tank med diametern 
1 100 mm och längden 3 000 mm kunde vara lämplig. Det ger då volymen: 

≈≈⋅





⋅=⋅⋅= 8510.23

2
1.1 2

2 ππ lrV 2.85 m3 ≥  2.80 m3 (Ekvation 1) (14) 

En enkel skiss gjordes och offertförfrågan skickades till två skilda leverantörer. 
Leverantör 1 hade tillverkat både större och mindre tryckkärl men inget i närheten av 
den storleken som behövdes här. Leverantör 2 å sin sida har till och med 
standardstorlekar i närheten av den aktuella volymen. Offerten från Leverantör 1 
hamnade på 165 000 kr för tillverkning och besiktning. Till det kommer kostnaden för 
ritningsgranskning på 15 000 kr samt kostnaden för att ta fram ritningen, om det inte 
finns en godkänd ritning tillgänglig sen tidigare. Leverantör 2 erbjöd en något större 
tank för ca 200 000 kr från deras standardutbud. I Tabell 12 syns en jämförelse mellan 
de två tankar som offererats samt tanken som gjordes för SEK:s testbana under det 
föregående projektet. 

 

Tabell 12. Kostnaden för olika tankstorlekar. 

Ursprung Volym 
[m3] 

Pris [kr] Pris/volym 
[kr/l] 

Testbanan 0.23 ≥ 40 000 174 

Leverantör 1 2.85 180 000 63 

Leverantör 1 2.85 165 000 58 

Leverantör 2 3.71 204 000 55 
 

Av Tabell 12 går det att dra slutsatsen att en större tank blir billigare per volymenhet 
men att det går att få ner kostnaden markant genom att använda en tank som inte är 
större än nödvändigt under förutsättning att ritningarna går att återanvända även i 
framtida projekt. Framöver i arbetet antas dock en tank kosta 200 000 kr, inklusive 
ritningskostnader, för ett enskilt system eftersom det inte är rimligt att anta att 
kylleverantören har lämpliga ritningar sen tidigare. 
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7.5 Värmeväxlare 

En fråga som uppstod var om det är lämpligast att använda en större värmeväxlare eller 
fördela effekten på fler mindre. Används ett flerdelat system på ammoniaksidan kan det 
vara mer energieffektivt att ha mer än en värmeväxlare eftersom de då kan jobba under 
olika förhållande. [Jörgen Rogstam] Då det dessutom skiljer det en del i effektbehov 
mellan olika isbanor, främst beroende på mängden människor som befinner sig i lokalen 
vid exempelvis matcher bestämdes att offerter på några olika storlekar på värmeväxlare 
skulle tas in. 

Fyra tillverkare av värmeväxlare kontaktades varav en gav beskedet att de inte 
tillverkade värmeväxlare för så höga tryck. De övriga tre lämnade data och offerter på 
vardera tre storlekar av värmeväxlare av typen Shell-and-Plate. Effekterna de 
dimensionerades för var 300 kW, 400 kW respektive 500 kW. Därigenom gick det att få 
en bild av hur priset var kopplat till ytan på värmeväxlarna utöver att jämföra priser 
mellan respektive tillverkare som i Diagram 3. 

 

 Diagram 3. En jämförelse mellan yta och pris på värmeväxlare med effekterna 300, 
400 respektive 500 kW från tre olika leverantörer. 

Sett till investeringskostnaden torde det vara billigast med en värmeväxlare då två 
mindre värmeväxlare ser ut att vara något dyrare i inköp och dessutom ger upphov till 
en högre installationskostnad. Det kan dock vara värt att räkna på möjliga energivinster 
i de fall då köldmediesidan består av två, eller fler, separata enheter. 
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7.6 Pump 

Det finns åtminstone två möjliga tillverkare av hermetiska pumpar för koldioxid. En 
tredje håller, enligt egen utsago, på att utveckla pumpar för koldioxid men de finns än så 
länge inte på marknaden. 

Leverantör 1 har betydligt större utbud än leverantör 2 men det är ändå värt att jämföra 
för de fall leverantör 2 har en lämpligt dimensionerad pump. Rekommenderade pumpar 
för en hockeyrink ses i Tabell 13. De med höga flöden är lämpade för arenor med 
mycket publik medan den minsta kan passa bättre i en träningshall som inte kräver lika 
hög kyleffekt. 

Tabell 13. Olika pumpar som kan vara aktuella för en ishockeyrink. 
Leverantör Effekt [kW] Minsta flöde 

[m3/h] 
Högsta flöde 
[m3/h] 

Pris [kr] 

Leverantör 1 3.0 1 10 44 000 

Leverantör 1 6.5 4 17 59 000 

Leverantör 1 6.5 4 20 59 000 

Leverantör 2 3.8 2 15 45 200 

Leverantör 2 4.0 9.1 30 53 900 

 

7.7 Ventiler och filter 

Enligt samstämmiga uppgifter finns det ett bra utbud av ventiler på marknaden [Bilaga 
4] och egna undersökningar styrker det. 

Viktigt för säkerheten i ett koldioxidsystem är att det finns säkerhetsventiler på alla 
delar i systemet där koldioxid kan stängas in. Detta för att undvika att instängd 
koldioxid spränger någon komponent om den värms upp så mycket att trycket överstiger 
vad komponenten tål. 

Det finns två anledningar att använda filter. Dels för att fånga upp eventuella 
smutspartiklar och dels för att fånga upp eventuell fukt i systemet. 

Anledningen till att använda ett partikelfilter är främst att de små hålen i strypbrickorna 
lätt kan sättas igen och på så sätt sätta en hel slinga ur funktion. Har god försiktighet 
iakttagits under hela installationen är denna risk dock ytterst liten. 

Att det finns ett torkfilter installerat är väldigt viktigt i början. Skulle det finnas någon 
som helst fukt i systemet kan det lätt orsaka isproppar i både strypbrickor och ventiler. 
Systemet är helt slutet och dessutom arbetar det vid övertryck vilket gör att även om en 
liten läcka uppstår så kan det inte läcka in något. Därmed kommer torkfiltret efter ett tag 
att ha fullgjort sin uppgift och det kan därför vara lämpligt att installera filtret så att det 
går att koppla förbi det och på så sätt inte störa flödet när det inte längre behövs. 
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7.8 Tryckhållning 

Alternativet att dimensionera för tryckökningen då koldioxiden värms upp skulle betyda 
att såväl tanken som alla anslutningar, givare och ventiler i direkt kontakt med tanken 
skulle behöva dimensioneras för 6-7 MPa istället för 4 MPa. Då många ventiler och 
givare har sin begränsning på 4 MPa skulle det innebära att ett antal ventiler och givare 
behöver bytas ut mot dyrare sådana för detta alternativ. Dessutom behöver tank och 
rörledningar göras grövre för att klara ett tryck som skulle vara uppåt 75 % högre än 
annars krävt beräkningstryck och mer än 100 % högre än driftstrycket. Allt som allt är 
det här alternativet sannolikt inte kostnadseffektivt. 

Dimensioneringen av ett tryckhållningsaggregat beror, som tidigare visats, utöver 
temperaturen till stor del på isoleringens tjocklek och värmeledningsförmåga. Baserat 
på beräkningarna i stycke 6.4 är det säkert att säga att vilket mindre aggregat med en 
faktisk effekt på mer än 500W inte skulle har några större problem att hålla 
temperaturen på koldioxiden. Dessutom visar Tabell 7 på att det skulle vara lönsamt 
med tjockare isolering och därmed skulle kravet på aggregatet minska betydligt. 

Med hänsyn till hur små effekter som krävs är det inte rimligt att använda 
huvudsystemet för underhållskylning med tanke på att dess kapacitet med största 
sannolikhet är över 100kW. Det är mer än 200 gånger den effekt som har visats 
behövas. 

För att få en uppfattning om kostnaden togs kontakt med en ledande leverantör på 
marknaden. Den minsta enhet de hade var på 4.5 kW, vilket är betydligt mer än vad som 
behövs, där värmeväxlaren kostade ca 3000 kr och det luftkylda aggregatet ca 5000 kr. 
Det är dessutom rimligt att anta att ett mindre aggregat går att få billigare. Kostnaden 
för ett aggregat för tryckhållning är alltså relativt liten i sammanhanget. 
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7.9 Säkerhetssystem 

Då koldioxid väger mer än luft bör minst en givare i hallen placeras i rörgraven, där 
samlingsrören ligger, då detta är den lägsta punkten i närområdet. Dessutom är det störst 
sannolikhet att ett eventuellt läckage uppstår där på grund av den höga koncentrationen 
av skarvar kring samlingsrören. Båda dessa faktorer samverkar till att eventuellt läckage 
upptäcks så tidigt som möjligt. Utöver det rekommenderar AGA att 3-4 givare placeras 
ut runt banan. Självklart behöver det även finnas givare i maskinrummet för de 
anställdas säkerhet. Kostnaden för detta blir 17 000 – 22 000 kr samt 7 000 kr för ett 
larmsystem med en givare i maskinrummet. 

Någon form av nödventilation kan kopplas till larmsystemet för att snabbare kunna 
ventilera ut utrymmet där läckan har uppstått. Denna bör placeras så nära troliga källor 
för läckage som möjligt och där det är troligast att höga koncentrationer kan uppstå, 
som i Figur 37, för att så snabbt och effektivt som möjligt kunna sänka halten koldioxid 
i lokalen. Då hallen har en relativt stor luftvolym behövs, som tidigare visats, troligen 
inte någon extra ventilation där men den ordinarie ventilationen skulle kunna sättas till 
att öka luftflödet vid larm. Däremot kan det finnas större behov att på något sätt 
ventilera maskinrummet som med sin begränsade luftvolym annars snabbt kan nå 
relativt höga koncentrationer av koldioxid. 

 

 
Figur 37. Insug för nödventilation nere i rörgraven. 

Som en ytterligare säkerhet kan det vara lämpligt att även övervaka de tryckmätare som 
är installerade i systemet och låta dem stänga ner systemet om det skulle ske ett plötsligt 
tryckfall någonstans. Detta för att om möjligt minska den mängd gas som kan läcka ut. 

För att undvika övertryck i systemet bör en tryckgivare kopplas så att pumpen eller 
pumparna slutar gå, och vid nödfall även att en ventil stänger tilloppet till banan, om 
trycket når över en viss gräns. Detta för att ge de värmeväxlare som finns chans att 
kondensera tillräckligt mycket koldioxid för att på så sätt sänka trycket igen. Det är 
framförallt vid nedfrysning av banan som trycket riskerar att stiga så högt under drift. 
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7.10 Jämförelse av system 

För att avslutningsvis jämföra hur väl ett system med koldioxid, kalciumkloridlösning 
eller ammoniakvatten uppfyller de förväntningar som finns på dem utnyttjas en 
beslutsmatris. Genom att bedöma om systemet är bättre (+), samma (S) eller sämre (-) 
än ett bassystem, vikta kriterierna mot varandra och sen lägga ihop allting fås en grov 
uppskattning på hur bra systemen är i förhållande till varandra. Som bas att jämföra med 
används systemet med kalciumkloridlösning, då det är det vanligast förekommande i 
dagsläget. 

Tabell 14. Grundläggande beslutsmatris jämförande koldioxid och ammoniakvatten 
med kalciumkloridlösning. 

Vilket kylsystem är bäst? Koldioxid Kalciumklorid Ammoniakvatten 
Låg investeringskostnad 18 - Bas + 
Snabb att installera 8 - Bas S 
Underhållsbehov 2 + Bas + 
Energieffektiv 20 + Bas + 
Driftsäker 16 + Bas + 
Personsäkerhet 12 - Bas S 
Iskvalitet 14 + Bas S 
Platskrävande 10 - Bas S 

 
Total 0 0 4 

 
Viktad 4 0 56 

 

Den grundläggande matrisen visar på att koldioxidsystem är endast marginellt bättre än 
de nuvarande med kalciumklorid samt att ett system med ammoniakvatten skulle vara 
bäst. Men då den grundläggande matrisen är väldigt grov kan det vara lämpligt att 
vidareutveckla den genom användandet av så kallade belief maps,  
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Diagram 4. Belief maps för de olika kriterierna. 
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Värdena som ges av Kunskap * Uppfyllning av kriterium sätts in i den avancerade 
beslutsmatrisen, Tabell 15, multipliceras med viktningen av de olika kriterierna och ger 
en slutsumma som används för att väga de olika alternativen mot varandra. 

Tabell 15. Avancerad beslutsmatris. 

Vilket kylsystem är bäst? Koldioxid Kalciumklorid Ammoniakvatten 
Låg investeringskostnad 18 0.36 0.52 0.53 
Snabb att installera 8 0.35 0.49 0.49 
Underhållsbehov 2 0.81 0.32 0.42 
Energieffektiv 20 0.90 0.21 0.42 
Driftsäker 16 0.72 0.32 0.42 
Personsäkerhet 12 0.56 0.48 0.48 
Iskvalitet 14 0.49 0.35 0.3 
Platskrävande 10 0.35 0.42 0.42 

 
Total 4.54 3.11 3.48 

 
Viktad 57.5 38.1 43.5 

 

Den här metoden visar på att ammoniakvatten är något bättre än kalciumklorid medan 
koldioxid är överlägset båda de andra systemen. Dock har den här metoden gett 
koldioxidsystemet ett kanske oförtjänt överläge genom att det är det system som 
studerats mest noggrant. Därmed får det lite högre poäng än vad det annars kanske 
skulle få i förhållande till de övriga. För att undersöka hur stor skillnad det kan göra i 
det här fallet ställdes ännu en matris, Tabell 16, upp där bara värdet på hur väl de tros 
uppfylla kriterierna tas med. 

Tabell 16. Avancerad beslutsmatris men med endast värdet för uppfyllning av kriterium 
insatt. 

Vilket kylsystem är bäst? Koldioxid Kalciumklorid Ammoniakvatten 
Låg investeringskostnad 18 0.4 0.65 0.7 
Snabb att installera 8 0.5 0.7 0.7 
Underhållsbehov 2 0.9 0.4 0.6 
Energieffektiv 20 1.0 0.3 0.6 
Driftsäker 16 0.9 0.4 0.6 
Personsäkerhet 12 0.7 0.8 0.8 
Iskvalitet 14 0.7 0.5 0.5 
Platskrävande 10 0.5 0.7 0.7 

 
Total 5.6 4.45 5.2 

 
Viktad 70.6 54.1 64.6 

 

Även enligt Tabell 16 är koldioxid fortfarande det bästa alternativet även om 
ammoniakvatten har närmat sig. 

Beslutsmatriser är uppskattningar och är beroende av både en korrekt viktning samt god 
kunskap om det som jämförs för att få säkra svar. De är dock framtagna för att fungera 
som verktyg även i tidiga stadier i beslutsprocessen för att ge objektiva bedömningar av 
alternativen. Det gäller bara att komma ihåg att det finns felmarginaler. 
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Som sammanfattning av den här utvärderingen kan sägas att systemen med 
kalciumklorid ser ut att vara minst lämpliga. Koldioxidsystem å andra sidan ser ut att 
vara det bästa alternativet, eller i alla fall en värdig konkurrent till system med 
ammoniakvatten. 

Det som är till koldioxidsystemens nackdel är framförallt den högre inköps- och 
installationskostnaden samt att det krävs mer omfattande säkerhetsanordningar för att 
garantera säkerhet vid läckage samt för att trycket inte skall bli för högt någon gång. 
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8 Resultat 
Koldioxidsystem är ett konkurrenskraftigt alternativ, om inte överlägset, beaktande de 
kriterier som kan finnas för den sekundära delen av ett kylsystem för isbanor.  

Banrören fungerar alldeles utmärkt. De rekommenderas att läggas ut med hjälp av en 
fyrhjulig motorcykel eller dylikt för bättre effektivitet och möjlighet till rakare rör. Det 
är att föredra om taket kan byggas innan rinken för att skugga och på sätt undvika stora 
längdförändringar på grund av termisk expansion. 

För bästa kvalitet på lister rekommenderas en gjuten rörhållarlist för 12 mm rör, 
alternativ K. Men för att få ett markant lägre pris och fortfarande acceptabel kvalitet, i 
alla fall för inomhusapplikationer, rekommenderas alternativ D. Alternativ B är 
jämbördig med D rent praktiskt men inte prismässigt. 

För samlingsrör och strypningar rekommenderas Tichelmann-modellen på grund av det 
minskade tryckfall den bidrar med jämfört med att strypa samt på grund av den markant 
minskade risken för igensättning av hålen i strypbrickorna. Att använda Tichelmann blir 
även det billigaste alternativet under förutsättning att banrören löds direkt i 
samlingsrören, utan användning av påstick. Dessutom visar EES-modellen på att 
självcirkulation i helt klart är möjligt för effekter upp till 200 kW, eller till och med 
högre, om Tichelmann-koppling används. 

Tanken dimensioneras för att rymma all koldioxid i systemet plus 20 %. För en 
ishockeyrink räcker det med 2.2 ton koldioxid och för en bandyrink ca 4 gånger så 
mycket. Det finns två tyska producenter som tillverkar trycktankar för koldioxid i 
standarddiametrar och justerar längden för att närmare anpassa volymen. Med endast 
två offerter som bas ser det ut som att beställning av standarddiametrar kan ge billigare 
tankar vid enstaka beställningar. Finns det däremot anledning att tro att det blir tal om 
ett större antal tankar med liknande utseende och diameter kan det löna sig att göra upp 
en egen ritning och sedan endast leja ut tillverkningen. 

Det finns minst fyra olika tillverkare av lämpliga värmeväxlare och rent tekniskt verkar 
de vara relativt likvärdiga. 

En tillverkare förefaller nästan ha monopol på koldioxidpumpar på den svenska 
marknaden och har ett stort utbud med många modeller att välja mellan för att optimera 
för den aktuella applikationen. Men en annan tillverkare har dock några modeller för 
koldioxid som fungerar enligt samma princip och i de fall de är i lämplig storlek kan det 
vara väl värt att ta in en offert från dem också. 

Det krävs avstängningsventiler för att kunna stänga in koldioxiden i tanken för att kunna 
stänga ner under sommaruppehållet samt för att kunna stänga av kring olika 
komponenter för att möjliggöra service och byten. I övrigt är det viktiga att ha 
säkerhetsventiler överallt där koldioxid kan stängas in. 

Koldioxidsystem är väldigt känsliga för vatten i rören då detta lätt orsakar isproppar i 
ventiler, pumpar med mera. När det vatten som eventuellt fanns vid starten är borta 
finns inget direkt behov av fortsatt torkning. Därför kan ett torkfilter installeras i någon 
form av sidoledning för att på så sätt inte orsaka onödiga störningar i huvudledningarna 
efter inkörningsperioden. Ytterligare filter för att fånga upp smuts i systemet kan 
installeras som säkerhetsåtgärd men verkar inte vara nödvändigt. 
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Eftersom ishallar tenderar att ha en livslängd på minst 30 år är det ekonomiskt 
försvarbart att isolera tanken med 64 mm isolering om medeltemperaturen överstiger 
10°C. Detta leder i sin tur till att det räcker med ett mycket litet tryckhållningsaggregat 
på kanske 500 W för att, med marginal, täcka behovet av kylning av koldioxiden då 
systemet är avstängt. 

För att undvika olyckor är det viktigt att kontrollera att trycket aldrig överstiger 
maximalt tillåtna tryck genom att ha ett styrsystem som kan hantera det samt 
säkerhetsventiler där så behövs. Dessutom behöver koldioxidgivare installeras både i 
hallen och i maskinrummet. I hallen kan det vara lämpligt att placera givare i rörgraven 
där det är störst risk för läckage. Givarnas placering i maskinrummet kan bero på 
utformningen men det viktiga är att de placeras lågt. Ett nödventilationssystem är en 
extra säkerhet för att snabbt minska koncentrationerna av koldioxid eller ammoniak i de 
fall där luftvolym och övriga ventilationsmetoder inte kan förväntas räcka till i händelse 
av läckage. 

I Tabell 17 jämförs komponentpriserna mellan system med koldioxid respektive 
kalciumklorid. Till dessa priser kommer sen rörledningar i maskinrummet, mellan 
maskinrum och bana samt upphängning eller infästning av delarna och arbetet att 
montera ihop dem. 
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Tabell 17. Prisjämförelse mellan komponenter för ett koldioxidsystem respektive ett 
system med.kalcuimkloridlösning. 
 

Komponent Pris CO2 Komponent Pris CaCl2 

Banrör 309 700 kr Banrör 

 300 000 kr 

Fästelement 7 395 kr Fästelement 

Samlingsrör 36 900 kr Samlingsrör 

Tank 200 000 kr Blandningskärl 4 000 kr 

Värmeväxlare 180 000 kr Värmeväxlare 150 000 kr 

Pump 3 kW 44 000 kr 2 Pumpar á 15 kW 80 000 kr 

Ventiler Ca 60 000 kr Ventiler 1 600 kr 

Filter 2 000 kr Filter 6 250 kr 

Tryckhållningsaggregat 8 000 kr Expansionskärl 9 400 kr 

Koldioxid (bara fluiden) 26 400 kr CaCl 62 500 kr 

Larmsystem 28 000 kr   

Provtryckning 24 000 kr   

  

Ca 933 000 kr 

  

Ca 626 000 kr 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

Frågor till Mats Gustavsson, Per Hannius och Mats 
Lundgren 
1. Vilken är den stora skillnaden jämfört med saltlösning? 
2. Vilka problem stötte ni på? 
3. Vad gjorde in bättre i Karlstad jämfört med Katrineholm? 
 

Ventiler 
1. Vilken typ av ventiler använde ni? 
2. Vad finns det för lämpliga ventiler på marknaden i dagsläget? 
3. Vilka är leverantörerna? 
4. Hur långa leveranstider rör det sig om? 
5. Var går det att göra förbättringar där? 
6. Stör de flödet? 
7. Var går det att spara in? 
8. Skulle det gå utan överströmningsventilen? 
9. Skulle det vara idé att utöka någonstans? 
10. Var är de största begränsningarna? 
11. Vilka är behoven / kraven? 
12. Hur ligger priserna? 
13. Övriga synpunkter 

Pumpar 

1. Vilken typ av pumpar är aktuella? (styrning, pumpmetod) 
2. Hur bra passar pumparna för de här systemen? 
3. Finns det andra pumpar som är bättre? 
4. Vilka leverantörer finns det? 
5. Hur ser det ut med tillgänglighet/leveranstider? 
6. Skulle det behövas andra modeller? 
7. Var finns begränsningarna? 
8. Vilken storlek pratar vi om? (effekt, volymflöde, in-/utgående rördiameter) 
9. Vilka är behoven / kraven? 
10. Hur ligger de i pris jämfört med ”traditionella” pumpar? 
11. Blir det något problem med koldioxiden i pumpen om man stänger ner den 

periodvis? 
12. Är det bäst med en större pump eller är det bättre att använda flera mindre? 
13. Övriga synpunkter 

Tankar 

1. Vilken volym har det varit på tankarna? 
2. Hade det gått bra / varit bättre med en annan storlek på tanken? 
3. Vad finns det för tillverkare på marknaden i dagsläget? 
4. Finns det någon begränsning i utbudet? 
5. Ser du någon möjlighet att ta fram någon form av standardtank? 
6. Var skulle det kunna bli problem? (Givare, Kopplingar, Volym) 
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7. Vad skulle vinsterna vara med det? 
8. Vilken mängd koldioxid har det rört sig om? 
9. Vilka är behoven / kraven? 
10. Hur ligger priserna? 
11. Vad använder AGA för tankar? 
12. Vem tillverkar dem? 
13. Övriga synpunkter 

Värmeväxlare 

1. Varför valdes de värmeväxlare ni använde? 
2. Vilka leverantörer har värmeväxlare som klarar den här typen av system? 
3. Vad är leveranstiderna? 
4. Hur är effektiviteten på dem jämfört med CaCl-system? 
5. Vilken volymkapacitet handlar det om? 
6. Är det bättre med överdimensionerade eller ska de helst vara så små som möjligt? 
7. Är det bäst med en större eller är det bättre att använda flera mindre? 
8. Vilka är behoven / kraven? 
9. Vad ser du för möjligheter att förbättra dem? 
10. Hur ligger priserna? 
11. Övriga synpunkter 

Strypningar 

1. Jag har förstått att ni har använt mässingsbrickor som strypning vid inlopp i banan 
2. Verkar det fungera bra? 
3. Vilka är behoven / kraven? 
4. Vad är kostnaden för att montera dit dem? 
5. Vilka möjligheter finns det att ta bort dem och ändå uppnå ett jämnt flöde? 
6. Övriga synpunkter 

Tryckhållningssystem 
1. När behövs det? 
2. Vad är det för kapacitet på det? (Aggregat, Värmeväxlare) 
3. Vem levererar delar till det? 
4. Vad kostar det? 
5. Vad finns det för möjligheter att eliminera det? 
6. Vilka är behoven / kraven? 
7. Övriga synpunkter 

Filter 

1. Hur fungerar filtreringen? 
2. Finns det filter anpassade för CO2? 
3. Vad använde ni för filter? 
4. Vilka tillverkare finns? 
5. Hur stort är behovet? 
6. I vilken utsträckning stör det flödet? 
7. Vilka är behoven / kraven på filtret? 
8. Vad kostar det? 
9. Övriga synpunkter 

Banrör 

1. Hur tyckte du att rören fungerade? 
2. Fanns det något som kunde varit bättre? 
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3. Höll plasten bra eller skadades den lätt? 
4. Vilka längder är lämpliga? 
5. Vilka är behoven / kraven? 
6. Övriga synpunkter 

Samlingsrör 

1. Vilka dimensioner har använts? 
2. Skulle det vara bättre att använda någon annan dimension? 
3. Hur mycket går konen upp? 
4. Har ni tittat på andra alternativ? 
5. Vad finns det för möjliga leverantörer? 
6. Vad tror du om möjligheten att löda banrören direkt på samlingsrören? 
7. Vilka längder hanterar ni samlingsrören i? 
8. Vilken typ av upphängning användes för samlingsrören? 
9. Vilka är behoven / kraven? 
10. Hur stor är kostnaden? 
11. Övriga synpunkter 

Stamrör 

1. Vilka dimensioner handlar det om? 
2. Hur sammanfogas de? 
3. Vad finns det för möjlighet att använda kopparrör? 
4. Hur skulle det gå att tex. dra 2 parallella mindre ledningar istället? 
5. Vilka är behoven / kraven? 
6. Vad kostar de? 
7. Övriga synpunkter 

Övriga rörledningar 
1. Vilka dimensioner är aktuella? 
2. Vilken sorts rör är lämpligt att använda? 
3. Hur stort problem är risken för uppkomst av bubblor? 
4. Vilka är behoven / kraven? 
5. Finns det någon anledning att ha mindre dimension vid tex. pumpar jämfört med i 

övrigt? 
6. Vad är kostnaden för inköp och installation sett i förhållande till övriga 

komponenter? 
7. Övriga synpunkter 

Fästelement för banrör 
1. Vad använde ni för modell? 
2. Vilka alternativ finns? 
3. Vilka tillverkare finns? 
4. Vilka metoder finns det för att fästa dem i plattan? 
5. Vilka metoder finns det för att fästa rören? 
6. Hur fördelade ni dem över plattan? 
7. Hur hade de kunnat vara lämpligare? 
8. Vilka är behoven / kraven? 
9. Vad kostar de? 
10. Övriga synpunkter 

Larmsystem 

1. Var placeras givare ut? 
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2. Finns det olika former av den här typen av givare? 
3. Hur pass omfattande är nödventilationen? 
4. Vad för typ av larm används? 
5. Vilka kan leverera den här typen av system? 
6. Vad finns det för kommunikation mellan givare/larmsystem och kylsystemet? 
7. Hur stor kostnad är det i jämförelse med system utan CO2? 
8. Vad är kostnaden sett till övriga investeringar? 
9. Vilka är behoven / kraven? 
10. Övriga synpunkter 

Allmänna förbättringar 
Var ser du de största möjligheterna till att förbättra systemet: 

1. Installationstekniskt? 
2. Funktionsmässigt? 
3. Kostnadsmässigt? 
Var ser du de största vinsterna om systemet förbättras: 

4. Installationstekniskt? 
5. Funktionsmässigt? 
6. Kostnadsmässigt? 
 

Frågor till Bo Wallström 
1. Vilken är den stora skillnaden jämfört med saltlösning? 
2. Vilka problem har ni stött på? 

Ventiler 

1. Vem har ni beställt av? 
2. Vilka andra leverantörer har ni titta på? 

Pumpar 

1. Vem har ni beställt av? 
2. Vilka andra leverantörer har ni titta på? 
3. Vilken storlek pratar vi om? (effekt, volymflöde, in-/utgående rördiameter) 
4. Hur ligger de i pris jämfört med ”traditionella” pumpar? 

Tankar 

1. Vem har ni beställt av? 
2. Vilka andra leverantörer har ni titta på? 
3. Vilken volym rör det sig om? 

Värmeväxlare 

1. Vem har ni beställt av? 
2. Vilka andra leverantörer har ni titta på? 
3. Hur är effektiviteten på dem jämfört med CaCl-system? 
4. Vilken volymkapacitet handlar det om? 

Strypningar 

1. Hur har ni valt att lösa problemet med att få samma flöde i alla slingorna?  
Tryckhållningssystem 

1. Hur löser ni problemet med att trycket ökar när anläggningen är avstängd? 
2. Vem har ni beställt av? 
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3. Vilka andra leverantörer har ni titta på? 
Filter 

1. Vad för typ av filter har ni valt? 
2. Vem har ni beställt av? 
3. Vilka andra leverantörer har ni titta på? 

Banrör 

1. Vad har fungerat bra? 
2. Vad skulle ni önska vore bättre? 

Samlingsrör 

1. Vem har ni beställt av? 
2. Vilka andra leverantörer har ni titta på? 
3. Vilken dimension är de på? 
4. Hur är de utformade? 

Stamrör 

1. Vilken dimension är de på? 
2. Vilken rörtyp används? 

Övriga rörledningar 
1. Vilka dimensioner är de på? 
2. Vad för typer av rör är det? 

Fästelement för banrör 
1. Vem har ni beställt av? 
2. Vad använde ni för modell? 
3. Vilka andra leverantörer har ni titta på? 

Larmsystem 

1. Hur pass omfattande är nödventilationen? 
2. Hur är ventilation och sensorer placerade? 
3. Vad för typ av larm används? 
4. Vilka kan leverera den här typen av system? 

Allmänna förbättringar 
Var ser du de största möjligheterna till att förbättra systemet: 

7. Installationstekniskt? 
8. Funktionsmässigt? 
9. Kostnadsmässigt? 
Var ser du de största vinsterna om systemet förbättras: 

10. Installationstekniskt? 
11. Funktionsmässigt? 
12. Kostnadsmässigt? 
 

 

  



Produktutveckling av koncept för isbanesystem 

74 

  



  Bilaga 4. Intervjusvar 

  75 

Bilaga 4. Intervjusvar 

Svar från Mats Gustavsson 
Ventiler 

Nödvändigt med säkerhetsventiler i CO2-system som inte finns i CaCl-system. 

Höga krav på tryck. 

Pumpar 

Deplacementspump 

Billigare att bara ha en pump installerad. Slipper då kostnader för rör, ventiler mm. 

Likadana pumpar i Karlstad som i Katrineholm. Kanske skiljer i effekt. 

Hade varit idé med en utvändig doseringspump för bättre styrning i och med att 
köldbäraren då inte kyler pumpen. 

Varvtalsstyrd pump hade varit bra. 

Önskvärt med självcirkulation. 

Tankar 

Stor kostnad. Med CaCl används ingen tank. 

Hade varit bra med en standardtank. Behövs det sen större volymer används fler tankar. 

Med en standardtank slipper man individuell granskning av ritningar mm för varje tank. 
Det räcker då att trycktesta den färdiga tanken. 

3600kg CO2 i systemen i Karlstad. Det fyllde tanken till 80 % (innan det släpptes ut i 
resten av systemet). 

2200kg i Katrineholm 

VVX 

Märke Vahterus, modell Shell and Plate användes. 

Det var det enda alternativet då. I alla fall det enda säkra alternativet. 

Mycket bättre med en vanlig plattvärmeväxlare. Tillverkas numera av bland annat Alfa 
Laval. 

Värmeväxlaren måste vara placerad över högsta vätskenivån i tanken. 

I Karlstad användes en bara vvx per tank medans det i Katrineholm användes 2. 

Kan vara idé att skapa ett set bestående av vvx och tank för att förenkla inköp och 
montering. 

Genom att ha 2 vvx är det möjligt att spara pengar på driften under förutsättning att 
ammoniakdelen är uppbyggd i 2 separata system. På så sätt kan de utnyttjas mer 
effektivt. 
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Strypningar 

Att installera själva strypningarna är inte något större arbete. Dock kräver de montering 
av anslutningsrör med böj på samlingsröret och det är uppskattningsvis 40h extra arbete. 

Tryckhållningssystem 

I Karlstad används huvudkompressorerna för tryckhållning sommartid. Detta är möjligt 
pga det systemets uppbyggnad. Det skulle inte vara fungerande i Katrineholm. 

Banrör 

Kräver viss varsamhet från betongarbetarna. Annars finns det risk att de slår hål i eller 
plattar till rören. 

Markanta solkurvor uppkom pga varma soliga dagar utan tak. 

Önskvärt att skarva vid böjen då det är svårt att lägga hela slingor pga böjen. 

Är det en möjlighet att ha böjen färdig och monterad på distans. 

Det är nödvändigt att använda en hylsa vid skarvning pga det höga trycket. 

I Karlstad uppvisades variationer i diametern på rullarna med rör vilket skapade 
störningar i utläggningen av dem. 

Det hade varit bra om rören kunde komma med ena änden förbockad i ett u. 

Några rör hade varit dåligt förslutna, det hittades vatten i dem då de öppnades. 

Krympslang användes vid skarvar och lagningar för att ersätta plasten på röret. Hade 
varit bra med krympslang av samma material och tjocklek som filmen på röret. 

Skalare i stil med de för elkablar fungerande utmärkt för att skala av plasten. 

Samlingsrör 

Producerades för hand till Katrineholm men maskinellt till Karlstad. De 
maskintillverkade var av högre kvalitet. 

Tillverkades av Coiltech. 

2,5m var det längsta som gick in i maskinen som tillverkade dem. Det hade varit 
önskvärt med längre. 

54mm diameter orsakade krav på besiktning av 3:e part pga trycket. 

Kragen var ca 2mm 

På returen löddes banrören direkt på samlingsröret. Det skulle även gå på tilloppet om 
strypningen kunde tas bort. 

Möjligheten att ha ett längre stamrör för att få samma tryckfall över alla slingorna utan 
strypningar skulle säkerligen löna sig då det skulle leda till möjligheten att löda 
banrören direkt på samlingsröret och på så sätt spara in ca 40h arbete med att 
förmontera anslutningar på samlingsröret. 

Det finns en kant i samlingsröret från tillverkningsprocessen som markant minskar 
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risken att sticka in röret för långt. 

Stamrör 

Kopparrör med 54mm diameter i Katrineholm. 

Rostfria stålrör med 76-88mm diameter (större dimension rören till de sektioner som låg 
längre bort) i Karlstad pga längre avstånd från maskinrum till samlingsrör (kortaste röret 
är ca 120m). 

Stålrören svetsades av ett annat företag. 

Inte aktuellt att använda flera parallella rör för att kunna gå ner i dimension och använda 
kopparrör. 

Övriga rörledningar 
Oro finns för risken att det bildas bubblor. Framför allt risken för att de kommer in i 
pumpen och orsakar kavitation. 

Ledningarna mellan komponenterna i maskinrummet var stålrör pga de stora 
dimametrarna. 

Värmeväxlarna kom tillsammans med ledningarna och var till största delen 
färdigmonterat. Krävdes bara några få svetsar. 

88mm diameter. 

Fallröret i Katrineholm är 168mm 

Fästelement 
Sköts fast med spikpistol. 

Rören fästs med 2m mellanrum. 

Övrigt 
Med CaCl-system har det ofta varit andra företag som lagt kylslingan men med 
kopparrör blir det kylsystemsleverantörens uppgift. 

I Karlstad användes en fyrhjuling för att lägga ut banrören. Körde 7 slingor samtidigt. 
Nästan promenadtakt. 

I Karlstad förmonterades samlingsrören för tilloppet i verkstad. Böjar och dysor sattes 
dit. 

Det bästa är om så mycket som möjligt är standardiserat och även färdigmonterat innan 
det kommer på plats. 

Senare tillägg 

Vid uppstart är det lämpligt att ha automatisk avstängning, och påslagning, av pump 
kopplat till tryckgivare för att slippa kontinuerlig manuell övervakning och justering. 

Maskinrummet för Backavallen har nått temperaturer över 28°C under drift på 
sensommaren. Det är isolerat och har en byggfläkt som värmekälla men saknar kylning 
av luften. 

Strängpressade fästskenor kan mycket väl vara tillräckligt bra inomhus men utomhus 
behövs definitivt gjutna varianter. 

(2009-06-23) 
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Svar från Per Hannius och Mats Lundgren 
Fördelar 

Slipper korrosionsproblem om man använder CO2 istället för CaCl. 

Mindre rördimensioner med CO2. 

Slipper ifrån plaströren. 

Krävs mindre pumpenergi för att pumpa runt köldbäraren. 

Det går att hålla en högre temperatur på CO2 jämfört med CaCl. (-7 - -10 °C 
rekommenderas för CaCl. Ofta används dock ännu lägre temperaturer.) 

 

Problem 
Kopparpriset låg högt så rören var stöldbegärliga. 

Brist på förståelse mellan betongarbetare och kylinstallatörer. 

Viktigt med utläggningen av armeringen så att det går att gjuta så tunt som möjligt utan 
att äventyra hållfastheten. T.ex. försöka undvika överlapp då det gör att det blir 4 lager 
armering i hörnen av mattorna. 

Viktigt att underbetongen är i våg för att rören ska kunna hamna i våg. Gjut och slipa 
sen. 

Uppkom solkurvor på rören. Lägg tak före kylslingan om möjligt. 

Ventiler 

Danfoss, 40 bar, köldmedieventiler. 

Det finns bra ventiler. 

En annan möjlig leverantör är AVP. 

Lagervaror, max 5v leveranstid. 

Överströmningsventilens huvuduppgift är som säkerhetsventil om CO2 skulle råka bli 
instängt i banan. 

Krävs ett visst mått av ventiler, t.ex. överströmningsventil för att garantin på pumpen 
ska gälla. 

Hade kunnat vara bra med fler överströmningsventiler som säkerhet ifall CO2 blir 
instängt någonstans, t.ex. vid filtret. 

Om magnetventiler skulle monteras kan det bli problem pga. för torr vätska. 
Magnetventiler användes dock inte av Francks i CO2-delen. 

Pumpar 

Pumpar från Hermetic användes. Det finns ingen styrning på pumparna. 

Lite för stora i Katrineholm men modellen fungerar bra. 

Hermetic, Witt och Grundfoss har pumpar. Det finns fler som skulle kunna leverera 
men de har ingen större kunskap om pumpar för CO2 och inger därför inte något 
förtroende. 
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Inga problem med att stänga ner och starta upp pumparna. De kräver dock stor 
tillrinningshöjd för att säkerställa att det inte blir problem i starten. 

Onödigt med mer än en pump inkopplad då de är väldigt driftsäkra, till skillnad från 
CaCl-pumparna. CaCl-pumpar kan heller inte stå stilla mer än någon vecka i taget utan 
att riskera att packningarna blir dåliga. 

Det hade varit idé att kunna varvtalsreglera pumparna m.h.a. frekvensstyrning. 

Tankar 

För Francks del har det varit billigast att själva konstruera tankarna och sen bara hyra ut 
själva svetsjobbet. 

8v – 3 månaders leveranstid på plåten beroende på den tjocklek som krävs. 

Det går att ändra längden på manteln utan att det behövs nytt tillstånd. 

Det som är mest avgörande för priset är tankens diameter då den avgör både vilken 
plåttjocklek som krävs samt storleken på gavlarna. 

Uppskattad kostnad är 200 000kr per tank. 

Tankarna i Karlstad rymmer 4 ton CO2 styck. 

Viktigt att tänka på är att tanken ska kunna rymma all CO2 som finns i hela systemet. 

Även isoleringen är viktig. 

Värmeväxlare 

Vatherus är bättre/billigare än Alfa Laval på Shell and Plate över 22-25 bar. De har även 
låga tryckfall på ammoniaksidan. 

Möjliga leverantörer är Vatherus, Alfa Laval och Presko. 

Alfa Laval har en serie, Rex, som är ”dyr och bra” men den är för större volymer. Deras 
HP400 kan vara ett möjligt alternativ. 

Alfa Laval har dessutom Halfpipe som är en kombinerad expansionsventil och 
värmeväxlare. 

Strypningar 

Mässingsbrickor, fungerar bra. 

Viktiga för att få jämn fördelning mellan slingorna i banan. 

Noggrant med renheten då det är lätt hänt att smuts sätter igen hålet som är 2mm i 
diameter. 

Ett alternativ är att koppla enligt Tichelmann-modellen, d.v.s. att köldbäraren färdas 
samma sträcka oavsett vilken slinga den går genom. 

Tryckhållningssystem (Katrineholm) 

Används för att hålla nere trycket då systemet är avstängt. 

Genom att kunna stänga nere huvudsystemet kan man undvika den dagliga tillsynen 
som annars krävs för ammoniaksystem. 

Det är på ca 3kW. Den dimensionerande faktorn är värmeläckaget från tanken. 

Leverantör av kylaggregatet var Alfa Laval. 
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Filter 

Torkfilter användes i början men då det är övertryck i systemet och det inte sker någon 
service inne i systemet anses det inte behövas längre efter att systemet väl är avfuktat. 

I Karlstad sitter fortfarande en silduk för att fånga upp partiklar, dock inte i Katrineholm 
då det systemet är mycket mindre. 

Leverantör var Danfoss. 

Allting var lagervara utom locket. Standardlocket tålde bara 20 bar så det var viss 
väntetid för att få ett som tålde 40 bar. 

Banrör 

Fungerade ganska bra. 

Vissa problem med att betongarbetarna skadade rören. 

Viktigt med samma längd på slingorna. Det blir lätt mycket spill om de är för långa. 

Viktigt med samma diameter på rullarna för de fall utläggningen inte sker helt manuellt. 

Plasten höll bra. 

Täckte med krympslang vid skarvar och lagningar. 

Skulle helst vara billigare. 

Samlingsrör 

Diameter 54 mm. 

I Karlstad hade det kunnat vara bra med större diameter. Nu kopplades det på 2 
anslutningar per samlingsrör istället. 

Levererades med konade hål i längder om 2,4 m. Det hade varit möjligt att få dem 4,8 m 
men då hade leverantören behövt ställa om maskinen och det ville de helst inte. 

Löddes ihop i skarvarna. 

Några andra alternativ på rör hade inte undersökts utan det var kopparrör som gällde. 

Görbart att löda banrören direkt på samlingsrören men inget de rekommenderade. 

Viktigt att det går fort att montera ihop. De monterade en sektion i veckan i Karlstad. 

Stamrör 

Diametern var 54 mm i Katrineholm och 65 mm resp. 80 mm i Karlstad. 

Det användes grövre rör i Karlstad eftersom det var högre effekt på de systemen. 

Kopparrör är inte aktuellt då det är svårt att få kopparrör i de dimensionerna att klara 
tryckklassen. Dessutom skulle det vara svårt att få tag på komponenter som gavlar mm. 

Det skulle gå att använda 2 mindre parallella rör istället men det är ingen vits med det. 

Övriga rörledningar 

Fallröret är 80 mm, resten är 54mm. 

Aktuella rör är antingen tryckrör eller av rostfritt stål. Möjligen koppar. 
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Den kritiska sträckan där det absolut inte får komma med några gasbubblor är från 
tanken till pumpen. Därför är det viktigt med ett grovt fallrör och att ledningarna hela 
tiden sluttar mot pumpen. 

De har gått ner i rördimensioner så långt de anser rimligt. 

Fästelement för banrör 
De i Katrineholm köptes från Dahl. 

Golvvärmeleverantören Wirsbo borde veta vad som finns. 

Fästes i betongplattan med spikpistol. 

Rören snäpps fast. 

De lades med 1,5 el. 2 m mellanrum. 

Larmsystem 

Givare placerades i maskinrum och rörgrav. 

Pumpar och ventil för tillflöde stänger direkt vid larm. Efter en stund när den CO2 som 
fanns i banan har hunnit hem till tanken stänger även ventilen på returledningen. 

Samon har kit för gaslarm som uppfyller de krav som ställs. 

Inte någon större kostnad i sammanhanget. Ca 20 000 kr. 

Det är samma elektronik som sköter styrningen av såväl ammoniaklarm som CO2-larm. 

Allmänt 

Skulle kunna vara problem om någon vill ha 80 mm delning. 

Viktigt med korrekt konsultinformation om de risker som finns med CO2. 

Skulle behövas en bra och opartisk riskanalys samt att sammanställa vilka regler som 
gäller. 

Det kan vara problem med takhöjden eftersom CO2-systemet kräver fallhöjd. 

DX skulle ge lägre bygghöjd men är inte energieffektivt. 
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Svar från Bo Wallström 
Ventiler 

Det finns ett bra utbud av ventiler. 

Köpta från Danfoss, AWP och Hör(?) (endast överströmningsventiler från sistnämnda 
pga att de andra 2 inte hade dem) 

Säkerhetsventilen är DN40, en per tank. 

 
Pumpar 

Totalt 4 pumpar Hermetic CNF 40-160 

I princip underhållsfria och på så sätt mer driftsäkra än pumpar för CaCl. 

Som mest 3 pumpar igång samtidigt. En som reserv. Växlar vilka pumpar som är aktiva. 

 
Tankar 

Dimensionerade för ca 12 ton koldioxid totalt (80 % fyllnadsgrad) vilket ger ca 7.5 m3 
styck. 

10 ton CO2 hade räckt då tankarna är fyllda till 40-45 % under drift. 

Tillverkade av GEA i Tyskland med standarddiametern 1200 mm. 

De är hopkopplade och fungerar i praktiken som en tank men det går att koppla bort en 
tank helt vid behov. 

 
Värmeväxlare 

2 st Presco på 658 kW styck. 

De olika leverantörernas värmeväxlare bedömdes likvärdiga funktionsmässigt. 

Är generellt lägre temperaturdifferens i värmeväxlaren med CO2 jämfört med CaCl och 
därmed bättre verkningsgrad. Skulle dock gå att nå motsvarande verkningsgrad för CaCl 
men det skulle kräva markant större värmeväxlare. 

 

Strypningar 
Hade valt Tichelmann om rörgraven hade varit bred nog. Rörgraven var dock redan 
färdig när de kom dit så de blev tvungna att använda strypbrickor. 

 

Tryckhållning 
Ett kylaggregat per tank på taket på vardera 7 kW. 

En rörslinga i toppen på respektive tank för nedkylningen av koldioxiden. 

-4°C i tanken när systemet är avstängt. 
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Filter 
Silfilter sitter precis före samlingsröret för att minimera risken att strypbrickorna sätts 
igen. Silfilter sitter även på sugledningen till pump. 

Torkfilter sitter på en ”by-pass”-ledning. 

Båda från Danfoss. 

 

Banrör 
Stabilare än plastslang som kan lyfta mellan fästpunkterna vid gjutning och då, 
punktvis, hamna betydligt närmare ytan. 

 

Samlingsrör 
Lät montera rörstumpar på samlingsrören i förväg för att underlätta monteringen på 
plats. 

Valde leverantör på basis av tidigare samarbete och geografisk närhet. 

 

 

Stamrör 
Rostfritt 

76 mm tillopp och 89 mm retur (DN65 och DN80 ISO-standard). 

 

Fästelement för banrör 
LK 12 mm golvvärmelist 

Bedömdes som tillräckligt bra 

Betydligt billigare än Wirsbo 20 mm list och rören kunde inte röra sig. 

 

Larmsystem 
Koldioxiddetektorer i kulvert, maskinrum och ventilationssystem. 

Vid larm i kulverten stängs flödet till banan. 

Vid larm i ventilationssystemet ökar ventilationen. 

Bara nödventilation i maskinrummet. 

 

Övrigt 
Koldioxiden används även för att kyla köldbäraren i ventilationssystemet. 

Maskinrummet är isolerat och håller en temperatur på 22°C under drift. 

Betydligt mindre korrosionsproblem än med CaCl. 
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De höga trycken är den största säkerhetsrisken. 

Provtryckte med 58 bar. 

32 mm isolering på tankarna och 19 mm på rören. 

 

Viktigt att tänka på 
Nedfrysning av banan innebär hög belastning på kylsystemet vilket leder till ökad 
temperatur på koldioxiden och därmed högre tryck i systemet. Stryper flödet av 
koldioxid till banan om temperaturen stiger för mycket så att kylsystemet hinner ifatt. 

”Hålla reda på trycken.” 
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Bilaga 5. Vad tryckfall beror på 
Kyltekniskt Handbok ger följande samband: 

 

Turbulent tryckfall i rör ges av 

d
Lwf

p t
t

⋅⋅⋅
=∆

2ρ  (1) 
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2.0Re
092.0

≅tf  (2) 
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=  (3) 

vari Reynolds tal 

ν⋅
⋅
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A
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och volymflödet 
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QV
p ∆⋅⋅

=
ρ


 (5) 

samt 

 

A = rörets innerarea 

cp = fluidens specifika värme 

d  = rörets innerdiameter 

L = rörlängden 

Q = önskad kyleffekt 

∆T = fluidens temperaturdifferens mellan inlopp och utlopp 

ρ = fluidens densitet 

ν = fluidens kinematiska viskositet 
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Bilaga 6. Systemritning för 
kalciumklorid 
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Bilaga 7. EES-modell av självcirkulation 
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