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Förord 
 

Examensarbetet är det avslutande momentet i rapportförfattarens utbildning 

till Civilingenjör, inom och Väg och Vatten med inriktning Teknisk miljövård vid 

Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet har utförts åt Arenabolaget och 

omfattar 30 högskolepoäng. 

 

Ett stort tack till alla personer som bidragit med sin tid och kunskap vid 

intervjuer, diskussioner, projektering och handledning. Framförallt ett stort 

tack till professor Bo Nordell vid institutionen för samhällsbyggnad och 

naturresurser, LTU, Jan-Olof Larsson på Arenabolaget, Christina Segerberg 

för mycket bollande med idéer samt Nenet för rådgivning. 

 

Till sist vill jag även tacka alla vänner och nära som har gett stöd och idéer till 

arbetet. 

 

 

Simon Segerberg 
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Sammanfattning 
 

Alla enskilda, även små, sparåtgärder som kan utföras på Boden Arena 

kommer att med tiden minska energianvändningen och medverka till en 

mindre påverkan på miljön. Då arenan har en mycket lång beräknad livslängd 

kommer den sammanlagda energibesparingen som kan genomföras att 

summeras till en omfattande besparing i slutändan. 

 

I rapporten finns det flera föreslagna åtgärder för att drastiskt minska 

energianvändningen på Boden Arena, både de förslag som ej behöver 

investeringar och sådana förslag som kommer betala av sig med tiden. Det är 

även viktigt att väga hur mycket nytta man har av den energi som används 

och väga vart gränsen för nytta mot tillförd energi går.  

 

De viktigaste besparingsåtgärderna som framkommit under detta arbete är: 

 

• Fotboll utomhusarenan 1 mars – 1 april. 
Den totala energiförbrukningen i snitt för mars månad har varit 400 

MWh vilket är ca 40% av den totala fjärrvärmeförbrukningen under året 

och kräver även att Boden Energi eldar avfall från andra Kommuner för 

att täcka Boden Arenas behov.  

Att spela i mars månad kostar ca 200 000 kr/år. Här kan man alltså 

spara 200 000 kr på att vänta med utomhussäsongen 1 månad. Denna 

månad har även en snittdygnstemperatur om - 6 grader och det är väl 

tveksamt om den träningen blir effektiv utomhus under rådande 

klimatomständighet. 

 

• Vatten 
Med installation av snålspolande munstycken i duschar skulle arenan 

spara ca 70 000 kr/år utan försämrad funktion. Här finns potential att 

spara ytterligare med snålspolning för kranar och toaletter. 
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• Belysning 
Här finns en stor potential att spara då ny teknik, LED, är på väg att 

revolutionera belysningstekniken med hög ljusstyrka till väldigt låg 

elanvändning.  

I dagsläget kan man även spara direkt genom att införa 

närvarobelysning i tex sporthallen samt byta sporthallsbelysningen mot 

LED-lysrör med leasingavtal.  

Det naturliga dagsljuset kan även utnyttjas om man monterade solfilm i 

stället för att blockera ut dagsljus på fönsterrutorna i sporthallen. 

 

Det är även mycket viktigt att en energipolicy tas fram för att aktivt jobba med 

energiförbättringsåtgärder på Boden Arena samt att undermätare installeras 

för att möjliggöra uppföljning av förbättringsarbetena. 
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Summary  
 
All energy saving measures that can be performed in Boden Arena, no matter 

how small, will over time reduce the energy consumption and contribute to a 

lower impact on the environment. Since the stadium is expected to be in use 

for quite a long time, the possible energy savings will in time add up to a 

significant amount. 

 

In this report, there are several proposed measures to drastically reduce the 

use of energy in Boden Arena, both those which do not require monetary 

investments, as well as ones that will pay off over time. It is also important to 

consider what benefit is achieved by the use of this energy.  

 

The main energy saving measures identified in this work are:  

 

• Outdoor soccer stadium March 1 to April 1.  
The average energy consumption for the whole month of March was 

400 MWh, which is the equivalent of about 40% of the energy required 

to heat the whole complex during one year. This requires Boden 

Energy to burn waste from other municipalities to cover the energy 

requirements of the stadium. 

Playing in soccer March will thus cost about 200 000 SEK / year. By 

starting the outdoor playing season one month later this cost can be 

avoided. This month also has an average daily temperature of -6 

degrees Celsius which also might raise the risk of injury to the players. 

 

• Water  
The installation of low flush nozzles in the showers would save about 

70 000 SEK / year and 2300 m3 without loss of function. There is also a 

potential to save more with efficient flushing of taps and toilets.  

 

 

 



  

5 
 
 

• Indoor lighting  
In this area there is great potential for saving energy, especially by 

using the revolutionary new LED technology that is just entering the 

market. These lights provide a lot of light but have very low electricity 

consumption. 

An immediate measure that can be taken is the installment of motion 

sensor light switches in the sports hall, as well as bringing in LED lights 

on a leasing contract. 

 

The installment of frosted window films on the windows in the sports 

hall would also make use of the natural daylight instead of blocking it 

out as is done today. 

 

It is also very important that an energy policy be developed for Boden Arena, 

and that work is done actively towards more energy improvements, such as 

the installment of a meter to enable monitoring of the electricity consumption.  
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1 Inledning 
 

Boden Arena är en arenabyggnad med en utomhusfotbollsplan och en 

multifunktionell inomhushall. Arenan är uppförd som en totalentreprenad av 

byggföretaget PEAB och färdigställdes år 2008. Under byggnationen så lades 

mycket energi på att uppförandet av projektet inklusive samtliga ingående 

moment skulle vara så kostnadseffektiva som möjligt, då budgeten var 

tämligen begränsad. Den totala slutgiltiga kostnaden för byggnationen av 

arenan blev 128 miljoner kr. 

 

Boden Arena drivs och ägs av Arenabolaget.  

Arenabolaget har som uppgift att driva, förvalta och marknadsföra Boden 

Arena. Bolaget ägs gemensamt av Norrbottens travsällskap (9 %) och 

Bodens Kommun Företag AB (91 %) 

 

2 Syfte 
Det här examensarbetet inriktar sig på att analysera driftperioden av arenan 

sedan den uppfördes och försöka skapa en schematisk bild över hur arenan 

använder energi och föreslå möjligheter att minska energibehovet samt även 

utveckla den miljömässiga hållbarheten under arenans beräknade livslängd. 
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3 Bakgrundsfakta – Boden Arena 

3.1 Användning 
Boden Arena utnyttjas för träning, tävling, olika event samt har en 

restaurangavdelning. De huvudsakliga sporterna som utövas är fotboll, 

innebandy och basket. Under den varmare delen av året spelas även fotboll 

på en uppvärmd fotbollsplan utomhus. Hallen hyrs ut till klubbar, företag och 

olika grupper men även till privatpersoner. 

3.1.1 Besökare 
Det uppskattade antalet besökare per dag enligt platsansvarig är ca 500 

personer exkl. restaurangbesökare. Restaurangen har ca 160 besökare/dag 

mån-fre och 80 besökare/dag under helgen. Detta antas även som 

medelvärde för varje dag under hela året. 



  

10 
 
 

3.2 Byggnation 
 

 
Bild 1 Ritning över hela Boden Arena, Våning 2. 

 

Byggnaden Boden Arena kommer i texten att refereras till ett antal olika 

enheter.  

 

- Sporthallen (1)     - 2040 m2 

- Mellanavdelning (2) (3 våningar)   - 3000 m2 

- Inomhusarenan (1+2)    - 5040 m2 

- Fotbollsplan (3)     - 9600 m2 

- Läktare (4)      - 2500 m2 

- Utomhusarenan (3+4)    - 12100 m2 

 

Uppgifterna är hämtade ur relationsritningarna från PEAB. 

3.2.1 Sporthallen - byggnation 
Sporthallen är den inre yta som utgör en stor del av Boden Arenas 

verksamhet. Sporthallen är en idrottshall som är avsedd främst för bollsporter 

såsom volleyboll, handboll, innebandy, inomhusfotboll och basket med läktare 

som rymmer upp till 2 000 åskådare.  
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Vid andra typer av arrangemang kan läktarna fällas in, vilket möjliggör 

evenemang som t.ex. inomhuskonserter och shower med 2000 besökare. 

 

Längs ena långväggen finns det en fönsterrad. Vid vissa tidpunkter på året 

har solen en tendens att lysa in i hallen i en vinkel som bländar målvakten.  

Den lösning på detta problem som i dagsläget används är att blockera ut 

ljuset på alla fönster med mörkläggningsgardiner Bild 2. Man hindrar 

därigenom de naturligt positiva effekterna av fönster som ljusinsläpp och 

solvärmeinsläpp. Dessutom kvarstår delar av kallraset som uppstår vid ett 

fönster i motsvarighet mot en solid vägg. 

 
Bild 2 Fönster i sporthallen med mörkläggningsgardiner 

 

3.2.2 Mellanavdelningen - byggnation 
Mellanavdelningen består av 3 våningar, varje våning är på 1000 m2 och det 

är främst våning 1 & 2 som används aktivt. 

3.2.2.1 Våning 1 
Våning 1 är i huvudsak ingångar/utgångar, omklädningsytor, förråd och 

kontor. Denna våning används i huvudsak som ingång vid all träning (500 

pers/dag) 
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Bottenvåningen, bestående av: 

- Träningsingången, detta är den ingången som används dagligen av 

alla som skall träna, dvs ca 500 personer/dag. Ingången består av 

glas/metall dörrar och leder direkt in till trapphuset Bild 3. Det finns i 

dagens läge ingen luftsluss till denna. Det finns dock extradörrar 

innan korridoren med omklädningsrummen.  

- Träningskorridor med ingångar till samtliga rum Bild 4. 

- 2 dörrpartier som leder ut till fotbollsplanen, dessa är i glas/metall. 

- 8 mindre omklädningsrum vardera bestående av 3 duschar, en liten 

toalett och omklädningsytor. 

- 2 större omklädningsrum där hemmalagen har sina ombyteslokaler, 

dessa är utrustade med gemensam bastu, sammanlagt 7 duschar 

samt 4 toaletter. 

- 4 rum för tränare/domare med 1 dusch och 1 toalett i vardera. 

- Ca 80 kvm kontorsyta med en egen ingång utifrån av samma typ 

som träningsingången. 

- 2 trappuppgångar med hiss i den ena av uppgångarna. 

- Flera mindre rum för olika ändamål bla tvättstuga, massagerum, 

fikarum, soprum, förråd och vaktmästarkontor. 

 

 
Bild 3 Träningsingång för 500 pers/dag 
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Bild 4 Korridor med ingångar till rum i vån 1 

 

3.2.2.2 Våning 2 
Våning 2 används i huvudsak för lunchrestaurangen samt för evenemang och 

liknande. Ingångarna till våning 2 används av lunchgästerna samt som 

ingångar vid större evenemang. 

 

Entréplan, bestående av: 

- Publikingång, denna ingång är med glas/ståldörrar av ganska stort 

format, detta för att många personer skall kunna passera genom 

dessa dörrar snabbt. Dörrarna liknar de dörrar som finns på 

bottenplanet. Det finns i dagens läge inte någon luftsluss på detta 

våningsplan heller. 

- Lunchrestaurang / café med tillhörande matbord och sittplatser 

samt en utomhusbalkong mot fotbollsplanen. 

- Ett väsentligt antal toaletter fördelade över 4 rum för de större 

evenemangen, dessa toaletter används i väldigt lite. 

- Fria ytor för att kunna svälja större folkmängder vid olika typer av 

evenemang. 
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- Ingång till publikläktarna för inomhushallen. 

- Stora glaspartier på väggarna mot fotbollsplanen.  

3.2.2.3 Våning 3 
Konferens/VIP avdelningen används främst som hyrbar yta för speciella 

tillställningar samt som utmärkt utsiktsplats vid fotbollsmatcher. 

 

Konferens/VIP avdelningen, består av: 

- 2 konferensrum med platser för 10 resp. 24 personer. 

- VIP avdelning med tillhörande bar och panoramautsikt med 

glasrutor över fotbollsplanen.  

- Konferensavdelningen används både för att hyra ut till 

företag/klubbar för möten och dylikt men även som VIP läktare 

under fotbollsmatcher. 

- 8 mindre enskilda toaletter. 

- Kontoret, med stora glasrutor. 

3.2.3 Utomhusarenan - byggnation 
En stor del av arenabyggnaden är utomhusarenan som består av en 

fotbollsplan med tillhörande läktare. Utomhusarenan rymmer ca 5000 

personer vid fotbollsevenemang. Fotbollsplanen används även flitigt när 

Boden Fotbollsklubb spelar sina hemmamatcher.  

Den används även för träning på alla nivåer. Fotbollsplanen är täckt av 

konstgräs med underliggande värmeslingor för att kunna hålla spelsäsongen 

igång under större delar av året än vad som annars är möjligt. I nuläget är 

fotbollsplanen öppen för spel mellan perioderna 1/3 – 1/11. Runt omkring 

gräsmattan finns ett område på drygt 2-4 m med hård yta som används vid 

tex inkast och dylikt. Under den kallaste delen av vintern så används inte 

fotbollsplanen utan blir täckt av snö som resterande landskap. 

 

Arenan uppnår alla krav för FIFA:s 2-star klassificering, t.ex. minst 5000 

sittplatser (utomhus), lokalyta för restaurang och café, omklädningsyta samt 

krav på hur tillträde till spelplanen sker och hur publiken delas in i olika 

sektioner. Genom att uppfylla kraven godkänns arenan för internationella 

matcher, typ UEFA-cupen samt även för landskamper). 
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Utomhusplanen är förberedd för större konserter och shower och rymmer då 

en publik på upp till 15 000 personer.  

3.2.3.1 Domarläktare - byggnation 
Domarläktaren sitter, sett från mellanavdelning vid högra läktarens övre del 

(se markerat område på Bild 5). Denna används främst vid större 

fotbollsevenemang.

 
Bild 5 Domarläktaren, fotbollsplanen samt högra åskådarläktaren 

3.2.4 Parkering 
Det finns 600 p-platser (asfalterad yta) och 200 platser grusplan i direkt 

anslutning till arenans kortsidor. 
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3.3 Energianvändning 
För att lättare kunna bedöma vart den tillförda energin till arenan används 

delades byggnaden upp i en inomhus/utomhus del. För att optimalt kunna 

mäta/räkna på detta skulle det behövas flödesmätare inomhus/utomhus, 

dessa existerar ej i dagens läge och därför uppskattas denna fördelning   

Då inomhusbyggnadens fjärrvärmeanvändning är väldigt linjär med 

temperaturen utomhus användes detta för att separera fjärrvärmen i var sin 

del. 

Elanvändningen går ej att separera lika enkelt med tillgänglig information och 

har därför endast redovisats som total elanvändning. 

 

Total energianvändning/mån Boden Arena 

 

I Figur 1 är det väldigt tydligt när fjärrvärmen på fotbollsplanen är påslagen 

som mest (mars) och hur extrem den användningen är jämfört med de andra 

månaderna på året. 

Figur 1 Total energianvändning/mån Boden arena 
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3.3.1 Uppvärmning 
Den huvudsakliga uppvärmningen av Boden Arena kommer från fjärrvärme 

levererat av Boden Energi, denna fjärrvärme produceras av sop-och 

avfallsförbränning med egna sopor samt inköpta från bl.a. Norge [Boden 

Energi, 2011]. Fjärrvärmeanvändningen för Boden Arena läses av ca 1 gång 

per månad, detta görs av Boden Energi för att sedan kunna debitera 

arenabolaget för fjärrvärmen. Då det inte finns några undermätare för 

fjärrvärmen är det svårt att säga exakt hur användningen är fördelad över 

byggnaden. Under de två hela år (jan 2009 – dec 2010) som Boden Arena har 

varit i drift har medelvärdet av fjärrvärmeanvändningen varit ca 1000 MWh/år. 

 

Vid uppvärmning försöker man ligga på en temperatur på +16 oC i sporthallen 

och +21 oC i övriga byggnaden. 

 

 
Figur 2. Energianvändning/mån baserat på en exakt månad (30,44 dygn) * medelförbr./dygn [MWh] 

Energianvändningsdata i Figur 2 är justerad till en konstant teoretisk månad 

på 30,44 dagar. Detta då ursprungsdata inte var avläst med jämna intervall 

samt att neutralisera effekten av att månaderna har olika antalet dagar. 

Resultatet av detta blir att skillnaderna mellan månaderna blir mer jämförbara. 

Man kan tydligt se den kraftiga ökningen av energianvändning som sker i 

mars samt en mindre ökning i feb, april och okt då fotbollsplanen är igång 

[Figur 2]. För att kunna göra en bedömning av hur mycket fjärrvärme som går 
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åt till fotbollsplanen respektive inomhusbyggnaden när båda är igång 

samtidigt togs de månader där fotbollsplanens fjärrvärmeuppvärmning är 

igång bort och resultatet kan ses i Figur 3 

 

 
Figur 3. Fjärrvärmeanvändning för de månader då fotbollsplanen inte är uppvärmd 

Genom att plotta värdena på detta sätt kan en trendlinje skapas över 

inomhusarenans fjärrvärmeanvändning med hänsyn till 

utomhustemperaturen, genom denna går det att skapa en schematisk bild 

över fjärrvärmeanvändningen för inomhusarenan även för de månader när 

fotbollsplanen är uppvärmd. 

3.3.1.1 Sporthallen - uppvärmning 
Sporthallen är uppvärmd med fjärrvärme via luftburen ventilation, 

temperaturen i denna del är lägre än i resterande byggnad då 

kroppstemperaturen ser till att hålla spelarna varma under träningarna. 

3.3.1.2 Mellanavdelningen – uppvärmning 

3.3.1.2.1 Våning 1 
Denna avdelning är uppvärmd med vattenburen golvvärme kompletterat med 

en del element som värms av fjärrvärmen. Uppvärmningen i trapphuset har 

under vinterhalvåret varit bristfällig med låga temperaturer lokalt i denna 

avdelning. Från trapphuset finns det luftslussar in till korridorerna men 
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elementen samt golvvärmen i trapphuset pumpar ut väldigt mycket energi för 

att delvis värma upp trapphuset. 

3.3.1.2.2 Våning 2 & 3 
Uppvärmning sker med radiatorer placerade under fönsterpartierna. 

Temperaturen på dessa radiatorer styrs genom termostater på varje radiator. 

3.3.1.3 Utomhusarenan - uppvärmning 
De underliggande värmeslingorna i fotbollsplanen och löparbanorna värms 

upp med fjärrvärme. När fotbollsplanen skall tas i bruk efter vintern låter man 

ledningarna under gräset värma upp den understa snön och det övre 

snölagret fungerar då som isolering. När bottensnön och isen som ofta bildas 

mot gräset är smält plogas resterande snö bort från fotbollsplanen. Denna 

smälts naturligt av solen utanför arenan. 

Fotbollsplanen är i dagens läge spelklar från 1:a mars oavsett 

utomhustemperatur och hålls öppen fram tills att det börjar snöa på 

hösten/vintern. 

 

 
Figur 4 Fjärrvärmeanvändning fotbollsplanen utomhus 
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Som synes i Figur 4 är mars månad den enskilt absolut största energiposten, 

detta då när planen värms upp i feb under några dagar för att bli spelklar i 

mars. Men att sedan hålla fotbollsplanen spelbar under mars månad är 

mycket mer energikrävande då medeltemperaturen oftast är flera grader 

under 0 och gör att fotbollsplanen måste hålla en viss temperatur för att inte 

snö och is skall bildas. 

Den genomsnittliga fjärrvärmeanvändningen utomhus per år uppskattas 
till drygt 500 MWh varav 400 MWh av dessa används i mars. 

3.3.1.4 Domarläktare - uppvärmning 
Det finns ingen uppvärmning i denna byggnad. 

3.3.2 Elanvändning 
Elen till arenan levereras av Boden Energi. Deras mätare läser av 

användningen varje timma och loggar detta. Det finns i nuläget inga 

undermätare i byggnaden, så det går inte att säga exakt var eller i hur stor 

grad elen används i de olika delarna. Däremot går det att uppskatta ungefärlig 

elanvändning för vissa delar genom tillgänglig fakta och därmed härleda en 

del av elanvändningen. 

 

Den totala elanvändningen för Boden Arena är ca 470 MWh/år, de direkt 

spårbara källorna syns nedan. 

- Belysning sporthall    - 94 MWh/år [3.3.2.2.1] 

- Belysning mellanavdelningen   - 47 MWh/år [3.3.2.2.2]  

- Belysning utomhus   - 26 MWh/år [3.3.2.2.3] 

- Fjärrvärmepumpar utomhus  - 10 MWh/år [3.3.2] 

 

Av loggarna som registreras går det att få ut elanvändningen för varje timma 

beroende på vilken månad, nedan i Figur 5 presenteras år 2010 men de 

andra åren är väldigt snarlika.  
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Figur 5 Elanvändning 2010 baserat på månad och dygnstimma [kWh] 

De stora topparna i elanvändningen under mars/april beror antagligen på 

belysningen på utomhusbelysningen då dessa månader är ganska mörka, det 

finns även en mindre topp på kvällen i sep då även denna månad är ganska 

mörk och fotbollsplanen fortfarande är i bruk. 

 

Den stora skillnaden mellan de olika månaderna beror antagligen till störst del 

på skillnaden i temperatur (pumparna för den interna 

fjärrvärmedistributionen), om restaurangen är öppen eller ej, tillgången på 

naturligt ljus beroende på månad samt att beläggningen är högre under 

hösten och våren. Grafen kan för december  vara lite missvisande i jämförelse 

med jan/nov då elanvändningen sjunker dramatiskt under juldagarna. 
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Figur 6 Elanvändningen/Mån under 2010 

Under mars och oktober finns det en tydlig ökning av elanvändningen [Figur 

6]. Detta beror troligast på den ökade användningen av konstgjord belysning 

för utomhusspel under kvällstid dessa månader (se mars, okt i Figur 5). Den 

skillnaden som består mellan mars och oktober beror antagligen på pumparna 

till fjärrvärmen. Med dessa antaganden skulle det krävas  

ca 1 MWh el/50 MWh fjärrvärme i fotbollsplanen utomhus, med en estimerad 

fjärrvärmeanvändning på 500 MWh [3.3.1.3] ger detta en årlig elanvändning 

på 10 MWh för att cirkulerar det varma vattnet i fotbollsplanen utomhus. 

3.3.2.1 Restaurangen 
Det finns i dagsläget inga undermätare på elen till restaurangen, dock så 

noterades det under en nattvandring på arenan att köket hade betydligt högre 

temperatur än resterande byggnad under natten. Det noterades även 2 st 

påslagna kylar med glasdörr utan innehåll samt 2 äldre frysboxar med endast 

bristfällig pappkartong som lock och isolering tillhörande restaurangen (dessa 

stod på våning 3). 

Inuti restaurangdelen var även temperaturen avsevärt högre än omgivningen 

på natten, detta kan med stor sannolikhet härstamma från den elektriska 

utrustningen som fanns i lokalen och dess standby-användning. 
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3.3.2.2 Belysning 
I EU finns det idag en vilja att fasa ut alla gamla ineffektiva lampor mot nya 

energisnåla samt att även fasa ut användningen av kvicksilver i lampor och 

2015 får det ej säljas lampor med kvicksilver i inom EU [LED Power, 2011]. 

3.3.2.2.1 Sporthallens - belysning 
Enligt platsansvarig Jan-Olov består belysningen som i dagsläget är monterad 

av 464 st lysrör á 36W. Eftersom elbehovet i lamporna ökar med åldern, samt 

att glimtändaren behöver el, så beräknas den totala elanvändningen per lysrör 

istället vara 45W [TDlight, 2012]. Detta ger en sammanlagd effekt på 20,9 kW 

(se Bild 6 för lysrören i drift). Denna belysning styrs av en fjärrkontroll hos 

vaktmästarna och slås på under morgonen och stängs av vid stängning (8-23 

vardagar, 9-18 helger). Detta ger en ungefärlig brinntid på 4500 timmar/år. 

Detta ger en elanvändning på drygt 258 kWh/dag alt. 94 MWh/år. 

 

 
Bild 6 Belysning sporthall 

3.3.2.2.2 Mellanavdelningens – belysning 
På våning 1 finns det 190 lampor, då många av dessa lampor är 

närvarostyrda estimeras 50 % av lamporna på våning 1 är påslagna under 

den tiden folk vistas i arenan.  

På våning 2 & 3 finns det drygt 57 lampor/vån. Våning 2 antas vara tänd 

under hela tiden då arenan är igång, då våning 3 endast nyttjas för event 

bedöms energianvändningen för lamporna där vara 10 % av våning 2.  
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Det angivna medeltalet som är angett för dessa lampor är 32 W i genomsnitt. 

Belysningen är påslagna under den tiden där folk vistas i lokalerna, ca 14 

h/dygn i genomsnitt över året. 

Detta ger en elanvändning på ca 70 kWh/dygn eller 26 MWh/år 

3.3.2.2.3 Utomhusarenans – belysning 
Vid utomhusträning finns det tre typer av belysning som kan användas. 

Helbelysning, halvbelysning och läktarbelysning. Det finns fyra master med 

totalt 24 st lampor i varje på 2 kW styck samt 14 st lampor på 2 kW vid 

läktartaken. Under helbelysning är alla 24 lamporna/mast tända och vid 

halvbelysning är 12 lampor/mast tända. Läktarbelysning är tänd vid all träning 

utomhus.Vid full belysning används därmed 220 kW, vid halvbelysning 124 

kW och takbelysning 28 kW 

Helbelysning används vid stora tävlingsmatcher mörka dagar och har hittills 

endast använts i 8 timmar. Halvbelysningen används när A-laget och BBK 

Juniorerna i fotboll tränar. Under utesäsongen är det för närvarande 4 

ggr/vecka. Halvbelysningen använts drygt 80 h/år för träning. I övrigt används 

takbelysningen för att lysa upp fotbollsplanen och uppskattas vara påslaget 

80 h/år utöver halvbelysningen. 

Detta skulle ge en elanvändning på drygt 52 MWh/år. 

 

Det finns även en ”mysbelysning” som lyser upp läktarna. Denna belysning är 

påslagen dygnet runt och använder i förhållande till övrig belysning ganska 

lite el. 

3.3.3 Ventilation 

3.3.3.1 Sporthallen – ventilation 
Ventilationen för sporthallen styrs genom koldioxidhalten i luften, dvs när 

många personer tränar och andas ut koldioxid ökar ventilationsflödet 

beroende på hur mycket CO2 det finns i luften. Då hårdare aktivitet förbrukar 

mer syre blir detta en väldigt bra lösning som automatiskt reglerar sig efter 

aktivitetsnivå och beläggningsgrad. 
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3.3.3.2 Mellanavdelningen - ventilation 
Den befintliga ventilationen som finns installerad är endast till för att byta ut 

luft och tillföra ny luft, ej för att kyla ner luften. 

 

Våning 2 & 3 har mycket fönster, under sommaren när solen lyser in uppstår 

därmed problem med att hålla temperaturen nere. Detta leder till att dessa 

delar kan uppnå temperaturer upp till 50 0C i områden där folk skall vistas och 

då ingen kylning i dagsläget finns i ventilationssystemet är det svårt att hålla 

nere temperaturerna vid dessa tillfällen.  

Kontoret på våning 3 är utrustat med mycket stora glasrutor och även detta 

rum uppnår obehagligt höga temperaturer under sommarhalvåret. 

3.3.3.3 Domarläktaren - ventilation 
Under sommartid då denna utnyttjas lider även denna byggnad av extrem 

värme, detta pga. solinstrålning. Det finns ingen komfortkyla eller AC. 

3.4 Sammanfattning Energianvändning 
Tabell 1 Härledda energianvändningar 

Energimängd Område för användning 
Fjärrvärme medelanvändning / år 

400 MWh Fotbollsplan mars 
100 MWh Fotbollsplan rest. Månader 
146 MWh Duschvatten 
354 MWh Resterande (uppvärmning, köket, kranar osv.) 

Tot. 1000 MWh Totala medelfjärrvärmeanvändningen/år 
  

El medelanvändning / år 
94 MWh Belysning Sporthall 
47 MWh Belysning Mellanavdelningen 
26 MWh Belysning utomhus 
10 MWh Fjärrvärmepumpar utomhus 

293 MWh Resterande el (Ventilation, uttag, kylar, frysar, osv.) 
Tot. 470 MWh Total medelelanvändning/år 

 

I Tabell 1 kan vi se att det fortfarande saknas härledning för stora delar av 

elanvändningen, för att kunna härleda dessa på ett säkert sätt skulle fler 

undermätare för el behöva installeras vilket även skulle ge möjlighet att 

verifiera de redan härledda värdena. 
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3.5 Vatten och avlopp 
I Boden Arena så används färskvatten i huvudsak till duschar, dricksvatten, i 

restaurangen, toalettvatten samt ett antal tvättmaskiner. Vattnet levereras av 

Boden kommun och enligt avdelningschef Ove Andersson på VA-kontoret i 

Boden så använder Boden Arena ca: 11 000 m3 vatten per år. Då vattnet 

endast läses av 1 gång/år så finns det ingen statistik på användningen/mån. 

 

Dagens duschmunstycken räknas till en nyare variant utan snålspolning, vid 

en mätning med en enklare flödesmätare gav duscharna ett flöde på runt 14 

l/min. Det varmvatten som används värms upp av fjärrvärme. Enligt data från 

Göteborgs energi används 0,44 kWh/min i en standarddusch. Detta stämmer 

även bra överens även med siffror från andra källor där flödet är runt 14 l/m. 

Skulle vi anta att medelduschen efter en träning är strax över 2 minuter 

används det ca 1 kWh per dusch. 

Enligt uppgifter från Jan-Olov på Boden Arena duschar i medel 400 personer 

varje dag, året om. Detta motsvarar då en fjärrvärmeanvändning på 146 

MWh/år. Detta skulle även motsvara en årlig vattenmängd på 4000 m3 

duschvatten per år.  
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4 Resultat, Analys & Diskussion 
 

4.1 Byggnation 
Själva grundbyggnationen av Boden Arena är en modern konstruktion och är 

bra utförd. Många av förslagen till förbättringar är därför antingen ny teknik 

som precis har inkommit på marknaden eller förändringar i beteendet vid 

användning, det finns dock några undantag som utrymningsdörrar [4.1.1.1] 

och luftslussar [4.1.2.1.1]. 

4.1.1 Sporthallen - analys byggnation 

4.1.1.1 Utrymningsdörrar 
Det finns ett antal utrymningsdörrar i sporthallen gjorda i metall, se exempel 

på den stora utrymningsdörren Bild 7. Dessa håller under vintern väldigt låg 

temperatur och fungerar som en köldbrygga. Ingrepp på dessa dörrar får ej 

påverka dess funktion till utrymningsväg, det isolerande materialet får ej heller 

vara en brandfara. 

Förslaget är att extraisolera de befintliga dörrarna med en lösning med U-

profiler i galvaniserat stål (eller rostfritt) som skruvas fast på dörren. Därefter 

fyller man upp med högisolerande cellplastskivor med lämplig tjocklek (50 mm 

– 90 mm) som sedan täcks med en galvaniserad stålplåt (eller rostfritt). Allt 

detta kan målas på plats till samma färg som dörren eller lämnas omålat. 

Denna konstruktion är tidigare testad av bl.a. företaget Cellplast Direkt för 

olika typer av dörrar i metall som finns installerade, denna lösning har för dem 

tidigare godkänts av brandmyndigheten. 
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Bild 7 Stora utrymningsdörrarna i sporthallen 

Vid okulär besiktning har flera vaktmästare påpekat att det finns mindre 

springor vid öppningarna då dörrarna inte är helt slutna. Detta kan åtgärdas 

genom att montera en anpassad gummilist vid gliporna. 

4.1.1.2 Fönster 
Vid träning och tävling är det viktigt med bra ljus men även att det ljuset som 

finns inte bländar spelarna på plan. Dagens lösning som blockerar ut det 

inkommande dagsljuset är på många sätt inte en optimal lösning, dels för att 

det naturliga solljuset under många delar på året en bristvara på nordliga 

breddgrader men även då detta skapar en instängd känsla. 

Då det största problemet med solljuset är den bländande effekten, skulle det 

vara effektivare att eliminera denna istället för att eliminera solljuset. Ett 

förslag är att montera en solljusbrytande genomskinlig plastfilm över de 

fönsterområden där solen stör spelarna och genom detta skulle man bli av 

med bländningsproblemet men ändå få in solljus utifrån. 

 

Existerande ståldörr 

täckplåt Isolering skivor Skruvar / nitar 

U-profiler 

  
 

 

 

  

Ritning 1 Konstruktionsförslag till extraisolering för branddörrarna 
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4.1.2 Mellanavdelningen - analys byggnation 

4.1.2.1 Våning 1 

4.1.2.1.1 Träningsingång 
Träningsingången är den ingången som ca 500 personer om dagen använder 

när de skall träna. Dagens enkeldörrar utan luftsluss gör att mycket värme 

försvinner när folk passerar denna ingång vilket både leder till att trapphusets 

temperatur sjunker och att uppvärmningskostnaderna ökar. Nuvarande 

temperatur vid träningsingången under vintern kan vara ner mot 

kylskåpstemperatur. Det har även iakttagits att dörren hålls öppen under 

längre tider av olika anledningar bl.a. folk som står och pratar med öppen 

dörr. 

 

En enkel lösning för att undvika delar av kallraset som blir när människor 

passerar genom dörren skulle vara att bygga en luftsluss utanpå med 

tillräcklig storlek för att det ej skall gå att passera med båda dörrparen öppna 

samtidigt. Detta resulterar i mindre energiförluster från trapphuset och därmed 

ett bättre klimat under vintrarna i trapphuset. 

Det bör även sättas upp informationsskyltar med uppmuntran att ej hålla 

dörrarna öppna mer än nödvändigt. 

4.1.2.1.2 Utgångar till fotbollsplan 
Vid första besöket på Boden Arena stod en dubbeldörr uppställd mellan 

omklädningskorridoren och fotbollsplanen. Detta då de uppställda dörrarna 

gick i baklås när de stängdes. Vid senare besök har detta åtgärdats och 

dörrarna skall fungera som de ska. 

4.1.2.1.3 Trapphus Boden bollklubb 
Vid en nattvandring [bilaga 1] utförd i samband med vaktmästarens 

stängningsrond så var ingången till trapphuset uppställt med en metallpinne 

till ca 3 cm glipa, detta är naturligtvis inte bra då temperaturskillnaden mellan 

trapphuset och utomhus vid tillfället var ca 16 grader. Information bör ges till 

de människor som använder lokalerna med syfte att öka förståelsen att detta 

ur energisynpunkt är tämligen olämpligt. Förslag att även montera en skylt på 

dörren som uppmanar till att hålla denna stängd. 
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4.1.2.2 Våning 2 och 3 

4.1.2.2.1 Entréingångar 
Det finns två separata ingångar till mellanvåningen (våning 2) och de uppvisar 

samma problematik som på våning 1. De 160 personer som passerar varje 

dag (lunchrestaurangens gäster) ger vid varje passage ett kallras av luft som 

kyler ner luften innanför. Att föredra vore naturligtvis en luftsluss av något slag 

men antalet personer som passerar per dag motiverar kanske inte ekonomiskt 

till en anpassning av byggnaden. Majoriteten passerar dessutom under ett 

kortare tidsintervall vilket även talar mot ombyggnation. 

4.1.2.2.2  Fönsterpartier  
Fönsterpartierna på våning 2 och 3 skapar sommartid ett värmeöverskott som 

är besvärande och försvårar fullt utnyttjande av dessa plan tidvis på grund av 

hög inomhustemperatur. Det finns ingen komfortkyla eller AC installerat och 

VIP anläggningen på plan 3 når sommartid upp till 50 C vilket är omöjligt att 

vistas i och därmed står dessa tomma. Kontorsytan har samma problem med 

värmeöverskott på sommaren där temperaturen stiger långt över gränsvärden 

enligt arbetsmiljöverkets normer. 

Om det finns än vilja att förbättra detta bör en utredning tillsättas för att utreda 

det mest optimala och kostnadseffektiva sättet i förhållande till viljan för 

investeringar.  

4.1.3 Utomhusarenan - analys byggnation 
Springbanan/inkastområdet som ligger runt fotbollsplanen har vid 

värmekameraundersökning visat sig vara flera grader varmare än själva 

fotbollsplanen. 

Antagligen beror detta på att isoleringen på springbanan är mindre än på 

fotbollsplanen p.g.a. konstgräset och tillåter därför mer värme att passera 

genom springbanan än genom fotbollsplanen. Detta leder till en energiförlust 

som är mycket högre per m2 än fotbollsplanen. 
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4.2 Energianvändning 

4.2.1 Uppvärmning 
Då Boden Energi ej är helt självförsörjande på bränsle till 

fjärrvärmeproduktion köper man sopor från utomstående leverantörer för att 

klara efterfrågan i kommunen på fjärrvärme. Då sopor är en energiråvara som 

även är flyttbar bör man jobba med att minska fjärrvärmeanvändningen så 

denna råvara kan komma till bättre användning i andra områden/kommuner 

istället.  

T.ex. så skulle man kunna värma upp 30 st villor i Sverige under 1 års tid för 

den mängd sopor/avfall som krävs för att spela fotboll utomhus i mars månad, 

se [4.2.1.3]. 

4.2.1.1 Byte av energisystem 
För att förändring i uppvärmningssystemet skall kunna motiveras måste den 

både vara miljömässigt fördelaktig och ekonomiskt hållbar, dvs. 

återbetalningstiden måste vara inom rimliga gränser.  

Fjärrvärmekostnaden i dagens läge är ca 0,25 kr/kWh + fast avgift 16500 

kr/mån exkl. moms vilket i måste ses som ett väldigt fördelaktigt pris i 

jämförelse med t.ex. elpriset 0,7 kr/kWh + fast avgift 7500 kr/mån exkl. moms.  

Det enda realistiska alternativet som är beprövat i Sverige för liknande 

byggnationer är bergvärme. Om vi skulle tänka oss scenariot att byta från den 

befintliga lösningen skulle följande behöva beaktas: 

 

1. Investeringskostnaden för bergvärmeanläggningen 

2. Anpassning av befintligt system till den nya energikällan 

3. Driftkostnad 

4. Installerad infrastruktur 

 

1. Tyvärr har inga tillförlitliga uppgifter om kostnad för liknande investeringar 

kunnat fås då de berörda personerna med denna information ej har varit 

kontaktbara under långa perioder. 

 

2. Konsultkostnader för att anpassa det nuvarande systemet till ett 

bergvärmesystem skulle tillkomma. Då det nuvarande systemet är anpassat 
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för en förhållandevis hög ingångstemperatur måste även bergvärmen 

matchas i liknande temperaturer för att kunna användas inomhus. 

 

3. För att kunna extrahera värmen ur berget krävs el. Enligt Bo Nordell går ca 

30 % av den mängden energin som extraheras från berget går åt i el. 

Den fasta kostnaden är nätavgift och den är linjärt beroende av totala 

användningen och slås därför ut som en extra kostnad/MWh.  

 

En överslagsberäkning ger att kostnaden för 1 MWh bergvärme uppgår till:  

1 MWh * 0,30 el*(900 kr/MWh rörlig + 190 kr/MWh fast) = 327 kr/MWh. 

 

Kostnaden för 1 MWh fjärrvärme uppgår till:  

1 MWh * (247 kr/MWh rörlig + 198 kr/MWh fast) = 445 kr/MWh. 

 

(Kostnaderna är tagna ur energiräkningar från Boden Energi 2010, dock är 

elkostnaden rörlig och har svängt mellan 0,6 kr/kWh – 1,1 kr/kWh beroende 

på månad och därför väljs ett medelvärde på 0,9 kr/kWh). 

 

Med arenans fjärrvärmeanvändning på 1000 MWh/år skulle detta innebära en 

energiminskning med 26 % och en årlig besparing på 118 000 kr/år i 

driftkostnad. 

 

4. Det finns en konflikt i energiintresse då Bodens Energi som tillverkar 

fjärrvärmen och Arenabolaget har samma majoritetsägare. Det finns en logik i 

att man initialt valde fjärrvärme och inte bergvärme som värmekälla till 

arenan. Att idag finna incitament till att byta system när man initialt investerat 

mycket infrastruktur och pengar till att bygga fjärrvärmesystemet är med stor 

sannolikhet begränsat.  

4.2.1.2 Mellanavdelningen - analys uppvärmning 
Våning 1 är för kall på vintern vilket beror av faktorer som avhandlats under 

kapitel 4.1.2.1. Slingorna kan inte leverera tillräcklig värme i golvet i nuläget. 

Systemet i bottenvåningen som finns idag är svårt att ändra eftersom 

uppvärmningssystemet är så integrerat i byggnaden. Man skulle kunna 
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reglera temperaturen under dygnet med nattsänkning och samtidigt sänka 

dagstemperatur från 21 grader till 20 grader.  

 

Våning 2 har problem med hög temperatur under sommarhalvåret och det 

finns ingen komfortkyla eller AC idag. Om man installerar bergvärme skulle 

systemet kunna köras baklänges under sommaren och kyla anläggningen. 

Alternativ är att installera en AC anläggning eller blockera solstrålningen, 

4.1.2.2.2. 

Under övriga delen av året kan man minska energianvändningen genom att 

byta termostaterna på elementen till fjärrvärmestyrda och införa nattsänkning. 

 

Våning 3 har problem med hög temperatur under sommarhalvåret och det 

finns ingen komfortkyla eller AC idag. Om man installerar bergvärme skulle 

systemet kunna köras baklänges under sommaren och kyla anläggningen. 

Alternativ är att installera en AC anläggning eller blockera solstrålningen, 

4.1.2.2.2. Detta har lett till en begränsad användning idag pga. 

värmeproblemen under sommarhalvåret. Under övriga delen av året kan man 

minska energianvändningen genom att byta termostaterna på elementen till 

fjärrvärmestyrda och sänka temperaturen till samma temperatur som 

sporthallen (+16 C0) alternativt ännu kallare om byggnaden klarar detta. Vid 

evenemang där VIP anläggningen används ökar man temperaturen till 20 

grader ett par timmar innan evenemanget. 

 

4.2.1.3 Utomhusarenan - analys uppvärmning 
 

Den enskilt största energislukaren på Boden Arena är utomhusfotbollsplanen 

under kalendermånaden mars. Under de 3 år som anläggningen varit i drift 

har fjärrvärmeanvändningen under mars månad i genomsnitt varit 400 MWh! 

Till detta kommer även en estimerad ökning av elanvändningen på 8 MWh för 

att driva pumparna till fotbollsplanens fjärrvärmeledningar och ca 10 MWh i 

belysning utomhus. [3.3.2]  

Detta är samma uppvärmningsmängd som års-användningen för 30 

normalstora villor i Sverige [Energimyndigheten, 2011] och motsvarar 40 % av 
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Boden Arenas totala fjärrvärmeanvändning. Med ett rörligt pris för fjärrvärmen 

på 247 kr/MWh och 900 kr/MWh för el, [4.2.1.1] skulle den rörliga kostnaden 

för mars vara: 

400 MWh * 247 kr/MWh + 18 MWh * 900 kr/MWh = 115 000 kr. 

Då den fasta kostnaden för fjärrvärmeabonnemanget är baserat på den årliga 

användningen skulle även denna kostnad kunna minskas från ca 200 000 

kr/år till ca 125 000 kr/år (exklusive moms) enligt 2012 taxa för företag [Boden 

Energi]. 

 

Detta skulle ge en total besparing om 190 000 kr för mars månad om man 

undvek att starta upp fotbollssäsongen den 1 mars utan istället startade 

säsongen den 1 april. 

 

Denna enorma energianvändning uppkommer endast för att man skall kunna 

spela fotboll utomhus i mars månad vid en medeltemperatur på -5 Co. Här kan 

man verkligen ifrågasätta om de fåtal speltillfällen som ges under mars månad 

med extrema köldförhållanden för fotbollsspelarna verkligen väger upp den 

enorma kostnaden per speltillfälle. Man ska i alla fall åskådliggöra detta 

miljöslöseri av resurser. 

4.2.2 Elanvändning 

4.2.2.1 Ventilation 
Systemet är relativt nytt och uppfyller beställda krav och därav har ingen tid 

lagts på att bedöma systemets effektivitet i detta arbete. En kvalitativ analys 

av systemet bör utformas av någon som är specialiserad på ventilation.  

4.2.2.2 Belysning 

4.2.2.2.1 Sporthallen - analys belysning 
 

Den befintliga belysningen som består av lysrör med en total effekt om 20,9 

kW [3.3.2.2.1]. Denna belysning är påslagen under dagtid, även när 

sporthallen ej används. Detta för att minska påslagning/avstängning av 

lysrören och förlänga livstiden.  
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Steg 1 för att minska elanvändningen här inne skulle vara att installera 

närvarobelysning för att begränsa den tiden då lamporna är påslagna 

och därmed direkt minska elanvändningen med 20,9 kW för varje 

timma som hallen ej är i bruk under dagarna. Att man inte gör det idag 

beror på en oro att detta skulle förkorta lampornas livslängd.  

 

Steg 2 för minskning av elanvändning skulle vara att byta ut det 

befintliga belysningssystemet bestående av lysrör till ett mer modernt 

och energisnålt system som t.ex. LED lampor, då LED belysning har 

en extremt lång livslängd och denna livslängd påverkas inte heller i lika 

stor grad av att tändas och släckas som lysrör vilket även skulle göra 

steg 1 ännu mer lockande.  

 

LED-belysning (Light emitting diode) är en relativt ny belysningskälla som 

under sista åren ökat stort i popularitet för belysningssyften. Fördelarna med 

dessa diodlampor är bland annat: 

- Lång hållbarhet 

- Hög effektivitet 

- Innehåller inga tungmetaller som t.ex. kvicksilver 

- Tål tändningar och släckningar 

- Ger full ljusstyrka direkt efter tändning 

- Möjlighet att välja temperatur på ljuset, t.ex. varmvitt eller kallvitt 

Alla dessa faktorer är åtråvärda egenskaper på en belysningskälla i Boden 

Arena vilket därför gör LED-belysning till ett mycket attraktivt alternativ mot 

dagens belysning. 

 

Det finns i dagens läge 2 olika sätt att konvertera till LED-belysning, det ena 

sättet är att byta ut de befintliga armaturerna mot nya LED-armaturer med 

inbyggda lampor. 

Det andra sättet är att byta ut de existerande lysrören som finns mot LED-

lysrör och använda sig av befintlig armatur. Vid ett byte är det en extremt bra 

idé att även installera närvarobelysning för att minska användningen till så lite 

som möjligt och maximera de positiva effekterna av LED-tekniken. 
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Boden Arena har tidigare erhållit en offert från RW-Företagsprodukter om 

kostnaden för byte till nya LED-armaturer, denna offert gick på ca 329 200 + 

moms och skulle innebära en elanvändningsminskning med 62 % mot dagen 

användning. Det underlag som offerten är baserad på är inte helt korrekt vilket 

resulterat i att offerten är något dyrare än vad den egentligen skulle vara för 

att motsvara dagens belysning.  

LED-belysning är dock fortfarande en ny teknik och antalet leverantörer är 

fortfarande något begränsad. Att byta till LED-armaturer utan att ändra 

någonting annat i sporthallen skulle då innebära en årlig sänkning av 

elanvändningen från 94 MWh till 36 MWh. [94 MWh * (1-0,62) = 36 MWh] dvs. 

en besparing på 58 MWh/år och ca 52 200 kr/år. 

Ett liknande byte till LED-armaturer är redan installerat i en tennishall hos 

Uppsala studenter med väldigt goda betyg från användarna där man även har 

sparat ca 60 % i elanvändning [LEDpower Sverige, 2011]. 

 

Det andra alternativet är att endast byter de gamla lysrören mot LED-lysrör 

som kan monteras i samma armaturer som redan sitter på plats. Då de 

armaturer som finns i Boden Arena endast är 3 år gamla så skulle detta vara 

en praktisk lösning med ett lägre pris då man slipper byta ut de befintliga 

nyare armaturerna. Dessa typer av lysrör börjar även komma med 

leasingavtal, d.v.s. att man hyr lamporna i ett visst antal år till en fast 

kostnad/år. Ett exempel på ett sådant företag är ”TD Light Sweden AB”. Detta 

skulle kunna vara en bra lösning för Boden Arena då man både skulle kunna 

sänka sin elanvändning och spara pengar utan att behöva göra en allt för stor 

ekonomisk investering eller att skrota monterade moduler. 

Den ersättningslampan som använder 18W energi istället för de nuvarande 

36W+9W som finns i dagens lysrör. Detta skulle motsvara en minskning av 

elanvändningen med 60 % och spara ca 56 MWh/år eller ca 50 000 kr.  

Investeringskostnaderna i nya lysrör är ca 795 kr/st och det finns 464 lysrör så 

investeringskostnaden skulle bli ca 370 000 kr. Till detta kommer montering, 

men då dessa lysrör monteras på samma sätt som de tidigare skulle man 

kunna sammanfalla bytet med när lysrören egentligen skulle bytas. Till detta 

kommer även att lysrören är designade att hålla 80 000 timmar [TD Light, 

2012] vilken i sporthallen skulle motsvara 18 år.  
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Normala lampbyten sker vart 3-4 år och kostar 30 000 kr [Arenabolaget, 

2012]. Detta skulle ge en återbetalningstid för ett lampbyte till LED-lysrör på 

6,2 år. Efter detta skulle lysrören hålla en estimerad tid på 12 år till. 

4.2.2.2.2 Mellanavdelningen - analys belysning 
Belysningen på mellanavdelningen drar i jämförelse med sporthallen ganska 

lite, dock är armaturerna på en mycket mer arbetsvänlig nivå och är därför 

billigare att byta ut i arbetskostnad. Om vi antar att el-besparingen är 

densamma vid byte till LED som i sporthallen (62 %) skulle ett sådant byte av 

lampor vara motiverbart för den belysningen i mellanavdelningen som 

används mest. Genom att utvärdera det användarmönster i belysningen med 

hänsyn till arenans användande, skulle LED byte vara mest motiverat i de 

lampor som lyser mest, t.ex. så skulle ett lampbyte på våning 2 ge bättre 

effekt än på våning 3. 

Fördelarna för detta tillvägagångsätt skulle bli att minskningen i 

elanvändningen maximeras mot kostnaden för bytet. Nackdelarna skulle 

kunna vara att en del oreda skapas i vilken lampa som är vilken typ, dock har 

LED-lampor en väldigt lång livslängd och därför minskar risken att dessa 

behöver bytas ut. 

4.2.2.2.3 Utomhusarenan - analys belysning 
Den belysningen som finns utomhus för fotbollsplanen använder väldigt 

mycket el vid drift, dock används den förhållandevis få månader per år och vill 

spelarena ha mastbelysning måste lagen betala en extra kostnad per timma 

vilket naturligt reglerar ner användningen av lamporna till endast de som 

anser sig verkligen behöva det extra ljuset. Då spel utomhus vid mörka tider 

kräver bra och mycket ljus skulle detta kräva en ganska stor 

investeringskostnad i ny belysningsarmatur för att sänka elanvändningen. 

Dessutom är fortfarande LED-belysningen en ganska ny teknik och efter en 

del efterforskningar på internet så visar det sig att utomhusbelysning för 

arenor börjar introduceras på den internationella marknaden men att dessa 

armaturer fortfarande kostar relativt mycket att införskaffa i motsvarighet mot 

inomhusbelysningen. 
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Ett förslag kan vara att vänta några år tills priserna för den nya typen av 

utomhusarmaturer går ner i prisklass allteftersom tekniken blir vanligare och 

sedan investera i ett belysningsbyte med så stark ny belysning att alla kan gå 

med på att spela utan mastbelysning. Därefter endast använda 

mastbelysningen för matcher och större evenemang. 

4.2.3 Restaurangen energianvändning 
Då restaurangen ej har några egna undermätare går det inte att analysera hur 

mycket energi denna avdelning använder, detta är ett problem både när hyran 

skall sättas och att det inte skapas någon självreglerande incitament för 

restaurangen att sänka sin energianvändning. Att installera undermätare för 

att lättare kunna föra statistik är ett viktigt steg i processen att spara energi 

och ger ägarna av restaurangen egen möjlighet att påverka sin 

månadskostnad. 

4.3 Vatten och avlopp 
De duschmunstycken som används i dagens läge har ett flöde på 14 l/min. 

Enligt Energimyndigheterna har de nyare snålspolande munstyckena ett flöde 

runt 6 l/min.  

Ett byte till sådana snålspolande munstycken skulle därför innebära en 

minskning av vattenanvändningen från 4000 m3 till 1700 m3 eller 57 % och är 

därför helt klart att rekommendera.  

De gamla munstyckena gav även en total energianvändning på 146 MWh/år i 

uppvärmning av vattnet. Med dessa snålspolande munstycken skull det 

endast krävas 63 MWh/år dvs en besparing på 83 MWh/år. 

 

Den totala kostnadsbesparingen/år för detta duschbyte skulle bli: 

Fjärrvärme: 

 Rörlig kostnad: 83 MWh * 247 kr/MWh = 20 500 kr 

 Fast kostnad: 83 MWh * ca 200 kr/MWh = 16 600 kr 

Vattenkostnad taxa 15,50 kr/m3 [Boden kommun, 2011]: 

 Rörlig kostnad: 2300 m3 * 15,5 kr/m3 = 35 650 kr 

Total kostnadsbesparing/år: 

 20 500 + 16 600 + 35 650 = 72 750 kr/år 
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Det finns idag 42 st duschar på Boden Arena, även om styckpriset att byta ut 

varje skulle vara 1500 kr/st skulle det fortfarande betala tillbaka sig inom 

endast 1 års tid. 

Det bör dock utföras några fler mätningar vid olika tider på dygnet för att 

säkerhetsställa flödet i duschmunstyckena, detta kan enkelt göra av 

vaktmästarna eller annan med en 5 liters hink och ett stoppur. 

 

Ett annat problem som har iakttagits är att de som tränar spolar vatten långa 

perioder enbart för att få fram kallt vatten att dricka. Här finns det olika 

möjlighet, men att installera några tappkranar med kylt vatten skulle förhindra 

beteendet. Till det kan man även byta ut munstyckena i handfat och eventuellt 

toaletterna till snålspolande varianter. Detta har inte beräknats något på i 

detta examensarbete då underlaget för beräkningar inte går att få fram i 

nuläget. 

 

Resterande 7000 m3 av vattenförbrukningen årligen går till vattenkranar, 

toaletter och restaurangen. Det skulle vara bra att installera några 

undermätare på vattnet så att kostnaderna som finns idag blir mer synliga. 

Om de är mätbara går det att effektivisera. Anta att hälften av detta vatten 

värms upp (50 0C) och resten inte, skulle den totala kostnaden hamna runt 

175 000 kr/år. En effektivisering om 20% skulle ge ca 35 000 kr/år i 

besparing. 
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5 Slutsatser 
 

5.1 Energipolicy 
Citat ur Energimyndighetens rapport ”Energianvändning i idrottsanläggningar” 

(ER2009:10): 

 

”Ett bra första steg är att ta fram en enkel energipolicy och en långsiktig 

investeringsplan för större energi effektiviseringsåtgärder. 

 

Energipolicyn ska vara relevant för organisationens aktiviteter, produkter och 

tjänster. Det är även viktigt att på ett tidigt stadium involvera alla företagets 

medarbetare i arbetet att formulera policy och mål. Det är viktigt att följa upp 

de energimål som har tagits fram för att uppnå en ständig förbättring. 

Investeringsplanen eller handlingsplanen ska beskriva de aktiviteter och 

projekt som företaget tänker genomföra för att nå sina energimål. Den ska 

också innehålla uppgifter om ansvarsfördelning för varje projekt och aktivitet. 

Dessutom ska handlingsplanen ange vilka resurser som krävs och vilken 

tidplan som gäller.” 

 

5.2 Energihandlingsplan 
Det finns en del åtgärder som går att utföra på Boden Arena. För att kunna 

bedöma i vilken ordning de olika åtgärderna bör utföras kommer lösningarna 

att graderas från 1-3 där  

1  motsvarar någonting som bör åtgärdas/ändras eller tittas noggrannare på 

omgående,  

2  inte lika bråttom men fortfarande försvarbart och  

3  som är lägst prioritet/ej rekommenderade förändringar. 

5.2.1 Byggnation 
 

1 - Fönster    [4.1.1.2] 
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Det finns ingen direkt anledning till att ha mörkläggningsgardiner istället för en 

ljusbrytande solfilm och kostnaden för installation bedöms som ganska låg. 

 

1 - Trapphuset Boden bollklubb [4.1.1.1] 
Dörrar som står på glänt när temperaturen utomhus är nere mot 0 0C är inte 

bra om man vill behålla värmen i byggnaden. Informationsåtgärder till berörda 

bör utföras snarast så beteendet ändras. 

 

1 - Utrymningsdörrar täta  [4.1.1.1] 
Att täta utrymningsdörrarna som drar kall i springor är inget stort jobb utan bör 

utföras snarast för att spara energi. 

 

1/2 - Träningsingång   [4.1.2.1.1] 
Då träningsingången utnyttjas av så många människor varje dag och 

temperaturen i trapphuset är väldigt låg under de kallare månaderna bör en 

luftsluss byggas ut vid träningsingången för att minska värmeförlusterna vid 

passering. Det är dock ett lite större ingrepp som kan behöva planering och 

projektering. 

 

2 - Utrymningsdörrar extraisolera [4.1.1.1] 
Då utrymningsdörrarna fungerar som en ledare för värmen att försvinna ut bör 

dessa extraisoleras med t.ex. föreslagen lösning. Den energibesparingen som 

kan åstadkommas är dock liten i förhållande till vissa andra värmebesparande 

lösningar. T.ex. Att vänta tills april innan fotbollsplanen används för spel på 

våren. 

 

3 - Entréingångar   [4.1.2.2.2] 
Av anledningar i tidigare kapitlet blir modifikationer i byggnaden i dessa 

områden omständliga och dyra och kan därför undvikas initialt. 

 

3 - Utomhusarenan byggnation [4.1.3] 
Ombyggnationer av fotbollsplanen skulle med stor sannolikhet bli väldigt dyrt 

och det finns även andra åtgärder att utföra utomhus vilket skulle ge större 
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effekt. Av dessa anledningar bör inte ombyggnation av 

fotbollsplanen/springbanan ske. 

 

5.2.2 Energianvändning 
 

1 - Uppvärmning av fotbollsplan utomhus 
Den enorma energin som används för att kunna spela fotboll utomhus i mars 

är ett enormt slöseri av energiresurser och motsvarar 40% av den totala 

fjärrvärmen som används under ett helt år! Denna fjärrvärme skulle istället 

kunna användas för att värma upp t.ex. familjehus. 

Med hänseende till ovanstående faktorer och den relativt sett lilla realnytta 

denna energi åstadkommer bör datumet för 1:a speldagen flyttas fram en 

månad till 1:a april istället för 1:a mars. Detta skulle även spara nära 200 000 

kr/år som istället skulle kunna användas till andra åtgärder.  

 

1 - Aktivt arbete med sänkning av energianvändningen 
Med hänsyn till storleken på byggnaden samt de stora mängderna energi 

arenan kräver bör det ske ett kontinuerligt arbete där brister som lokaliseras 

åtgärdas istället för att lämnas eller ignoreras. Detta kan i slutändan leda till 

stora energi- och miljövinster. 

 

1/2 - Installation av undermätare för el & fjärrvärme i restaurangen 
För att enklare kunna monitorera energianvändningen för restaurangen bör 

undermätare installeras. Detta skulle skapa möjlighet för företaget som hyr 

lokalen att lättare kunna påverka sina energikostnader och förhoppningsvis 

skapa en större vilja till energibesparingar även i detta företag. 

 

2 - Installation av fjärrstyrda mätare på elementen på våning 2 & 3 i 
mellanavdelningen 
Detta skulle möjliggöra fjärrstyrning av temperaturen med tex nattsänkning 

och lägre temp på våning 3 vintertid då den inte används i så stor omfattning. 

 

3 - Byte av energisystem 
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Ett byte av energisystem skulle ge en lägre driftkostnad men då elpriset är 

rörligare än fjärrvärmepriset skulle detta lätt kunna ändras om elpriset ändras. 

Det viktiga istället är att fokusera på att minska energianvändningen i det 

befintliga systemet. 

 

5.2.3 Elanvändning 
 

1 - Närvarobelysning i sporthall inomhus 
Installation av närvarobelysning minimerar den tid som lamporna är påslagna 

utan att ge någon verkan för närvarande. Dessutom förkortar det den totala 

utnyttjandetiden inom lampornas livslängd då de har en begränsad brinntid.  

 

1 - Byte av belysning i sporthall inomhus 
Då det har kommit flera bra nya belysningsalternativ de sista åren är det 

absolut att rekommendera ett byte till nyare belysning vid nästa lysrörsbyte. 

Den rekommenderade lösningen är att installera LED-lysrör istället för den 

befintliga traditionella varianten. 

Denna lösning finns även med leasingavtal om investeringskostnaden är för 

hög, och även om detta alternativ i slutändan skulle kosta nära den 

nuvarande kostnaden skulle elanvändningen minska med 1000 MWh under 

LED-lysrörens livslängd. 

 

2 - Byte av belysning i mellanavdelningen 
Då LED-belysningen skulle ge samma procentuella el minskning i 

mellanavdelningen som i sporthallen föreslås ett byte av de mest frekvent 

använda lamporna på vån 1 & 2 till LED-belysning. Detta kommer minska 

underhållet, minska elanvändningen samt minska mängden trasiga lampor 

som behöver återvinnas och är därför en väldigt positiv åtgärd. 

 

2/3- Byte av belysning utomhus 
Utomhusbelysningen med LED-teknik utvecklas fortfarande och riktigt starka 

beprövade strålkastare är fortfarande någorlunda svåra att få tag på. Med stor 

sannolikhet kommer det inom några år finnas många modeller på marknaden 
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med lägre priser och då bör man byta ut takbelysningen på utomhusarenan 

för att minska elanvändningen maximal för de investerade pengarna. 

Masterna bedöms användas i så liten mängd att ett lampbyte ej anses rimligt 

på dessa så länge det nuvarande lamporna fungerar. 

 

5.2.4 Vatten och Avlopp 
 
1 - Byte till snålspolande duschar 
Vid ett byte till snålspolande duschar skulle både fjärrvärmeenergi och vatten 

sparas. Då den teoretiska återbetalningstiden blev väldigt kort bör det inte 

finnas någon anledning att inte byta munstycken i duscharna. 

 

1 - Byte till snålspolande munstycken för handfat och toaletter 
Vid ett byte till snålspolande munstycken skulle både fjärrvärmeenergi och 

vatten sparas. 

 

1/2 - Installation av undermätare för vattenförbrukning i restaurangen 
För att enklare kunna monitorera energianvändningen för restaurangens 

vattenhantering bör undermätare installeras. Detta skulle skapa möjlighet för 

företaget som hyr lokalen att lättare kunna påverka sina energikostnader och 

förhoppningsvis skapa en större vilja till energibesparingar även i detta 

företag. 

 

2 - Installation av kallvattenuttag för dricksvatten 
Då många spolar vatten i onödan bara för att få det kallt, skulle det vara 

rekommenderat att montera ett eller flera uttag för kallt dricksvatten med 

tappkran.
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7 Bilagor 
 

7.1 Elanvändning 

Elanvändning månad/h medelvärde 2009 

Timma Jan Feb Mar Apr Maj Jun jul Aug Sep Okt Nov Dec 

0 26 29 43 42 23 15 30 27 21 33 31 25 

1 27 29 43 43 23 14 27 27 21 33 31 23 

2 26 28 44 43 22 14 26 25 22 33 31 23 

3 25 29 45 43 22 14 26 24 22 33 31 23 

4 25 30 46 41 22 14 25 23 22 33 31 24 

5 26 29 45 43 24 15 27 24 25 42 32 25 

6 29 33 46 48 27 19 38 49 61 71 46 39 

7 36 42 53 56 31 27 45 59 76 86 73 54 

8 49 51 65 59 35 32 47 67 83 93 83 65 

9 51 54 70 61 37 37 48 69 82 99 92 71 

10 54 56 71 60 43 38 49 68 81 96 92 70 

11 54 57 74 58 44 37 47 67 77 93 91 68 

12 54 57 76 58 44 36 48 66 70 86 89 65 

13 51 59 78 56 48 39 54 66 68 86 90 64 

14 53 62 77 57 51 42 57 67 70 86 90 65 

15 56 65 78 62 59 48 62 75 78 96 94 73 

16 61 74 89 65 62 53 70 84 88 105 95 73 

17 60 77 121 66 61 55 67 79 92 111 94 74 

18 59 79 146 66 57 52 66 78 105 105 91 72 

19 56 71 131 69 51 45 62 80 94 95 92 70 

20 54 67 104 69 48 37 58 75 78 82 85 63 

21 51 60 94 53 34 19 43 55 59 63 70 56 

22 44 48 67 42 26 18 37 40 36 41 52 46 

23 30 32 44 40 23 16 34 28 21 33 33 30 
Tabell 2 Elanvändning 2009 

Elanvändning månad / h medelvärde 2010 
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Timma Jan Feb Mar Apr Maj Jun jul Aug Sep Okt Nov Dec 

0 22 29 40 34 33 32 32 21 22 31 29 29 

1 23 28 40 35 33 31 30 21 23 31 31 29 

2 23 28 40 35 32 30 28 20 23 32 32 29 

3 23 28 40 35 31 29 24 19 23 32 32 30 

4 23 27 41 36 30 29 23 18 24 34 33 30 

5 25 31 46 38 33 32 24 20 28 43 30 27 

6 33 39 56 45 39 37 31 29 39 60 36 32 

7 48 50 66 56 51 38 36 42 48 68 55 48 

8 75 79 82 61 56 38 34 49 49 68 64 60 

9 81 87 87 61 59 42 36 53 50 68 62 63 

10 81 86 91 61 58 41 36 55 48 68 62 58 

11 78 83 86 59 58 41 36 55 47 65 61 56 

12 76 81 87 58 56 39 35 55 47 64 60 56 

13 73 81 85 65 62 44 43 54 47 61 61 61 

14 75 81 88 66 64 46 45 53 49 63 64 63 

15 76 85 89 71 65 52 50 58 58 79 64 64 

16 77 89 93 77 70 59 56 64 62 124 68 66 

17 74 89 131 83 71 59 62 66 74 140 71 65 

18 73 86 157 87 65 58 62 65 82 123 79 65 

19 69 82 128 85 61 56 58 67 81 99 78 63 

20 61 73 112 79 60 49 52 62 66 77 71 59 

21 58 70 100 69 55 42 46 42 47 60 61 57 

22 45 54 75 42 32 32 31 23 25 37 51 48 

23 23 28 48 35 33 33 32 21 22 32 31 32 
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Tabell 3 Elanvändning 2010 

Elanvändning månad/h medelvärde 

2011 

Timma Jan Feb Mar Apr Maj Jun jul 

0 25 31 39 32 37 33 33 

1 26 32 40 33 36 31 32 

2 28 32 41 34 34 29 29 

3 29 32 42 35 33 26 25 

4 28 33 43 34 32 25 24 

5 26 33 44 35 34 26 23 

6 33 42 48 48 52 47 35 

7 52 59 61 60 65 49 36 

8 64 68 79 63 71 50 37 

9 63 70 87 61 66 48 37 

10 55 70 87 60 65 50 37 

11 53 67 83 58 63 47 35 

12 53 66 79 55 59 46 36 

13 56 68 78 53 61 43 37 

14 60 72 77 50 57 39 37 

15 65 76 76 49 57 42 39 

16 68 77 82 50 62 57 55 

17 68 77 120 57 65 60 59 

18 66 77 160 71 69 61 61 

19 64 73 118 77 68 53 49 

20 57 67 97 70 63 38 33 

21 54 64 79 57 59 37 38 

22 47 54 63 35 42 34 34 

23 28 34 41 31 38 34 34 
Tabell 4 Elanvändningen 2011 
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7.2 Nattvandring på Boden Arena 
 

Nattvandringen utfördes i samband med vaktmästarens stängningsrond den 

4/12 – 2011. 

Ingång 

- Lysrör vid ingång samt trapphuset är påslaget. 

Utomhusarenan 

- Mysbelysning på läktarna som är påslagna under nattetid när ingen är 

vid arenan.  

Våning 3 

- 2 st frysboxar med wellpapp som lock, äldre modell. Tillhör 

restaurangen. 

Dessa frysar har stått ca 6 månader. 

- 3 st påslagna kylskåp i bar, fulla med dricka. 

Våning 2 

- 2 st tomma kylar med glasdörrar som står påslagna och tomma. Äldre 

modell. 

- Kökets temperatur avsevärt högre än resterande lokaler 

- Många maskiner i standby i köket. 

- Många frysar/kylar 

Våning 1  

- Ingången till trapphuset vid fotbollsklubben uppsatt med en metallpinne 

som skapar en luftlucka på ca 2-3 cm. Varför sätts denna dörr upp? 

- När dörren är stängd glappar den ca 1 cm i nederkant. 

- Trapphuset på fotbollsklubben sida har släckt belysning och håller ca 

16-18 grader. 

- Vaktmästarlokalen har en tv påslagen under hela dagarna, även när 

ingen är närvarande. 

- Alla datorer i vaktmästeriet är påslagna under natten, skulle enkelt 

kunna stängas av. 

Sporthallen 

- Lysrör slås av och på sparsamt med fjärrkontroll, lamporna slås på 

under morgonrundan och stängs av under kvällsrundan 
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- Kallras vid stora utrymningsporten 

- Möjlighet till närvarobelysning inne i sporthallen för att minska 

energiåtgången när ingen är närvarande. 

Fotbollsklubben 

- Ingen undermätare för el 

- Några datorer och skärmar påslagna under natten, samt några i 

standby 
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7.3 Temperaturer, SMHI, Luleå 
Då de den närmaste tillgängliga temperaturdata från SMHI som registerförs är 

från Luleå fick denna bli ett godtagbart komplement mot temperaturen i 

Boden. 

 

  Medeltemperaturer Luleå 2008-2011 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2008 -4,3 -4,0 -5,3 0,5 7,1 12,4 15,7 12,6 8,4 3,6 -3,5 -3,8 

2009 -7,0 

-

12,4 -4,4 0,9 9,4 13,0 15,5 15,4 11,0 0,6 0,0 -8,4 

2010 

-

11,7 

-

15,8 -6,4 1,7 9,7 12,0 16,4 13,4 9,3 3,8 -8,3 

-

13,0 

2011 

-

10,5 

-

15,6 -3,7 3,8 7,1 15,1 17,8 14,6         
Tabell 5 Medeltemperaturer Luleå 2008-2011 
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Figur 7 Medeltemperatur Luleå 2008-2011 
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7.4 Fjärrvärmeanvändning 
I Tabell 6 Har de månader som fotbollsplanen varit påslagen med fjärrvärme 

markerats med rosa och har exkluderats i Figur 3 på sid. 18. Jan 2009 är med 

stor sannolikhet ett avläsningsfel från Boden Energi och har därför 

exkluderats. 

Fjärrvärme för Boden arena samt medeltemperaturerna per månad, 
orginalvärden 

  

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 

Au

g 

Se

p Okt 

No

v 

De

c 

Fjärrvärme 

[MWh] 

22,

2 77,3 

303,

9 

162

,5 

23,

2 5,2 3,6 5,1 

12,

2 

44,

1 

45,

8 

71,

4 

Medeltempra

tur [C] -7,0 

-

12,4 -4,4 0,9 9,4 

13,

0 

15,

5 

15,

4 

11,

0 0,6 0,0 -8,4 

  

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 

Au

g 

Se

p Okt 

No

v 

De

c 

Fjärrvärme 

[MWh] 

90,

6 

159,

4 

616,

3 

64,

3 

13,

3 6,4 3,2 6,5 

14,

5 

90,

2 

68,

4 

88,

0 

Medeltempra

tur [C] 

-

11,

7 

-

15,8 -6,4 1,7 9,7 

12,

0 

16,

4 

13,

4 9,3 3,8 -8,3 

-

13,

0 

  

201

1 

201

1 

201

1 

201

1 

201

1 

201

1             

2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun        

Fjärrvärme 

[MWh] 

76,

6 

149,

0 

474,

1 

66,

4 

19,

0 6,1        

Medeltempra

tur [C] 

-

10,

5 

-

15,6 -3,7 3,8 7,1 

15,

1             
Tabell 6 Fjärrvärmeanvändning Boden Arena 2009-2011 
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I Tabell 7 Har ett antal månader fått estimeras fram för att uppskatta 

fjärrvärmeanvändningen inomhus för de rosamarkerade månaderna i Tabell 

6. Detta genom formeln Y = -2,95*X + 46,35. 

 

Fjärrvärmeförbrukning för inomhusarenan estimerat värde för gula 
månader 
Fjärrvärmdefor

mel: 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

200

9 

Y = -2,95*X + 

46,35 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 

Au

g 

Se

p Okt 

No

v 

De

c 

Fjärrvärme 

[MWh] 

67,

0 

77,

3 

59,

3 

43,

7 

23,

2 5,2 3,6 5,1 

12,

2 

44,

1 

45,

8 

71,

4 

Medeltemprat

ur [C] -7,0 

-

12,

4 -4,4 0,9 9,4 

13,

0 

15,

5 

15,

4 

11,

0 0,6 0,0 -8,4 

  

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

201

0 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 

Au

g 

Se

p Okt 

No

v 

De

c 

Fjärrvärme 

[MWh] 

90,

6 

93,

0 

65,

1 

41,

5 

13,

3 6,4 3,2 6,5 

14,

5 

35,

2 

68,

4 

88,

0 

Medeltemprat

ur [C] 

-

11,

7 

-

15,

8 -6,4 1,7 9,7 

12,

0 

16,

4 

13,

4 9,3 3,8 -8,3 

-

13,

0 

  

201

1 

201

1 

201

1 

201

1 

201

1 

201

1        

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun        

Fjärrvärme 

[MWh] 

76,

6 

92,

4 

57,

3 

35,

1 

19,

0 6,1        

Medeltemprat

ur [C] 

-

10,

5 

-

15,

6 -3,7 3,8 7,1 

15,

1             
Tabell 7 Fjärrvärmeanvändningen för innomhusarenan med estimerade värmden 
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Fjärrvärmeanvädning Fotbollsplan utomhus [MWh] 

  2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 

  Mar Apr Feb Mar Apr Okt Feb Mar Apr 

Fjärrvärme 

[MWh] 244,6 118,8 66,5 551,2 22,8 55,0 56,7 416,9 31,3 

Medeltempratur 

[C] -4,4 0,9 

-

15,8 -6,4 1,7 3,8 

-

15,6 -3,7 3,8 
Tabell 8 Fjärrvärmeanvändning fotbollsplanen utomhus 
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7.5 Frågor & Svar till Jan-Olov Arenabolaget, Del I 
 

1. Vilka datum användes fotbollsplanen utomhus med belysning / vilka 

tider sattes belysningen på planen under 2009 och 2010. 

 

Svar: Det finns 4 master med halv/helbelysning (12-24 lampor). När A-

laget tränar. Halvbelysningen har används 195 timmar sen start. 

Helbelsyningen har endast används under 8 timmar sen start. 

 

2. Är det skillnad på antalet tända lampor sommar, höst, vår. 

 

Svar: Det finns en grundbelysning från läktarna, vid behov… dvs mars, 

april, halva maj, slut aug, sep, okt. Denna styrs av fotorelä.. dvs när det 

är mörkare. Denna används vid all träning förutom A-LAGET. 

 

3. Vilka tider är inomhusventilationen igång? Vad styrs ventilationen av?  

Finns det någon typ av logg för hur mycket ventilationen har varit 

igång? 

 

Svar: Styrs av koldioxidhalten.. den är även tidsstyrd så den styrs med 

tanke på hur mycket. Det finns även en anläggning som tar den andra 

delar av hela lokalen, den börjar dra igång kl 6 på morgonen. Det finns 

loggar på ventilationen. 

 

4. Hur mycket och under vilka tider varje månad är inomhusbelysningen 

igång? 

 

Svar: Inomhusbelysning i hallen, omkl, å toa är närvarobelyst. Resten 

tänds när man kommer dit. 

 

5. Hur rensar man fotbollsplanen från snö, vilken månad görs detta? 

 

Svar: Värma upp planen under och sedan rensas planen rent 

mekaninskt.  
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6. Hände något speciellt under 2009 vid snöröjningen? I så fall, vad?’ 

 

Svar: Bra vinter, varm vår och solen värmde upp mycket.  

 

7. Vad går på natten? 

 

Svar: Underhållsvärmen går via ventilationen i hallen. Mysbelysning på 

läktarna, Utebelysning parkering, fjärrvärmen pumpas via el via en 

fjärrvärmeväxlare, Standbyutrustning, kylar/frysar restaurang. 

 

8. Har restaurangen en egen undermätare på elförbrukningen för köket?  

 

Svar: Nej, det finns inga undermätare på elen i hela arenan. 

 

9. Är caféet end el av restaurangen? 

 

Svar. Det finns inga speciella mätare för restaurangen. Genomsnitt 

besökare restaurangen 160 mån-fre, 80 pers lör-sön. 
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7.6 Frågor & Svar till Jan-Olov Arenabolaget, Del II 
1. Arenabyggnaden inomhus 

1. Vilken temperatur hålls det inomhus?’ 

Svar:+21 allmänna utrymmen samt +16 i Sporthall 

 

2. Finns det något sätt att styra temperaturen för olika delar av 

byggnaden när dessa delar ej används? 

Svar: Endast via termostat på radiatorer 

 

3. Hur sker uppvärmningen på våning 2 och 3 i mellanbyggnaden? 

(restaurang/VIP) 

Svar: Via fjärrvärme med tillhörande radiatorer 

 

4. Hur hög återvinning av värme har ventilationsanläggningen vid 

uppvärmning? 

Svar: ca 25 % enl. uppgift 

 

2. Sporthallen 

1. Hur många lysrör finns det? Alt. Hur många armaturer finns det? 

Svar: 116 armaturer x 4 = 464 

 

2. Hur många W drar varje lysrör? Alt. Hur många W per armatur? 

Svar: Varje Armatur 4x36w 

 

3. Vad hette företaget som gjort föreslag om LED-belysning? 

Svar: RW-Företagsprodukter Rolf Wikström 070-5818798 

 

4. Vilka tider under dygnet estimerar du att dessa lysrör är igång? 

Svar: Mån-fre 8.00-12.00/lör-sön 9.00-18.00 Genomsnitt 

 

5. Är brandluckorna i sporthallen isolerade? 

Svar: Ja 
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3. Belysning Vån 1, 2 & 3 

1. Hur många lampor finns det på respektive våning? 

Svar: vån 1 190 st och vån 2 57 st 

 

2. Hur många W är dessa lampor på? 

Svar: genomsnitt 32 w 

 

3. Hur styrs denna belysning? 

Svar: via strömbrytare 

 

4. Vad är det totala W-talet för varje våning? 

Svar: vån 1= 2880 w vån 2 =1824 w 

 

4. Omklädningsrummen 

1. Hur många % av de som tränar där varje dag förväntas även duscha? 

(ungefärligt) 

Svar: ca 82% 

 

2. Hur värms duschvattnet upp? (fjärrvärme?) 

Svar: Via fjärrvärme 

 

5. Fotbollsplanen 

1. Stämmer det att i feb börjar ni värma upp slingorna för att sedan 

snöröja så fotbollsplanen skall vara spelklar den 1:a mars? 

Svar: Start ca 3-4 dygn innan start den 1:a mars 

 

2. Hålls fotbollsplanen i så fall snöfri under mars månad? 

Svar: Ja genom mekanisk snöröjning samt uppvärmning 

för att hålla borta lössnö och motverka isbildning. 

 

6. Ekonomi 

1. Hur mycket kostade hela Boden Arena att uppföra? 

Svar:128 miljoner kr 
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2. Diskuterades olika energisnålare lösningar under planeringen som ej 

blev av? 

Svar: vet ej 

 

7. Övrigt 

1. Vad hette personen i södra Sverige som hade information om 

fotbollsplaner med bergvärme installerat? Vad har han för 

kontaktuppgifter? 

Svar: Bosse Wedlund Södertälje Fotbollsarena 

tel 0706-796644 

 

2. Hur stor parkeringsyta finns det?           Asfalterat kvm? Ej 

asfalterat kvm? 

Asfalterat yta 600 platser samt 200 st på grusplan 

 

3. Min känsla var att många av restauranggästerna passerade genom de 

2 stora ingångarna och inte genom träningsingången, är detta en 

korrekt observation?   

Svar: Ja besökare till Arenarestaurangen samt vid mässor, konserter, 

matcher i hallen använder sig av de stora ingångarna. 

 


