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Sammanfattning 

Projektnamnet NERIS är en initialförkortning på Nordicbuilt: Evaluation and Renovation of Ice halls and 

Swimming halls. NERIS leds av Institutionen för Byggvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i 

Stockholm, Sverige.  

Denna rapport är den första delen i en serie av fyra vars uppgift är att behandla fukt i ishallar. Fukt är inte 

ett okomplicerat fenomen och därför presenteras en kort genomgång de viktigaste termerna och 

definitionerna som behövs för att förstå fysiken. Arbetet har haft tillgång till ett stort antal fältmätningar i 

olika ishallar, vilka kommer att redovisas i denna rapport för att illustrera visa ”de verkliga 

driftsförhållandena” i anläggningar av denna typ. 

Det övergripande målet med detta arbete är att läsaren ska förstå vikten av rekommenderad fuktnivå 

inklusive dess styrning för att kunna garantera en ishalls funktionsduglighet och hållbarhet. 

I en ishall kan fuktkällorna delas in i två huvudsakliga grupper vilka är; ”externa källor” såsom luftläckage 

där fuktig uteluft infiltrerar in i ishallen genom öppningar eller diffusion där fukt utifrån transporteras 

genom klimatskalet in i byggnaden, och den andra gruppen; ”interna källor” såsom ishallens användare 

(utövare och publik), eventuellt läggvatten och smältgropsvatten som förångas. 

Luftläckage visar sig vara den överlägset största fuktkällan där läckor i klimatskalet gör att uteluft kommer 

in i ishallen p.g.a. skillnaderna i lufttryck inne och ute. De geografiska förutsättningarna kommer således att 

påverka fuktlasten i stor utsträckning. De ofrivilliga luftläckagen genom klimatskalet gör att det i praktiken 

sällan är nödvändigt för ventilationssystemet att ta in uteluft. Därför rekommenderas det i allmänhet att 

stänga uteluftspjällen så att uteluften inte tas in i onödan. I den mån uteluft ska tas in så bör det endast 

göras då CO2-nivån kräver det. Således bör/ska friskluftsintaget styras på uppmätt CO2-halt i ishallens 

arenarum.  

När fukt i ishallar diskuteras så utgår man ofta från den relativa luftfuktigheten men problemet är att den 

varierar med lufttemperaturen, som i sin tur ofta varierar under säsongen i ishallar. Luftfuktigheten bör 

diskuteras genom att använda begreppen ”daggpunkt” och/eller ”fukt-/ångkvot”. Ett lufttillstånd i en ishall 

kan vara t.ex. 5°C och 70% RH, vilket motsvarar ca 3,8 g H2O per kg torr luft och en daggpunkt på ca 0°C. 

Detta arbete visar att daggpunkten i en ishall bör ligga mellan 0°C och ca 2°C, eftersom om den lägre än 0°C 

så ökar fuktbelastningen av att t ex läggvattnet förångas i större utsträckning. Är den å andra sidan högre 

än ca 2°C så ökar risken för oönskad kondens på sarg och andra byggnadsdelar som kyls av isen. Det senare 

är mer påtagligt ju lägre lufttemperatur ishallens arenarum har eftersom byggnadens innerytor blir 

motsvarande låga med påföljande risk för kondens och påfrostning. 

Energianvändningen för olika ishallarnas avfuktningssystem redovisas och det syns tydliga skillnader 

beroende på styrstrategi. Om en ishall styrs mot ”relativ fukt” medan en annan styrs enligt 

”ångkvot/daggpunkt” så syns tydligt hur den senare reglerar efter verkligt behov medan styrning enligt RH 

ofta leder till onödig drift. Orsaken till det senare är att den låga temperaturen i ishallen ger höga RH-

värden trots att absoluta fuktmängden, och daggpunkten, kan vara låg under årets kalla perioder. Detta 

leder till ”övertorkning”, som i sin tur leder till onödig energianvändning för avfuktningssystemet. Moderna 

avfuktare har styrenheter som kan hantera de olika kontrollstrategierna som har diskuterats i denna 

rapport vilket gör att de lätt skulle kunna byta styrstrategi med rätt kunskap i bagaget.   
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Summary 

The project name NERIS is an acronym for Nordicbuilt: Evaluation and Renovation of Ice halls and 

Swimming halls. NERIS is led by the department of Civil Engineering at the Royal Institute of Technology 

(KTH) in Stockholm, Sweden. 

This report is part one in a series of four, which will address moisture in ice rinks. Moisture is not an 

uncomplicated phenomenon and therefore a short recap of the most important terms and definitions is 

necessary to understand the physics behind it all. The project has had access to numerous measurements 

carried out in ice rinks, which will be discussed in this report in order to illustrate the “actual operating 

conditions” in facilities of this type. 

The general goal is to make the reader understand the importance of the recommended moisture level, 

including its control, when striving to guarantee the successful and sustainable operation of an ice rink. 

The moisture sources in an ice rink can be divided into two groups: External and Internal. External sources 

bring moisture from the surrounding climate into the ice rink, either by convection (air leakage) through 

openings in the building envelope or by diffusion through the structure of the building envelope. Internal 

sources (e.g. skaters, audience and in some cases also vaporized water from resurfacing or the melting pit) 

cause moisture loads on the indoor climate from within the ice rink. 

Air leakage turns out to be the biggest moisture source by far, where openings in the building envelope 

allow large amounts of outdoor air to leak into the ice rink due to the differences in air pressure between 

the indoor and outdoor climates. The geographical location of the ice rink will therefore largely affect the 

moisture load it has to manage. The involuntary air leakage through the building envelope is usually of such 

magnitude that it practically becomes unnecessary for the ventilation system to bring fresh outside air into 

the arena room. The damper of the outside air should therefore be kept closed to minimize the moisture 

load and only be opened if the CO2-levels of the arena room become too high, i.e. the ventilation system 

should control the intake of outdoor air according to measured CO2-levels in the arena room. 

Focus is often put on relative humidity when moisture levels are discussed in an ice rink. The problem with 

relative humidity is that it changes with temperature and therefore does not indicate the actual moisture 

content in air, which can change significantly over an ice season. The humidity levels in an ice rink should 

instead be discussed by using absolute terms such as “dew point” or “humidity ratio”. As an example, the 

indoor climate in an ice rink can be 5°C and 70% RH, however, in absolute terms the moisture level is 3.8 g 

H2O per kg dry air and the dew point is ca 0°C. Drying the air further is not recommended since it will lower 

the dew point below 0°C resulting in unnecessary moisture loads from e.g. vaporization of resurfacing 

water. On the other hand, the dew point should not be too high either since it increases the risk of 

condensation on surfaces that have significant visual contact with the ice surface, such as the boards or the 

roof. The risk increases further the lower the air temperature gets in the arena room, since it will lower the 

surface temperatures even more so. This report shows that the dew point in an ice rink should be 

maintained between 0°C and ca 2°C in order to secure a sustainable indoor climate. 

The energy use of the dehumidification systems in different ice rinks are compared, where clear differences 

can be observed depending on the control strategy. Controlling the dehumidifier according to relative 

humidity instead of dew point or humidity ratio often results in unnecessary operation. The reason behind 

this is that the lower temperature levels in an ice rink can still result in high RH-values even when the 
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absolute moisture content, and dew point, get low during the colder part of the year. The end result is that 

the arena room gets “over dried”, which primarily causes the dehumidification system to use wasteful 

amounts of energy. Controlling the dehumidification system according to dew point or humidity ratio leads 

to a more optimum operation where the air is dried when necessary. Modern dehumidifiers are nowadays 

supplied with control units that are capable of working according to the control strategies discussed in this 

report, which makes it easier to make the changes needed in order to achieve energy efficient and 

sustainable operation. 
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund och omfattning av NERIS-projektet 

Projektnamnet NERIS är en initialförkortning på Nordicbuilt: Evaluation and Renovation of Ice halls and 

Swimming halls. NERIS leds av Institutionen för Byggvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i 

Stockholm, Sverige. Finansiellt stöd har fåtts från Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande) och Energimyndigheten. Projektets syfte är att ”föreslå metoder för att kunna 

inspektera och utvärdera funktionsdugligheten i dessa typer av byggnader samt redovisa olika 

renoveringsåtgärder som kan förbättra prestandan”. Detta betyder att man önskar uppnå en 

informationsbank gällande fukthantering i ishallar och simhallar. NERIS-projektet gick av stapeln 2014 och 

kommer att slutföras 2018. 

 

Denna rapport är den första delen i en serie av fyra vars uppgift är att behandla fukt i ishallar. Tillsammans 

kommer de fyra rapporterna att analysera och förklara fuktens mekanismer i ishallsanläggningar. 

Inledningsvis kommer ishallstekniken att redogöras samt hur fuktproblematiken i en byggnad kan uppstå 

vid denna typ av applikation. Tanken är att därefter bygga en logisk ordning av rapporter i vilka 

fuktrelaterade utmaningar som fuktkällor och andra byggnadsfysikaliska egenskaper tillsammans med 

avfuktningsmetoder samt deras energianvändningspåverkan beskrivs i ishallsapplikationer. Målet är att de 

olika delarna i denna rapportserie ska kunna komplettera varandra samt kunna ge praktiska råd och 

instruktioner gällande dimensionering och planering av avfuktningssystem i ishallar. 

1.2 Omfattning av NERIS – Del 1 

Del 1 kommer att behandla fuktproblematiken i ishallsapplikationer. Till en början kommer själva 

ishallstekniken att redogöras, vilket inkluderar byggnaden och de för ishallar relevanta energisystemen. 

Med det senare menas de dominerande installationerna i anläggningen, dit bl.a. avfuktningssystemet hör. 

Fukt är inte ett okomplicerat fenomen och därför kommer denna rapport även att kort genomgå de 

viktigaste termerna och definitionerna som behövs för att förstå fysiken bakom det. Geografisk placering 

kan även påverka det lokala klimatet, utanför och innanför byggnaden, och till en följd av detta har 

exempel på typiska klimatförhållanden i olika delar av Sverige inkluderats i denna rapport för att visa 

effekterna de kan ha på ishallstekniken. Projektet har haft tillgång till ett stort antal fältmätningar i olika 

ishallar, vilket kommer att redovisas i denna rapport för att även visa ”de verkliga driftsförhållandena” i 

anläggningar av denna typ. 

 

Fuktkällorna i en ishall och till det relaterade mekanismer kommer vidare att diskuteras i denna rapport, 

där deras potentiella negativa inverkan på byggnaden och isen samt andra anknutna risker kommer att 

dryftas. En naturlig följd av denna diskussion är att låta läsaren förstå vikten av rekommenderad fuktnivå 

inklusive dess kontroll för att kunna garantera funktionsdugligheten och hållbarheten av en ishall. 
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2 Ishallen och dess övergripande funktion 

Detta kapitel introducerar de dominerande tekniska systemen som är typiska för en ishall, vilket är 

nödvändig bakgrundsinformation för att kunna förstå fuktproblematiken samt behovet av avfuktning i 

denna typ av anläggning. 

2.1 Allmänt om ishallar 
I Sverige finns omkring 360 ishallar och antalet stiger med ca 5 st per år. En svensk ishall använder idag i 

genomsnitt ca 1000 MWh köpt energi per år, där den typiska fördelningen brukar vara 80% el och 20% 

värme. Det betyder att ishallarna i Sverige årligen behöver över ca 300 GWh köpt energi totalt, och denna 

summa kommer att öka i takt med de nya som byggs. Därför är det mycket viktigt att man utövar hållbar 

utveckling i dessa typer anläggningar och söker de energieffektivaste lösningarna.  

 

Ishallsanläggningar hör till de allmänna byggnader som använder mest energi pga det samtidiga behovet av 

kyla, värme, ventilation, avfuktning, och belysning i olika delar av byggnaden. Skridskoåkning brukar oftast 

anses höra hemma i länder med kallt klimat, men faktum är att en ishall kan byggas var som helst, t.o.m. i 

länder som aldrig får snö eller is. Kanada och USA har tillsammans flest ishallar i världen, över 5000, medan 

Sverige och Finland kommer på andra plats med över 500 tillsammans. 

 

 

Figur 1. Energisystemen i en ishall. 

Driften av en ishall kräver vanligtvis att följande energisystem finns installerade: 

 Kylsystem 

 Värme 

 Ventilation 

 Avfuktning 

 Belysning 
 

Figur 1 visar hur dessa system principiellt fungerar i en ishall. Systemen kallas ofta tillsammans för ”the big 

five”, eftersom de brukar stå för mer än 90% av den totala mängden använd energi i en anläggning. Studier 

av 135 svenska ishallar har jämfört fördelningen av energianvändningen, där Figur 2 illustrerar typiska 
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fallet. Där ser man att kylsystemet står för största delen, 43%, av energianvändningen medan uppvärmning 

står för en fjärdedel av den totala. 

 

Figur 2. Typisk fördelning av energianvändningen i en ishall. 

 

Man hittar de fem stora energisystemen i så gott som alla ishallar, stora såväl som små. En annan viktig 

detalj är att energisystemen interagerar med varandra, vare se man vill eller ej. Det är därför viktigt att 

utveckla systemen så att de samspelar väl ifall man vill göra stora besparingar i energianvändning. Figur 1 

visar att uppvärmningen av en ishall kommer också att nå isytan vilket ökar kylbehovet. Omvänt sett består 

ishallen av en 1800 m2 stor isyta som kyler ner utrymmet och ökar värmebehovet för att publiken ska ha 

det bekvämt. För att täcka detta värmebehov behövs värmesystem såsom ventilation, radiatorer och 

golvvärme. Ju högre temperatur man önskar i arenarummet, desto högre blir värmebelastningen på isytan 

vilket leder till ökad energianvändning. Belysningen och avfuktningssystemet bidrar också till denna 

problematik gällande inneklimatet och värmeöverföringarna i ishallsutrymmet, vilket leder till den tidigare 

nämnda slutsatsen att alla system interagerar med varandra. Gemensam styrning av dessa energisystem är 

därför ett krav för att kunna optimera energianvändningen i en ishall. 

 

  

43%

26%

10%

9%

6%
6% Refrigeration

Heating

Lighting

Ventilation/fans

Dehumidification

Misc
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2.2 Avfuktning i en ishall 

Avfuktningssystemet är ett måste i en ishall ifall man vill kunna kontrollera luftkvalitén och undvika 

fuktrelaterade problem i anläggningen som t.ex. korrosion, nedbrytning av byggnadsmaterial, ruttna 

trästrukturer och mikrobskador. Dock är avfuktning också ur energianvändningssynvinkel intressant, då det 

finns möjligheter att optimera dess funktion och åstadkomma märkbara energibesparingar. 

 

 

Figur 3. Kondens på skyddsglasen är ett typiskt symptom på för hög luftfuktighet i en ishall. 

 

Likt människor är en byggnads hälsa beroende av luftkvaliteten. Ifall fuktnivån inte kan hållas på hälsosam 

nivå kommer livscykeln av byggnadsmaterial att förkortas märkbart. I ishallar bör det också noteras att 

fuktnivån kan påverka iskvaliteten och komforten hos besökare. Ishallstekniker måste därför vara 

medvetna om detta och se till att anläggningen sköts väl och kan fungera som en hälsosam miljö för 

användare och personal. 

 

Förr i tiden byggdes ishallar huvudsakligen för att erbjuda användare en bekvämare miljö än den kalla 

vinterluften utanför, då issäsongen generellt var betydligt kortare än idag. Under denna period brukar fukt 

inte vara ett problem, de facto kan utomhusluften under vintertid rentav bli så torr att fukten från ishallen 

istället söker sig utåt via öppningar i klimatskalet. Emellertid har behovet för avfuktningssystem i ishallar 

ökat märkbart under senare år, och numera har de även flesta gamla anläggningar moderniserats med 

dessa lösningar. 

 

Orsaken till ovannämnda utveckling är att fuktproblematiken under senare tid har blivit en allt vanligare 

fråga i ishallar p.g.a. behoven att förlänga säsongen, organisera sommarläger och turneringar mm. Tidiga 

försök att råda bot på fuktproblematiken gick ut på att med fläktar föra bort dimman som brukar uppstå 

ovanför isen. Tyvärr ledde denna lösning endast till ytterligare problem, då frånluften ersattes med icke 

behandlad tilluft som hämtade med sig mera fukt. Studier gällande luftfuktighet och kalla ytor har på 



  NERIS 
  2017   

12 
 

senare tid flyttat fokus till strukturerna, då det har upptäckts att en hög fuktnivå ökar risken för 

kondensation på balkar och andra ytor i ishallen, vilket kan orsaka oönskade kondensdroppningar på isen 

och mikrobskador som t.ex. mögel i ishallens strukturer.  

 

Upprätthållningen av god iskvalitet är mycket beroende av fuktsituationen i en ishall. Ifall fuktnivån är hög, 

dvs. daggpunkten har stigit till en hög temperaturnivå, kommer mer frost att uppstå allt lättare på isytan. 

För att hindra isen från att bli för mjuk brukar ishallstekniker ofta sänka temperaturen på isen, vilket 

resulterar i större ackumulering av snö och spårlämning från skridskoåkare. Dessutom brukar detta ske då 

utomhustemperaturerna ur årlig synvinkel är relativt höga, vilket har en negativ effekt på kylsystemets 

energieffektivitet då det måste jobba än hårdare.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att styrning av fuktnivån är viktigt för att kunna åstadkomma god 

iskvalitet och ett hälsosamt inneklimat i byggnaden för dess användare. Detta uppnås bäst genom att 

förbättra kunskapen om fuktproblematiken i ishallar, vilket har varit syftet med NERIS-projektet. 
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3 Klimatförhållanden och luftkvaliteten i ishallar 

Eftersom denna rapport kommer att redogöra vetenskapen bakom luftkvaliteten med speciellt fokus på 

fuktnivån, är det sannolikt bra att först introducera och repeterera de termer och definitioner som inom 

detta område anses vara viktigast för att kunna förstå fuktens komplicerade mekanismer. 

3.1 Termer och definitioner 

Relativ luftfuktighet 

Relativ luftfuktighet är den aktuella fuktmängden uttryckt i procent av vattnets mättnadstryck vid den 

aktuella temperaturen. Luftens relativa fuktighet (Φ eller RF) beräknas som kvoten mellan vattenångans 

aktuella partialtryck (Pw) och vattenångans partialtryck vid mättat tillstånd (Ps) i atmosfären, det vill säga 

vattnets ångtryck vid aktuell temperatur. 

 𝑅𝐹 =
𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛å𝑛𝑔𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 (𝑃𝑤)

𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛å𝑛𝑔𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑣𝑖𝑑 𝑚ä𝑡𝑡𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑 (𝑃𝑠)
∙ 100% (1) 

 

Daggpunkt  

Daggpunkt, eller daggpunktstemperatur, är den temperatur till vilken luft måste avkylas, utan ändring av 

lufttryck eller innehåll av vattenånga, för att kondensation av vatten skall påbörjas. Fukt bibehålls i luften 

vid temperaturer ovanför daggpunkten. 

Ångkvot 

Ångkvot är kvoten av massan på vattenånga i massan på torr luft, och uttrycks oftast som gram vatten per 

kilogram torr luft. 

𝜔 =
𝑀𝑤

𝑀𝑎𝑖𝑟
∙

𝑃𝑠𝑎𝑡 ∙ 𝑅𝐻

𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝑃𝑠𝑎𝑡 ∙ 𝑅𝐻
 (2) 

Absolut luftfuktighet 

Massan av vattenånga i en kubikmeter luft kallas absolut fuktighet och har enheten g vatten/m³. Den 

absoluta fuktigheten definieras också som vattenångans densitet eller täthet. 

Specifik luftfuktighet 

Luftens specifika fuktighet (x) är kvoten mellan massan vattenånga och massan våt luft, som består av 

luftens och vattenångans massa.  

 𝑊 =
𝜔

1 + 𝜔
 (3) 

Torr temperatur  

Torr temperatur brukar i vardagligt språk kallas för luftens temperatur, eftersom det är den vanligaste 

egenskapen hos luft som mäts. Luftens (torra) temperatur mäts med en vanlig termometer. 
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Våt temperatur 

En våt temperatur är den lägsta mätning av lufttemperaturen som resulterar från evaporativ kylning, och 

det kan ses som den temperatur som våt hud känner när den utsätts för rörlig luft. Den mäts oftast med 

antingen en psykrometer eller genom att ha termometern insvept i en våt trasa.  

3.2 Exempel på luftegenskaper 

Vattenånga bildar tillsammans med andra gaser, inklusive föroreningar, en blandning som vi allmänt kallar 

luft. Denna blandning är dynamisk i jordens atmosfär, dock brukar man i allmänhet tolka den som relativt 

konstant beroende på tid, plats, och höjdnivå.  

Fuktig luft är en blandning av torr luft och vattenånga. Mängden vattenånga kan variera från noll till det 

maximala, där det senare bestäms av temperaturen och trycket i blandningen. Mättad luft består av den 

maximala mängden vattenånga, och är ett neutralt jämlikhetstillstånd mellan fuktig luft och vatten i 

flytande eller fast form. Den maximala mängden vattenånga som kan finnas luft ökar exponentiellt med 

lufttemperaturen, vilket illustreras i Figur 4. 

 

 

Figur 4. Ångkvoten i mättad luft i olika temperaturnivåer. 

Ett typiskt klimatförhållande i en ishall kan vara t.ex. 5°C och 70% RH. Detta betyder att den aktuella 

ångkvoten är 3,8 g H2O per kg torr luft medan mättad luft (100 % RH) skulle kunna uppnå 5,4 g/kg, vilket i 

Figur 5 kan observeras i förhållande till mättnadskurvan. 
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Figur 5. Exempel på typiskt ishallsklimat och RH-kalkyl. 

 

Relativa luftfuktigheten, RF, är en parameter som inte endast är starkt beroende av vattenmängden, utan 

också av lufttemperaturen. Ifall temperaturen höjs och mängden vattenånga hålls konstant kommer 

relativa luftfuktigheten att sjunka, som illustreras i Figur 6. 

 

Figur 6. Temperaturändringens inverkan på relativa luftfuktigheten. 

Samma fenomen kan också observeras omvänt, dvs. den relativa luftfuktigheten stiger ifall temperaturen 

sänks och ångkvoten hålls konstant. Figur 7 visar hur RH stiger till 86% vid en temperatursänkning från 5°C 

till 2°C och samma konstanta ångkvot som i de tidigare exemplen. 
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Figur 7. Temperatursänkningar har omvänd effekt på relativa luftfuktigheten. 

Ifall temperaturen sjunker ytterligare kommer ångkvoten att träffa mättnadskurvan, se Figur 8. I detta fall 

har luften uppnått ett mättat tillstånd, vilket tyder på att dess relativa luftfuktighet är 100%. Detta läge 

kallas för daggpunkten, eftersom under denna temperaturnivå kommer vattenångan i luften att börja 

kondensera.  

 

 

Figur 8. Då temperaturen sänks ytterligare nås daggpunkten och RH blir 100%. 

I detta fall är daggpunkten just under 0°C vilket är den ångkvot då mättnadstemperaturen blir just 0°C vilket 

illustreras i Figur 8 ovan. 
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3.3 Yttre klimatförhållanden  

Yttre klimatförhållanden har en märkbar inverkan på inneklimatet i en ishall. För att illustrera detta har tre 

olika städer i Sverige valts för att jämföras: Kiruna – som representerar ett typiskt inlandsklimat i norra 

delen av landet, Stockholm – som representerar ett typiskt milt kustklimat på södra sidan av landet, och 

från den allra sydligaste delen, Malmö – som representerar ett milt och fuktigt kustklimat sett ur svenskt 

perspektiv. 

Då klimatförhållandena jämförs i Figur 9, Figur 10 och Figur 11 ser man tydliga skillnader i 

temperaturförhållanden under ett år. Däremot är skillnaderna inte lika tydliga när det gäller den relativa 

luftfuktigheten i respektive stad. Dock har vi lärt oss att relativ luftfuktighet inte berättar hela sanningen 

om fuktläget eftersom det kraftigt påverkas av lufttemperaturen, och att även ångkvoten spelar en viktig 

roll. 

 

 

Figur 9. Temperatur och relativ luftfuktighet i Kiruna. 
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Figur 10. Temperatur och relativ luftfuktighet i Stockholm. 

 

Figur 11. Temperatur och relativ luftfuktighet i Malmö. 

Ett typiskt missförstånd när man diskuterar luftens fuktighet är att man utgår från att den relativa 

luftfuktigheten är den huvudsakliga faktorn. Detta skulle dock leda till misstolkningar, som t.ex. när man 

analyserar figurerna ovan där slutsatsen vore att Sveriges klimat är fuktigare under vintern än under 

sommaren vilket inte är fallet. Vi behöver därför kunna analysera luftfuktigheten ur absolut synvinkel för 

att få rätt bild. I denna rapport har man valt att jämföra klimatförhållandena på basis av deras beräknade 
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ångkvoter under året. För att kunna göra denna beräkning brukar man ofta använda sig av de två 

parametrarna som tidigare redan har illustrerats i Figur 9, Figur 10 och Figur 11: lufttemperaturen och den 

relativa luftfuktigheten. 

 

 

Figur 12. Ångkvoten i Kiruna, Stockholm och Malmö. 

Figur 12 visar den beräknade ångkvoten i de tre svenska städerna. Grafen visar att juli och augusti är de 

fuktigaste månaderna medan januari och februari är de torraste. Detta illustrerar mycket väl 

fuktproblematiken i dagens ishallar som vill ha längre issäsong, i många fall t.o.m. året runt, då ångkvoten 

kan bli flera gånger högre under sommaren än under vintern. I t.ex. Stockholm skulle drift året runt 

innebära märkbara ändringar i yttre klimatförhållandet där ångkvoten kan röra sig mellan 2,5 – 9,0 g H2O 

per kg torr luft, vilket betyder att daggpunkten typiskt varierar mellan -5°C respektive 12°C under året. 

På basis av Figur 12 kan man dra slutsatsen att städerna har liknande mönster vad gäller variation i fuktnivå 

under året. Däremot ser man tydliga skillnader på den absoluta luftfuktigheten i de olika städerna, vilket 

tyder på att geografisk placering spelar en viktig roll i de lokala yttre klimatförhållandena. Eftersom klimatet 

är kallare i norra delen av landet, blir dess absoluta luftfuktighet lägre i jämförelse med den södra delen. 

Som referens kan det nämnas att Malmö ligger omkring 1350 km söder om Kiruna och den genomsnittliga 

skillnaden i absolut fuktnivå är 2.9 g H2O per kg torr luft. 

3.4 Inneklimatet i ishallar 

En ishalls besökare kan delas upp i grupperna skridskoåkare och åskådare. Uppvärmning i en ishall är främst 

ämnat för åskådarna så att de som ”passiva användare” av ishallsutrymmet ska kunna känna sig bekväma. 

Ishallar brukar i allmänhet ha uppvärmningssystem, men det finns undantag. För att uppnå det 

huvudsakliga syftet med uppvärmningssystemet brukar man ansluta värmekällan till ventilationssystemet 
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och låta luft från kanaler blåsa mot läktarna. Inomhustemperaturen brukar dock vara mycket beroende av 

yttre klimatförhållanden. 

Denna sektion kommer att redogöra inneklimatet i 8 stycken ishallar belägna i närheten av Stockholm där 

inomhustemperatur, relativ luftfuktighet, och andra värden på fuktnivåer jämförs. Säsonglängden kan 

variera från fall till fall, men brukar oftast börja i mitten av juli och sluta i mitten av mars.  

Figur 13 visar temperaturprofilen inne i 8 utvalda ishallar. Då issäsongen körs igång är det normalt att 

temperaturen är något högre, upp till 12°C. När kylsystemet väl har kylt ner ispisten börjar temperaturen i 

utrymmet sjunka. Kylsystemet får dock arbeta något mer för att upprätthålla iskvaliteten under sommartid, 

speciellt under uppstart, p.g.a. den högre värmebelastningen på isen. De flesta träningshallar med 

kontrollerat inneklimat brukar upprätthålla temperaturnivåer på 5–10 °C under normal drift. I vissa fall där 

en ishalls klimatskal inte är värmeisolerat, kan inomhustemperaturen under vintertid sjunka märkbart. 

 

 

Figur 13. Inomhustemperaturen i 8 ishallar under en säsong. 

Som det syns i figuren ovan, följer de flesta ishallarna ett liknande temperaturmönster. Endast i Ishall 4 ser 

man stora fluktuationer i inomhustemperatur, dvs. hallen är varm under sommarperiod och kall under 

vinterperiod. Detta tyder på att hallen saknar värmeisolering och illustrerar väl hur yttre klimatförhållanden 

påverkar inneklimatet i en ishall utan klimatkontroll. 
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Figur 14. Relativa luftfuktigheten i 8 ishallar under en säsong. 

 

Figur 14 visar den uppmätta relativa luftfuktigheten (RH) inne i ishallarna, och illustrerar väl olika 

kontrollstrategier för avfuktning. I vissa ishallar styrs avfuktning så att valt RH-värde upprätthålls, som i 

ishallarna 1 och 2 där RH-värdet ligger omkring 70% under hela säsongen. I andra ishallar kan man se att 

avfuktarens kapacitet inte räcker till, eftersom RH-värdet är högt vid uppstart och sedan sjunker fram till 

oktober för att sedan planas ut något. Detta tyder på att avfuktaren har varit i full drift och endast har 

kunnat uppnå önskat inneklimat, dvs. lägre fuktnivå, då de yttre klimatförhållandena har blivit torrare. 

Ishall 5 följer ett annat mönster än resten, vilket beror på att dess kontrollstrategi baserar sig på ångkvoten 

iställer för den relativa luftfuktigheten. Kontrollstrategier kommer att vidare diskuteras senare i denna 

rapport. 

Då lufttemperaturen förändras kommer kontrollstrategier baserade på konstant RH leda till fluktuationer i 

absolut luftfuktighet. Figur 15 har baserat på figurerna ovan beräknat ångkvoten i respektive ishall. 

Erfarenhet har visat att daggpunkten i en ishall borde upprätthållas mellan 0°C och 2°C. Detta för att kunna 

bibehålla gott inneklimat i ishallen och för att garantera god iskvalitet på ett energieffektivt sätt. Med det 

senare syftas minimering av risk för hög kondensering på isytan eller förångning av läggvatten på isytan. Då 

en daggpunkt på 0°C konverteras till ångkvot får man 3,7 g vatten per kilogram luft. 
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Figur 15. Ångkvoten i 8 ishallar under en säsong. 

Figur 15 visar att många ishallar har en ångkvot väl över 3,7 g vatten / kg luft vid början av issäsong, samt 

att att ångkvoten blir märktbart lägre än 3,7 g vatten / kg luft längre in i säsongen. Detta tyder på att 

ishallen är ”övertorkad”, dvs. att avfuktaren jobbar för mycket i onödan eller att kall och torr uteluft läcker 

in genom klimatskalet och sänker fuktnivån. I januari har alla ishallar låg ångkvot pga. av den torra 

uteluften, vilket betyder att avfuktare inte borde vara i drift i dessa förhållanden.  

Fuktnivån mätt i absoluta förhållanden är en viktig parameter som inverkar stort på en isytas och 

strukturers fuktbelastning, för att inte tala om energianvändningen i en ishall. 
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Figur 16. Månatlig energianvändning av avfuktare i valda ishallar under säsongen 2015-2016. 

 

Figur 16 visar avfuktarens energianvändning i ishallarna som tidigare har studerats. En viktig observation 

här är att flera av avfuktarna har en märkbar energianvändning även från november framåt trots att 

ånkvoten är lägre än 3,7 g vatten / kg luft i de flesta ishallarna. Detta är ett bevis på att kontrollstrategin 

och/eller gränsvärdena inte är i skick, då avfuktaren tvingas vara i drift i förhållanden där ångkvoten är lägre 

än det nödvändiga. 
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4 Fuktkällor 

Fukt i luften flyttar sig från högre koncentrationer till lägre för att jämna ut skillnaderna i ångtryck. När 

luften har mättats med vattenånga, eller kylts ner till daggpunkten, kan den inte bära mer fukt och det 

råder ett neutralt jämlikhetstillstånd mellan fuktig luft och vatten i likvid eller fast form. Om temperaturen 

sjunker ytterligare kommer fukten i luften att kondenseras och bli dimma. I ishallar kan kondensation ske 

på kalla ytor, som t.ex. isen (se Figur 17), balkar (risk för droppning), sargens skyddsglas (risk för imma) 

m.m. (Zhang, 2013) 

 

Figur 17. Diffusion av vattenånga i luften och kondensation inklusive nedfrysning på isytan. 

 

I en ishall kan fuktkällorna delas in i två huvudsakliga grupper som genererar höga fuktnivåer eller för höga 

daggpunkter: 

 Externa källor, bl.a. luftläckage där fuktig uteluft infiltrerar in i ishallen genom öppningar eller 
diffusion där fukt utifrån transporteras genom klimatskalets strukturer in i byggnaden. 

 Interna källor, som ishallens användare eller läggvatten och smältgropsvatten som förångas. 
 

Där luftläckage in ishallen är den största fuktkällan. En öppning i klimatskalet öppnar möjligheten för luft 

att flöda in i ishallen p.g.a. skillnaderna i tryck inne och ute som uppstår i form av vind, ventilation eller en 

kombination av båda. (Lstiburek, 2014; Straube, 2006) 

Figur 18 ger en överblick av alla stora fuktkällor i en ishall. Pga. luftläckage genom klimatskalet är det sällan 

nödvändigt för ventilationssystemet att ta in uteluft för att upprätthålla CO2-nivåerna. Därför 

rekommenderas det ofta att stänga spjällen så att uteluften och dess fukt inte tas in kontrollerat och i 

samband med detta belastar ishallens avfuktning i onödan. (Rogstam & Mazotti, 2014) 
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Figur 18. Fuktkällor i en ishall. 

Fuktöverskott i luften brukar i allmänhet kondenseras på isytan eller föras bort av avfuktaren. Vid torra 

yttre klimatförhållanden, dvs lågt fuktinnehåll i omgivningsluften, blir i allmänhet luften inne i hallen också 

väldigt torr. Då får man en eventuellt en omvänd fukttransport där fukt ”söka sig bort från ishallen”, dvs 

vandrar ut genom vägg- och takmaterial. Under dessa förhållanden så elimineras behovet av att ha 

avfuktaren i drift. Ventilationssystemet skulle kunde användas för att föra bort fukt, dock bör det noteras 

att eftersom frånluften normalt återcirkuleras så har det teoretiskt sett en neutral effekt på fuktinnehållet. I 

det fall friskluft tas in så måste den ha ett lägre fuktinnehåll för att ha en avfuktande effekt på inneklimatet. 

 

Figur 19. Fuktfällor i en ishall. 
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Luftläckage är generellt den största fuktkällan, vilket tyder på att ett tätt klimatskal har en stor inverkan på 

avfuktningsbehovet och till en viss del också kylbehovet. Yttre klimatförhållandenas inverkan kommer att 

diskuteras vidare i denna rapport, men tillsvidare kan det konstateras att alla former av öppningar i 

klimatskalet som t.ex. dörrar, ventilationsrelaterade öppningar mm. ska hållas stängda och täta i möjligaste 

mån. 
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5 Inneklimat och fukt  

5.1 Iskvalitet 

Kvaliteten på isytan är mycket viktig för dess användare och kraven kan variera från hockeyspelare, som vill 

hård is, till konståkare, som vill ha mjukare is. Dessa variationer på kvalitet kan uppnås med 

temperaturkontroll, där en lägre temperatur normalt brukar leda till hårdare is.(ASHRAE, 2014)  

Då man sänker temperaturen för att uppnå hårdare is kan kondensationen av fukt på isytan öka. 

Kondenserad fukt skapar ett lager av frost på isen, vilket kan leda till djupa spår och hög ackumulering av 

snö från skridskoåkande. Kondens på isen ökar också dess tjocklek, vilket leder till en ökning av den latenta 

värmebelastningen som kylsystemet måste jobba med. Frost på isytan brukar ofta ha ett gråaktigt utseende 

och vara hårt, vilket kräver underhåll av ismaskin även vid frånvaro av aktivitet på isen. (ORFA, 2014) 

Genom att upprätthålla en daggpunkt precis ovanför fryspunkten brukar man kunna uppnå de bästa 

förhållandena för användning och upprätthållning av isyta. Detta möjliggör drift där isen har en varmare 

yttemperatur. Förutom bättre iskvalitet minskar en högre yttemperatur värmebelastningen på isen. 

 

 

Figur 20. Frost på isen p.g.a. fukt som kondenserar. 

Förhållanden kan uppstå där daggpunkten är lägre än isytans temperatur. Detta kan bero på luftläckage, 

där torr uteluft infiltrerar in i byggnaden, eller överdriven torkning som sänker luftfuktigheten och i 

samband med detta också daggpunkten till en lägre nivå än isytans temperatur. När detta händer sker en 

omvänd massöverföring och isen sublimerar. Detta betyder att isen förångas från fast form till ånga (dvs. 

fukt i luften), vilket leder till ett omvänt energiflöde där isen kyls ned i processen samtidigt som dess yta 

förångas in i luften. Detta leder till ökat behov av läggvatten för att upprätthålla istjockleken. Vidare 

betyder detta i praktiken att avfuktaren används för att kyla ner isen, vilket är en ohållbar lösning, ifall dess 

styrning inte är i skick. Detta scenario beskriver vikten av att styra avfuktaren enligt daggpunkt eller absolut 

luftfuktighet, istället för endast relativ luftfuktighet. Luftläckage har nödvändigtvis ingen direkt inverkan på 

energianvändningen i avfuktningssystemet, så länge dess kontrollstrategi fungerar, dock kan infiltrering av 
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torr och kall uteluft leda till ökat värmebehov i ishallen vilket betyder ökad energianvändning i 

uppvärmningssystemen. 

Droppande vatten på isytan är ett vanligt problem. Droppar bygger upp ojämnheter på isen, vilket 

försämrar dess kvalitet och leder till ökat krav på underhåll av ismaskin (vilket i sig även ökar 

driftskostnaderna). Orsaken till droppande vatten är ackumulering av kondens på inre ytor vars 

temperaturer är lägre än daggpunkten i luften. (Straube, 2006) 

Eftersom balkar är i direkt synlig kontakt med isen, och deras emissivitet ofta är hög p.g.a. av materialvalet, 

uppstår en värmeöverföring via strålning från balkarna mot isen. Detta ökar värmebelastningen på isen och 

sänker temperaturen på balkarna till en nivå som potentiellt är lägre än daggpunkten. En lösning till detta 

problem vore att höja istemperaturen, men detta gör samtidigt isen mjukare vilket inte alltid är önskvärt. 

En bättre lösning är därför att sänka innertakets emissivitet, antingen genom att måla strukturerna med 

lågemissiv färg eller täcka ytorna med en folie baserad på aluminium. Förutom att eliminera kondensrisken, 

leder lågemissiva beläggningar till minskad strålning från taket mot isen och minskar kylsystemets 

energianvändning p.g.a. mindre värmebelastning.(Kaya, 2017) 

5.2 Klimatskal 

Synlig och icke synlig försämring är viktiga faktorer som påverkar en byggnads livslängd, där inte minst fukt 

spelar en märkbar roll. Till icke synlig försämring räknas bl.a. sänkt värmeisoleringsförmåga i material samt 

försämrad styrka och hållfasthet i bärande strukturer. Synliga försämringar inkluderar bl.a. mögelskador på 

ytor, förruttnelse av träbaserade material, korrosion av metaller, frostskador som spjälkar strukturer, mm. 

Vidare kan höga fuktnivåer leda till obehagliga odörer och bidra till ökad koncentration av mögelsporer i 

inneluften.(ASHRAE, 2009) 

En enkel ishalls bärande konstruktion består typiskt av flera ramar av stålskelett eller limträ som binds ihop 

med åsar och tillsammans bär på den lutande takkonstruktionen. De icke bärande konstruktionerna består 

klassiskt av trä eller metallskivor på insidan, ett lager av mineralull som värmeisoleringsmaterial, och ofta 

ett metallbaserat täckmaterial på väggar och tak. 

 

Figur 21. Förenklad sektionsbild på typisk ishallskonstruktion. 
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Strukturella skador orsakade av förruttnelse är sällsynta, men förekommer. Förruttnelse kräver generellt 

att fuktinnehållet i träkonstruktionen är på mättad nivå (omkring 30%) och att temperaturen ligger mellan 

10 och 40°C. (ASHRAE, 2009) 

Ishallars arenarum har ofta en uppvärmning som bygger på att värmen distribueras via ventilationen. 

Strukturer i ishallsutrymmet har ofta låga yttemperaturer p.g.a. den låga lufttemperaturen, men också 

p.g.a. värmestrålningen från strukturerna mot isytan. Detta ökar risken för kondens på strukturernas ytor. 

Problemet kan förutom via lämpliga ytbeläggningar huvudsakligen lösas med en hållbar fuktkontroll. Som 

tidigare nämnts är det viktigt att daggpunkten hålls under strukturens yttemperatur för att undvika 

problem med kondens. 

 

Figur 22. Mögelskador i och på väggkonstruktioner till följd av bristfällig fukthantering. 

Figur 22 visar ett tydligt exempel på strukturskada. På isoleringsmaterialet likväl balkarna syns tecken på 

ackumulerad fukt och mögelväxt. På bilden till höger syns även spår av förruttnelse i strukturen. 

Sjuka hus-sjukan, på engelska Sick Building Syndrome (SBS), används ofta för att beskriva situationer där 

personer i byggnader upplever obehag eller komfortproblem som de förknippar med vistelse i en viss 

byggnad, men där varken specifik sjukdom eller specifika orsaker varit möjliga att identifiera. En ishalls 

användare riskerar att utsättas för SBS ifall anläggningen har mikrobskador som t.ex. mögel. Mögel kan 

växa på flesta ytor ifall den relativa luftfuktigheten är på tillräckligt hög nivå, yttemperaturen främjar 

tillväxt och det finns näringsinnehåll för organismer i/på materialet. Tillväxthastigheten är starkt kopplad till 

nivån på den relativa fuktigheten samt dess tidslängd. (ASHRAE, 2009) 
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6 Fuktkontroll 

Tidigare kapitel har illustrerat att för mycket fukt kan skapa problem i inneklimatet samt leder till ökad 

energianvändning i en ishall. Det bästa sättet att åtgärda detta problem är att kontrollera fuktnivån i luften 

med en avfuktare. Det finns olika typer av avfuktare, vilka kommer att beskrivas noggrannare i en senare 

rapport. Detta kapitel kommer att diskutera de mätpunkter, eller sensorer, som ett avfuktningsaggregat 

bör använda sig av som informationskälla. Vidare kommer optimala driftförhållanden att redogöras. 

Den vanligaste indikatorn på fuktnivå i luft som man idag använder är den relativa luftfuktigheten. I typiska 

kontors- och bostadsbyggnader kan man styra fuktnivån enligt relativ luftfuktighet, eftersom 

innetemperaturen i allmänhet brukar hållas rätt konstant. Denna rapport har dock visat att fallet inte 

nödvändigtvis är det samma i ishallar. Figur 14 visar att Ishall 1 och 2 båda har avfuktningssystem som 

jobbar med en RH på 70% under hela säsongen, däremot är det svårt att jämföra den absoluta 

fuktmängden i respektive ishall ifall man inte vet deras temperaturer. 

Tabell 1 visar skillnaden mellan styrning på basis av relativ luftfuktighet (RH) och på basis av ångkvoten. Här 

syns det att Ishall 1 har ett större fuktinnehåll än Ishall 5, trots att temperaturen i Ishall 1 är lägre både 

under sommar och vinter. Detta tyder på att RH-baserad styrning kan leda till fuktproblem vid höga 

temperaturer, medan styrning på basis av ångkvoten ger en bättre funktion vad gäller fuktkontroll vid olika 

temperaturnivåer (förutsatt att avfuktningsaggregatets kapacitet räcker till).  

Tabell 1. Jämförelse av avfuktningsstyrning i två ishallar. Ishall 1 styr på basis av relativ luftfuktighet, medan Ishall 5 styr på basis av 

ångkvoten.  

    t (°C) RH (%) 
W 

(g/kg) 

Ishall 1 
Juli 7.1 74 4.6 

December 4.8 70 3.7 

Ishall 5 
Juli 12 48 4.2 

December 6 61 3.5 

 

Omvänt kan man se på resultaten i tabellen som att ishall 1 har nästan samma RH oberoende av 

temperaturen, vilket är logiskt eftersom den styrs mot ett visst RH-värde. Å andra sidan så blir skillnaden i 

fuktkvot ganska stor. I fallet ishall 5 så är skillnaden i temperatur stor mellan de olika månaderna men 

fuktkvoten är likvärdig, vilket i det fallet är rimligt eftersom den styrs mot just fuktkvoten. 

I figurerna som följer kommer vidare skillnader i fuktkontroll som har observerats i olika ishallar att 

analyseras. 
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Figur 23. Innetemperaturen i valda ishallar över en säsong. 

Figur 23 visar att Ishall 3 och 5 speciellt under början av säsong har mycket liknande temperaturprofiler, 

från och med oktober börjar de skilja sig endast något. Vidare har båda ishallarna de högsta 

innetemperaturerna i jämförelse med andra ishallar som har analyserats, vilket gör dem till relevanta 

kandidater för jämförelse av fuktkontroll under de varmaste och fuktigaste tiderna under säsong. 

 

Figur 24. Relativa luftfuktigheten inne i valda ishallar under säsong. 
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Figur 24 illustrerar den uppmätta relativa luftfuktigheten för samma ishallar. I ishall 3 ser man att RH-värdet 

hålls konstant på 69% under perioden juli-september medan Ishall 5 under samma period varierar i RH 

mellan 48% och 56%. Från och med oktober börjar RH-värdet i Ishall 3 bli mer dynamiskt och rör sig även på 

lägre nivåer under vintertid i jämförelse med Ishall 5. Detta skulle kunna tyda på att avfuktarens kapacitet i 

Ishall 3 inte är tillräcklig för sommardrift då yttre klimatförhållandena är fuktigare. Att Ishall 5 har lägre RH 

under varmare innetemperaturer visar dock att avfuktningssystemen har olika kontrollstrategier. 

 

Figur 25. Ångkvoten i valda ishallar under issäsong. 

 

Figur 25 kombinerar informationen från de tidigare figurerna som visade respektive ishalls lufttemperatur 

och relativa fuktighet. Som resultat illustreras ångkvoten, dvs. ett mått på den absoluta fuktmängden. Här 

syns det under juli-september, då Ishall 3 och 5 har nästan identiska temperaturer, att Ishall 3 har högre 

fuktmängder. Ishall 3 har under dessa månader en ångkvot som rör sig omkring 5,3–6 g vatten per kg luft, 

medan ishall 5 upprätthåleer en mer konstant nivå på 4,2 g vatten per kg luft. Detta visar att 

avfuktningssystemet i Ishall 5 har en styrning som inte är baserad på relativ luftfuktighet, utan istället på 

ångkvoten med stabilare resultat, medan kapaciteten på avfuktaren i Ishall 3 antagligen inte räcker till 

under dessa månader. 

En annan intressant observation i Figur 25 är att Ishall 1 har en ångkvot som alltid är lite högre än i Ishall 5, 

trots att temperaturen i Ishall 1 är märkbart lägre (1–5 °C, se Figur 23). Detta är en följd av att Ishall 1 har 

RH-styrning som är på ”rätt hög nivå”, se Figur 24, och kan leda till ångkvoter som är högre än vad den 

ångkvotsbaserade styrningen i Ishall 5 tillåter. 
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Figur 26. Jämförelse av avfuktarens energianvändning i valda ishallar beroende på kontrollstrategi.  

 

Figur 26 visar energianvändningen i de olika ishallarnas avfuktningssystem. Här ser man tydligt skillnaderna 

i kontrollstrategi, då Ishall 1 kör med konstant RH medan de två andra styrs enligt ångkvot. Styrning 

baserad på ångkvoten sänker drifteffekten och stänger av avfuktaren enligt behov, medan styrning enligt 

RH vanligtvis leder till konstant drift utan större förändringar. Orsaken till det senare är att den låga 

temperaturen i ishallsutrymmet möjliggör höga RH-värden trots att själva fuktmängden, och daggpunkten, 

kan vara rätt låg under årets kalla perioder. Detta ökar risken över ”övertorkning”, som leder till onödig 

energianvändning i avfuktningssystemet. Vidare kan detta ha en indirekt negativ inverkan på 

energianvändningen i värmesystemen, eftersom ”övertorkning” sänker ångtrycket ytterligare och kan leda 

till ytterligare tryckskillnader vid klimatskalet vilket skulle intensifiera läckage av kall uteluft in i ishallen.  

Baserat på resultaten och diskussionerna ovan verkar det som om kontrollstrategier baserade på absolut 

luftfuktighet, ångkvot eller daggpunkt vore bättre alternativ i avfuktningssystem i ishallar. För utrymmen 

med varierande innetemperatur ger denna strategi mera precis kontroll. Även om kontrollstrategier 

baserade på RH skulle delas upp enligt temperaturintervall, skulle de kräva kontinuerliga manuella ingrepp 

vilket här bedöms inte längre höra till modern tid. 
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Figur 27. Elektronisk hygrostat för kontroll av avfuktare. 

 

Många moderna avfuktare har kontrollenheter som kan hantera de olika kontrollstrategierna som har 

diskuterats ovan t.ex. relativ luftfuktighet, absolut luftfuktighet (eller ångkvot), och daggpunkt. Figur 27 

visar ett exempel på hygrostat som kan fungera enligt de flesta kontrollstrategierna, vilket tyder på att det 

också är lätt att byta dem emellan. 
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7 Slutsatser 

Man hittar de fem stora energisystemen, kyla, värme, ventilation, avfuktning och belysning i så gott som 

alla ishallar, stora såväl som små. Dessa energisystem interagerar med varandra, vare se man vill eller ej. 

Därför är det viktigt att utveckla systemen så att de ”jobbar ihop” – annars kommer inte några större 

energibesparingar vara möjliga. 

En ishall består av en stor isyta som kyler ner arenarummet och som i sin tur driver värmebehovet – givet 

att man önskar bibehålla en given temperatur. Ju högre temperatur man önskar i arenarummet, desto 

högre blir värmebelastningen på isytan. Ventilation, belysning och avfuktningssystemen bidrar också till att 

skapa ett bra inneklimat men dessa påverkar också både kyl- och värmefunktion.  

I en ishall kan fuktkällorna delas in i två huvudsakliga grupper vilka är; ”externa källor” såsom luftläckage 

där fuktig uteluft infiltrerar in i ishallen genom öppningar eller diffusion där fukt utifrån transporteras 

genom klimatskalet in i byggnaden, och den andra gruppen; ”interna källor” såsom ishallens användare 

(utövare och publik), läggvatten och eventuellt smältgropsvatten som förångas. 

Luftläckage visar sig vara den överlägset största fuktkällan där läckor i klimatskalet gör att uteluft kommer 

in i ishallen p.g.a. skillnaderna i lufttryck inne och ute som uppstår i form av vind, ventilation eller en 

kombination av båda. De geografiska förutsättningarna kommer således att påverka fuktlasten i stor 

utsträckning. Samtidigt skiljer dessa sig mycket i Sverige från norr till söder. Eftersom klimatet är kallare i 

norra delen av landet, blir dess absoluta luftfuktighet lägre i jämförelse med den södra delen. Som exempel 

kan nämnas att i Malmö är den genomsnittliga absolut fuktnivån 2.9 g H2O per kg torr luft lägre än i Kiruna. 

De ofrivilliga luftläckagen genom klimatskalet gör att det i praktiken sällan är nödvändigt för 

ventilationssystemet att ta in uteluft. Därför rekommenderas det i allmänhet att stänga uteluftspjällen så 

att uteluften (och potentiellt dess fukt) inte tas in i onödan. I den mån uteluft ska tas in så bör det endast 

göras då CO2-nivån kräver det. Således bör/ska friskluftsintaget styras på uppmätt CO2-halt i ishallens 

arenarum.  

Korrekt styrning av fuktnivån är viktigt för att kunna åstadkomma god iskvalitet och ett hälsosamt 

inneklimat i byggnaden. När luftens fuktighet i ishallar diskuteras så utgår man ofta från att den relativa 

luftfuktigheten. Problemet är att den varierar med lufttemperaturen, som i sin tur ofta varierar under 

säsongen i ishallar. Därför bör luftfuktigheten diskuteras i ”absoluta termer” för att få rätt bild. Detta kan 

göras genom att använda begreppen ”daggpunkt” och/eller ”fukt-/ångkvot”. En ”normal” temperatur och 

relativ fukt i en ishall kan vara t.ex. 5°C och 70% RH, vilket motsvarar ca 3,8 g H2O per kg torr luft och en 

daggpunkt på ca 0°C. Erfarenhet har visat att daggpunkten i en ishall bör ligga mellan 0°C och 2°C. Är 

daggpunkten lägre än 0°C så ökar fuktbelastningen av att t ex läggvattnet förångas i större utsträckning. Om 

å andra sidan daggpunkten är högre än ca 2°C så ökar risken för oönskad kondens på sarg och andra 

byggnadsdelar som kyls av isen. Det senare är mer påtagligt ju lägre lufttemperatur ishallens arenarum har 

eftersom byggnadens innerytor blir motsvarande låga med påföljande risk för kondens och påfrostning. 

I studien redovisas energianvändningen för olika ishallarnas avfuktningssystem och det syns tydliga 

skillnader beroende på styrstrategi. I en ishall styrs luftfuktigheten mot konstant RH medan en annan styrs 

enligt ångkvot/daggpunkt. Styrningen baserad på ångkvoten reglerar efter verkligt behov medan styrning 

enligt RH ofta leder till onödig drift. Orsaken till det senare är att den låga temperaturen i ishallen ger höga 
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RH-värden trots att absoluta fuktmängden, och daggpunkten, kan vara låg under årets kalla perioder. Detta 

leder till ”övertorkning”, som i sin tur leder till onödig energianvändning för avfuktningssystemet.  

Många moderna avfuktare har styrenheter som kan hantera de olika kontrollstrategierna som har 

diskuterats i denna rapport t.ex. relativ luftfuktighet, absolut luftfuktighet (eller ångkvot), och daggpunkt. 

Detta gör att många anläggningar lätt skulle kunna byta styrstrategi med rätt kunskap i bagaget.  

Nästa delrapport i NERIS kommer att redovisa energianvändning i absoluta tal samt hur styrstrategierna 

påverkar densamma.  
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