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Sammanfattning 

Denna rapport är den 3:e delrapporten inom ramen för projektet NERIS som behandlar fuktproblematiken i 

ishallar.  Denna kunskap är mycket grundläggande dels för att kunna dimensionera avfuktningsfunktionen 

men även för hur man konstruerar klimatskalet och väljer dess ingående material. Den föreliggande studien 

har strukturerat gått igenom de olika fysikaliska mekanismer som bidrar både till fuktlaster och fuktsänkor. 

Dimensioneringen av avfuktare i ishallar har traditionellt ofta gjorts utifrån otidsenliga antaganden. Vissa 

faktorer såsom interna fuktlaster har överskattats medan luftläckage har underskattats. I detta arbete har 

mätningar gjorts i ett antal ishallar för att uppskatta bl.a. luftläckage. Resultat har bekräftat bilden av att 

just denna källa är större och mer dominerande än man tidigare trott. För arenarum på runt 25 000 m3 

vilket motsvarar bulken av svenska ishallar så förefaller läckagen normalt ligga inom 5-15%, dvs andelen 

luftläckage per timme i förhållande till totala rumsvolymen.  

De interna fuktlasterna består normalt sett av utövare och publik vilka avger vattenånga. Eftersom 

ishallsanvändare i allmänhet är väl påklädda kan det antas att största delen av fuktavgivningen kommer att 

absorberas. För dimensioneringen har ofta fuktlasten 350 g/timme och person använts medan om endast 

utandningsluftens inkluderas så blir belastningen så låg som 8 g/timme per åskådare och 40 g/timme per 

utövare.  

Diffusionen av fukt genom väggar och tak står för en mycket liten andel av den totala belastningen och kan 

anses vara försumbar. Däremot är det viktigt att hantera diffusionen vid konstruktion av väggar och tak 

annars kan kondens uppstå i konstruktionen vilket i värsta fall lett till takras men vanligare är fuktskador 

och mögel. 

Nominellt så uppgår de totala fuktlasterna i en normal tränings-/publikhall till strax under 20 kg/timme. 

Under största delen av ishallens användningstid så är de interna lasterna mycket små vilket betyder att 

fuktlasten utgörs av luftläckagen. För värsta fallet då det är högsta möjliga luftfuktighet i utomhusluften kan 

luftläckagedelen bidra med nära 30 kg/timme och de dimensionerande interna lasterna kan vara cirka 5 

kg/timme. Nu är dessa nivåer av belastning kortvariga i en normal ishall varför man normalt inte behöver 

dimensionera avfuktningskapaciteten för dessa nivåer. 

De två huvudsakliga fuktsänkorna, dvs de mekanismer som bortför fukt, är isytan och avfuktaren. Isytan 

kan transportera bort 10-tals kg vatten i timmen genom att fukten kondenserar/fryser på den kalla ytan. En 

större skillnad i temperatur mellan is och luft ökar fukttransporten från luften till isytan.  

Den viktigaste delen av fukthanteringen står avfuktaren för och bör ha en kapacitet i storleksordningen 20 

kg/timme. Punktbelastningarna kan vara uppåt 30-35 kg/timme men denna studie bedömer att 

dimensionerande kapaciteter upp till ca 20 kg/timme normalt räcker. Luftvolymen i arenarummet samt 

anläggningens invändiga material agerar i någon utsträckning buffert vid toppbelastningar.  

I nästa del av Neris – del 4 – kommer rekommendationer för dimensionering av avfuktningsaggregat och 

även distributionssystem att behandlas.  

  



  NERIS 
  2018   

4 
 

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 three in a series of four, which will address moisture handling in ice rinks. Together these 

reports will not only provide with fundamental knowledge on how to design the dehumidification function, 

but they will also give general recommendations regarding the structures that separate the indoor climate 

from the outdoor as well as the choice of proper materials for the building envelope. Part three gives a 

structured walkthrough regarding the different physical mechanisms that impact the moisture sources as 

well as the moisture sinks of an ice rink. 

The design of a dehumidifier in an ice rink has traditionally been done with outdated and often misleading 

assumptions. Certain aspects such as internal sources have been overestimated while more important ones 

such as air leakages have in turn been underrated. A number of field measurements have been carried out 

in selected ice rinks in order to analyze and estimate air leakages. The results confirm that this source has 

the highest magnitude and is much more dominating than what has been assumed in the past. For an arena 

room of around 25 000 m3, which represents the bulk of Swedish ice rinks, it appears that leakages are 

normally within 5-15%, i.e. the air volume that leaks in per hour with respect to the total arena room 

volume.  

The internal sources normally consist of skaters and spectators who release water vapor to the air. Due to 

the fact that ice rink users in general are fairly well clothed, it can be concluded that most of the moisture 

released is absorbed by the clothing. For dimensioning purposes, the moisture load has often been taken as 

350 g/h per person, while if only respiratory vapor release is considered the load can be as low as 8 g/h per 

spectator and 40 g/h per skater. 

Water vapor diffusion through the walls and roof has a relatively low contribution to the total load and can 

in general be neglected as a moisture source. However, it is important that the diffusion through the 

building envelope is well managed, otherwise condensation may occur in parts of the structure which in the 

worst case may lead to roof collapse but more commonly causes moisture damage and mold problems.  

Nominally the total moisture load in a normal training/public ice rink sums up to around 20 kg/hour. For 

the majority of the time when an ice rink is used the internal loads are very small, which means that the 

load is mostly due to air leakages. In the worst-case scenario, i.e. when the outdoor air is the wettest, 

leakages can lead to a total load of 30 kg/hour and internal loads at design conditions can be around 5 

kg/hour. But such a high level of moisture load is typically only short term in a normal ice rink, and 

therefore there is usually no need to design the dehumidification capacity up to such levels. 

The two main moisture sinks, i.e. mechanisms that remove moisture from the indoor air, are the ice slab 

and the dehumidifier. The ice slab can be responsible for removing tens of kilograms of water per hour 

through moisture condensation/freezing onto its cold surface. A higher temperature difference between 

the ice slab and the air increases the moisture transport from the air to the ice surface. 

The dehumidification system plays the most important role in the moisture handling and should have a 

design capacity of around 20 kg/hour. Point loads can be up to 30-35 kg/hour but this study concludes that 
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a design capacity of up to 20 kg/hour is normally enough. The air volume in the arena room as well as inner 

surface materials act as buffers to some extent during the peak load periods.  
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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 under 2018. 

Denna rapport är den tredje 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 3: Fukttransport i ishallar – mekanismer och 

fysik 

Del 3 av NERIS kommer att behandla hur fukttransporten i ishallar fungerar.  Denna kunskap är mycket 

grundläggande dels för att kunna dimensionera avfuktningsutrustningen men inte minst för hur man bör 

konstruera klimatskalet samt dess ingående material. Arbetet och materialet i föreliggande dokument är en 

kombination av litteratursammanställning men framförallt analys av resultat från fältmätningar.  

Kunskapen om källorna till den fukt som de facto kommer in i en ishall är i litteraturen ganska vagt 

kartlagda. Det finns många redogörelser för de potentiella källorna men få har försökt sätta dessa källor i 

perspektiv, dvs. skattat deras absoluta och relativa storlekar. I det föreliggande arbetet har källorna skattats 

beräkningsmässigt och jämförts med mätningar och resultat från verkliga anläggningar. 

Det visar sig att dimensionering traditionellt gjorts utifrån något felaktiga antaganden. Vissa faktorer såsom 

interna fuktlaster har överskattats medan luftläckage har underskattats. Inom ramen för detta arbete har t 

ex mätningar gjorts i ett antal ishallar för att uppskatta luftläckage. Dessa resultat har bekräftat bilden av 

att just denna källa är större och mer dominerande än man tidigare trott.  

På samma sätt är det intressant och viktigt att förstå var fukten som väl kommit in i ishallen tar i vägen. Att 

avfuktaren tar hand om fukt är uppenbart men hur mycket kondenserar på isen? Även för bortförseln av 

fukt har beräkningar gjorts vilka verifierats med data från fältet. Allt med syfte att förstå hur ishallar med 

tillhörande avfuktningsfunktion bäst ska konstrueras och dimensioneras. I Neris del 4 kommer kunskaperna 

från tidigare delar att sammanfattas i rekommendationer för just konstruktion och dimensionering. 
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2 Fukttransport genom ishallens klimatskal 

Del 3 av NERIS kommer att behandla hur fukttransporten i ishallar fungerar.  Denna kunskap är mycket 

grundläggande dels för att kunna dimensionera avfuktningsutrustningen men inte minst för hur man bör 

konstruera klimatskalet samt dess ingående material. Arbetet och materialet i föreliggande dokument är en 

kombination av litteratursammanställning men framförallt analys av resultat från fältmätningar.  

Inom byggnadsfysiken brukar fukttransportens mekanismer indelas i fyra huvudgrupper: 

 Förflyttning av vattenånga på grund av luftflöde, dvs. konvektion. 

 Diffusion av vattenånga på grund av partiella tryckgradienter i vattenångan. 

 Ytdiffusion och kapillär förflyttning av vattenvätska i porösa byggmaterial. 

 Vätskeflöde som uppstår på grund av gravitation, vätske-, eller lufttryck.  
 

Till vilken grad de olika formerna av fukttransport förekommer i en byggnads klimatskal beror på dess 

struktur och användning. De mest relevanta formerna av transport i detta sammanhang brukar dock vara 

konvektion och diffusion av vattenånga. 

Mängden vattenånga som transporteras beror på de rådande luftegenskaperna vid klimatskalets respektive 

sidor samt klimatskalets struktur, som fungerar som hinder för luft- och fukttransport. Själva 

transportriktningen bestäms av förhållandet mellan det lokala utomhusklimatet och det avsedda 

inneklimatet. I fallet ishallar uppstår fuktproblematiken vanligtvis då fukt transporteras från 

omgivningsluften in i anläggningen där den huvudsakliga fuktkällan är konvektion genom ishallens 

klimatskal, dvs. luftläckage. 

Orsaken till ovannämnda fuktproblematik beror på att man strävar till att hålla ishallens inneklimat 

konstant enligt dimensionerade förhållanden. Detta upprätthålls så länge kapaciteten på anläggningens 

byggnadsstrukturer och installationer räcker till. I praktiken avgör byggnadens täthet respektive installerad 

avfuktarkapacitet hur väl man lyckas bibehålla önskat klimat.  Som tidigare rapporter inom Neris 

konstaterat så påverkar det geografiska läget förutsättningarna genom omgivningsluftens temperatur- och 

fuktnivåer vilka naturligtvis även förändras under året. Dessa förutsättningar och luftens naturliga tendens 

till att försöka jämna ut klimatskillnader lägger grunden till den fuktproblematik som föreligger i en ishall. 
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2.1 Luftläckage – Konvektion genom klimatskalet 

Luft bär med sig vattenånga som kan lämna luften och absorberas av eller kondenseras vid andra ytor, där 

det senare sker då ytans temperatur är lägre än luftens daggpunkt. I ishallars typiska fuktproblematik 

transporteras omgivningsluft in i anläggningen och tar då med sig fukt. Denna fukt kan sedan absorberas 

eller kondenseras vid olika ytor och leda till problem i inneklimatet ifall anläggningens fukthantering är 

bristfällig. 

 

Figur 1. Olika typer av lufttransport genom ett klimatskal. (ASHRAE, 2017a) 

Figur 1 visar uppdelningen av luftflöden in och ut ur en byggnad. Luftläckage syftar på infiltration eller 

exfiltration, beroende på läckagets riktning, medan resten av luftombytet sköts av installationer som 

levererar avsiktlig ventilation. Luftombyte mellan interna utrymmen benämns överluft. 

Byggnader kan normalt sett inte bli fullt lufttäta, och det är oftast inte heller målet då det kan leda till 

alltför höga investeringskostnader. Nationella byggregler brukar ofta ställa krav på lufttäthet för olika typer 

av byggnader ur energianvändningsperspektiv, men för kallare inneklimat som ishallar påverkar 

lufttätheten även avfuktningsbehovet signifikant. Som tidigare nämnts är luftläckage den huvudsakliga 

fuktkällan i ishallar, vilket kan observeras då man jämför förhållandet mellan omgivningens absoluta 

luftfuktighet och avfuktningsbehovet i anläggningen under hela säsongen. Figur 2 illustrerar detta, där man 

kan se att ändringar i inneluftens fuktnivå följer samma trend som omgivningsluftens ändringar.  
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Figur 2. Ångkvoten inuti och utanför en ishall. 

För att minimera luftläckaget är det viktigt att man gör ishallens klimatskal så lufttätt som möjligt och ser 

till att det inte finns oönskade öppningar i konstruktionerna. Trots dessa åtgärder kan avsiktliga öppningar, 

t.ex. dörrar, genom användning orsaka stora luftläckage som introducerar mycket fukt. Ismaskinen behöver 

köra bort isskrap samt fylla på med läggvatten oftast utanför arenarummet. Detta sker flera gånger under 

dagen för att kunna upprätthålla iskvaliteten, vilket betyder att även ismaskinens port kan bli en märkbar 

fuktkälla. Portar och dörrar som separerar ishallens arenarum från omgivningen ska därför vara stängda så 

mycket som möjligt. En mer hållbar lösning för att minimera luftläckage via avsiktliga öppningar är att skapa 

luftslussar som separerar arenarummet från omgivningen. Dessa utrymmen kan även användas till andra 

syften där t ex ett ismaskinsgarage ett bra exempel såsom visas i figuren nedan. Garaget förses sen, med 

fördel, med automatiska portar som kan manövreras av ismaskinsföraren så att dessa aldrig är öppna 

samtidigt. 
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Figur 3. Exempel på hur ett ismaskinsgarage utgör en ”sluss” mellan arenarum och omgivning i en ishall. 

Luftflöden genom och inuti klimatskalet uppstår på grund av den totala tryckskillnaden mellan inne- och 

uteklimatet. Detta är ett resultat av temperaturskillnaderna, dvs. densitetsskillnaderna, mellan de olika 

klimaten men även den tryckskillnad som vind kan medföra. Mekanisk utrustning, som 

luftbehandlingssystem, kan orsaka ytterligare variationer i tryck, men i vanliga fall är dessa balanserade 

vilket betyder att avluft ersätts med samma mängd uteluft. 

 

Figur 4. Exempel på luftflöden i ett klimatskal. (ASHRAE, 2017b) 

Luft kan röra sig på olika sätt i ett klimatskal, Figur 4 visar principerna på dessa olika typer av flöden. I 

verkligheten brukar dessa ske i kombination med varandra, vilket resulterar i komplexa luftflöden. Ifall en 

ishalls klimatskal läcker, dvs. luft infiltrerar eller exfiltrerar, blir det svårt att upprätthålla inneklimatet enligt 

dimensionerade värden på grund okontrollerade luftflöden inåt eller utåt. Detta påverkar också kylbehovet 

i anläggningen, eftersom en stor mängd varm omgivningsluft då läcker in under den varma delen av 

säsongen och ökar den konvektiva och latenta värmebelastningen på kylsystemet.  

Ökat kylbehov betyder högre kapacitetskrav på kylsystemet, vilket resulterar i högre investeringskostnader 

och ökad energianvändning. För att undvika detta kan man i klimatskalets struktur installera ett lager som 

fungerar som luftspärr. Denna typ av lager har kontinuerligt låg luftpermeabilitet och kan märkbart minska 

på det oönskade luftflödet som når inneklimatet. I bostäder och andra vanliga byggnader är det vanligt att 

luftspärren samtidigt är en ångspärr som placeras på insidan av konstruktionen, men i fallet ishallar 

rekommenderas denna lösning nödvändigtvis inte vilket kommer att diskuteras senare i denna rapport. 
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2.1.1 Tryckskillnader och skorstenseffekten 

Luften fördelas så att den vid havsnivå har en densitet som minskas när man rör sig uppåt, vilket sker i 

korrelation med det minskande lufttrycket. Som referens kan det nämnas att luft vid 1500 m höjd har en 

densitet som är ca 20 procent lägre än vid havsnivå. Luftens densitet ändras även av dess temperatur, vilket 

förklarar varför kall luft faller neråt medan varm luft drar sig uppåt. En 20 procents ändring i densitet kan 

observeras då man jämför egenskaperna i luft vid temperaturerna -30 och +20 °C. Fuktens inverkan på 

luftens densitet är så gott som obetydlig, men i tropiska klimat kan det observeras att luften blir något 

lättare på grund av fukt (vattenmolekylen har lägre molmassa än torr luft). Luftens densitet beroende på 

temperatur och fuktnivå kan ses i Figur 5. 

 

Figur 5. Luftens densitet i förhållande till temperatur och relativ luftfuktighet. 

Byggnader kan sägas fungera som skorstenar där varm luft stiger och försvinner ut genom öppningar i 

husets övre delar medan kall luft dras in vid golvet för att ersätta den varma luften. Detta kallas för 

skorstenseffekten och orsakar hydrostatiska tryckskillnader på klimatskalet. Även i ishallar stiger varm luft 

mot taket medan kallare luft med högre densitet hålls nere. Det som dock skiljer ishallar från de flesta 

andra byggnader är att arenarummets temperatur under lång tid kan vara kallare än omgivningens, vilket 

betyder att den kalla luften i ishallens botten skapar ett högre tryck mot klimatskalets nedre del än vad 

omgivningsluften gör. Som resultat av denna tryckskillnad läcker den kalla luften ut (exfiltreras) från 

ishallens botten genom klimatskalet för att ersätta den varmare omgivningsluften som stiger uppåt. 

Samtidigt tränger varm omgivningsluft in genom ishallens övre del av klimatskalet på grund av det 

undertryck som den exfiltrerade kalla luften orsakat. 

Figur 6 illustrerar ovannämnda beskrivning. Vidare bör det noteras att vind kan förskjuta omgivningens 

tryckförhållanden och leda till ökad infiltrering genom klimatskalets övre del och reducerad exfiltrering 

genom nedre delen. Den del av klimatskalet där ishallens och omgivningens tryckförhållanden ligger på 

samma nivå kallas för den neutrala trycklinjen, som kan användas för att indikera vilka delar av klimatskalet 

som utsätts för under- eller övertryck. I Figur 6 kan man observera att ju längre nedåt den neutrala 

trycklinjen rör sig, desto större blir infiltreringen genom klimatskalets övre del. 
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Figur 6. Skorstenseffekten i en ishall. (Lin & Chuah, 2010) 

Skorstenseffekten är en bidragande orsak till luftläckage och spelar därför en stor roll vid fukttransport i 

ishallar. När inneluften har en lägre absolut luftfuktighet än uteluften, betyder det att luften som infiltrerar 

hämtar med sig fukt in i anläggningen. Eftersom den infiltrerade luften ersätter den luft som exfiltrerats på 

andra sidan den neutrala trycklinjen, kan man beräkna fuktökningen i ishallen genom att multiplicera den 

infiltrerade luftens volym med differensen av uteluftens och inneluftens absoluta luftfuktigheter. I en 

fungerande anläggning är det huvudsakligen avfuktaren som för bort denna tillförda fukt i arenarummet 

eller så ”fångas” den av isen via diffusion.  

Under perioder när uteluften är torrare än inneluften sker det omvända, dvs. fukt förs ut från ishallen via 

exfiltrering. Ifall en acceptabel fuktnivå kan upprätthållas i ishallen och dess klimatskal via denna naturliga 

process finns det inget behov av att avfuktaren är i drift. 

Ventilationssystemet kan likt vindtrycket påverka skorstenseffekten i anläggningen, men i normala fall drivs 

ventilationssystemet så att till- och frånluftens förhållande är balanserat vilket betyder att det inte har en 

bidragande effekt. 

2.1.2 Resultat från tidigare studier av luftläckage 

Det finns bara ett fåtal tidigare studier som har försökt mäta och/eller utvärdera luftläckage i ishallar. En av 

dem utfördes i en ishall i Taipei som är beläget i en subtropisk klimatzon. Resultaten visade att luftombytet 

per timme på grund av luftläckage i den 49 000 m3 stora arenan var mellan 0,43 och 0,51 (dvs. mellan 

21 000 och 25 000 m3/h). Det ska visa sig att detta är ett mycket stort luftläckage och anledningen är den 

stora skillnaden mellan den varma och fuktiga omgivningen och den relativt sett kalla och torra luften i 

arenarummet. Skillnaderna i fuktkvot var så stora som upp till 14 gH2O/kg,luft vilket skapar både stora 

driftkrafter men framförallt ett stort fukttillskott (Lin & Chuah, 2010). 

I en annan studie i en svensk ishall med en intern arenarumsvolym om ca 25 000 m3, använde man sig av 

avfuktarens driftdata, och kunde beräkna att luftläckaget i anläggningen var 7067 m3/h. Detta motsvarar en 

luftomsättning på 0,28 omsättningar per timme (Rogstam & Mazotti, 2014a). 
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Beräkningsverktyg från leverantörer av avfuktningssystem ger en indikationer på hur stor 

avfuktningskapacitet den anser behövs i en ishall. Genom att studera ett par aktuella anbud inklusive 

dimensionerande beräkningar har det konstaterats att luftläckaget i de aktuella fallen antogs vara mellan 5 

och 8 procent av arenarummets volym per timme, dvs en luftomsättning motsvarande 0,05 och 0,08. 

2.1.3 Analys- och mätmetod samt resultat av luftläckage i ishallar 

Att mäta luftläckage under relevanta förutsättningar i en ishall är en ganska delikat uppgift. Därför har 

denna studie koncentrerat sig på att ”indirekt” mäta och därefter analysera luftläckagen. Först så används i 

princip samma metod som Rogstam & Mazzotti 2014 använde där avfuktaren får agera massflödesmätare. I 

nästa steg så används CO2-koncentrationsmätning och dess avklingningstid som ett mått på 

luftomsättning.  

Den första metoden för att kunna beräkna luftläckaget baseras på fuktbalansen i en ishalls arenarum. I 

ekvationen nedan står fuktkällorna på den vänstra sidan och fuktsänkorna på den högra sidan. 

�̇�𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑡 + Δ�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = �̇�𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 + �̇�𝑎𝑣𝑓𝑢𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 + �̇�𝑒𝑥𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 

I en ishall där inneklimatet styrs mot absolut luftfuktighet kan en analys baserat på ekvationen ovan 

genomföras. För att genomföra detta har data samlats in i en anläggning där den absoluta luftfuktigheten 

är konstant, mellan 3,8 och 3,9 g vattenånga per kg luft. I beräkningarna antas fukttransporten till isen via 

diffusion vara konstant, eftersom även istemperaturen är konstant under hela säsongen. Den interna 

fuktkällan, dvs. den som uppkommer från användningen i anläggningen, anses även den vara konstant och 

även om detta inte fullt ut stämmer så är det ur helhetssynvinkel frågan om kortvariga avvikelser vilka inte 

ska påverka resultaten nämnvärt. Normalt sett ska ventilationssystemet inte behöva ta in friskluft, eftersom 

det antas att det räcker med luftläckage för att upprätthålla nödvändiga CO2-nivåer i anläggningen, vilket 

betyder att även denna kan bortses från i ekvationen. 

 

Figur 7. Luftombyte per timme p.g.a. luftläckage i en studerad ishall. 
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De återstående variablerna som efter dessa antaganden fortfarande kan förändras är �̇�𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔, 

�̇�𝑎𝑣𝑓𝑢𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔, och �̇�𝑒𝑥𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔. Med tillgängliga data gällande inre och yttre fuktnivåer samt från 

avfuktarens drift kan man analysera luftläckaget i ishallen. Figur 7 visar resultatet från beräkningarna 

baserade på ovannämnda antaganden där varje punkt representerar det dagliga medelvärdet. 

I Figur 7 kan det observeras att då de yttre fuktnivåerna leder till ett avfuktningsbehov i anläggningen, 

behandlas en luftmängd i avfuktaren som motsvarar ett luftombyte på upp till 0,13 per timme i ishallens 

arenarum. Detta kan tolkas som luftläckaget i utrymmet och beräknas vara omkring 3000 m3/h, då 

arenarummets totala volym är ca 23 000 m3. Då utomhusluftens fuktighet närmar sig inomhusluftens 

tillstånd så går beräkningen mot oändligheten och därför ”dyker” kurvan när den närmar sig ca 3,9 g 

vattenånga per kg luft. 

Den andra metoden som nämndes ovan är den som baserar sig på CO2-koncentrationsmätning av luften i 

arenarummet. Denna typ av mätning är ganska lätt att utföra för en given tidperiod där sedan variationer 

som följs av aktiviteten i anläggningen tydligt kan följas.  

 

Figur 1 CO2-koncentration i en ishall under och efter aktivitetstid. 

Som exempel visas i Figur 1 mätdata där den tydligt ökande CO2-koncentration syns under aktivitetstid (på 

kvällen) medan densamma klingar av under natten. Att koncentrationen minskar (avklingar) beror då på att 

inga personer mer befinner i lokalen och att luftläckaget, som antas vara konstant, då gradvis späder ut den 

högre inomhuskoncentrationen. Om man gör antagandet att perioden efter aktivitet fortfarande är 

representativ för övrig tid då anläggningen är i drift så kan avklingningsförloppet analyseras. För att 

beräkna luftväxlingen/läckaget så används en metod där CO2-koncentrationen i inomhus- respektive 

utomhusluften analyseras över en begränsad tid. (Schibuola, Scarpa, & Tambani, 2016).Utomhusluften, 

som ersätter inomhusluften, antas här ha en konstant CO2-koncentration av ca 400 ppm.  

Nedan följer ekvationen och använda parametrar: 
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𝐴𝐶𝐻 = −
3600

𝑡
∙ ln(

𝐶(𝑡) − 𝐶𝑒𝑥𝑡
𝐶0 − 𝐶𝑒𝑥𝑡

) 

Där följande parametrar används: 

ACH – Luftväxling (Air Change per Hour) [h-1] 

t – Tidsperiod [s] 

C(t) - CO2-koncentration efter tidsintervall t   [ppm] 

C0 - CO2-koncentration före tidsintervall t   [ppm] 

Cext - CO2-koncentration i omgivningen (utomhus) [ppm] 

 

Resultaten från metoderna redovisade ovan samt ett antal genomförda mätningar i några ishallar finns 

inkluderade i tabellen nedan. Table 1 innehåller olika typer av anläggningar samt att dessa är analyserade 

med olika metoder, vilket förklarar den stora spridningen i resultaten. Inte oväntat kan man skönja att 

läckagen tenderar att öka med ökande byggnadsvolym. Dock är data för begränsade för att dra några 

långtgående slutsatser. Det vi kan säga är att för arenarum runt 25 000 m3 vilket motsvara bulken av 

svenska ishallar så förefaller läckagen normalt ligga inom 5-15%. 

Table 1 Beräknade luftläckage i några ishallar av olika typer och storlekar. 

  Typ Volym (m3) Byggnadens interna yta 
(m2) 

Luftläckage 

ACH  
(h-1) 

l/s per m2 vägg- och 
takyta (intern yta) 

Ice rink 1   23 500 4400 0.13 0.19 

Ice rink 2   25 200 4140 0.064 0.11 

Ice rink 3   No information   No information  0.15 - 

Ice rink 4   54 000  No information  0.27 - 

Ice rink 5   16 700  No information  0.08 - 

Ice rink 5   108 000 10480 0.14 0.40 

Ice rink 6   49 000 6800 0.45 0.90 

 

2.2 Diffusion genom klimatskalet 

Diffusion genom klimatskalet, se Figur 8, är en annan typ av fukttransport som sker i parallell med 

luftläckage. Denna typ av fukttransport sker i ångfas genom olika material, där vattenånga diffunderar från 

högre ånghalt till lägre ånghalt för att jämna ut koncentrationerna. Drivkraften är alltså skillnaden i ånghalt 

vilket skapar skillnader i det partiella ångtrycket. Storleken på denna typ av fukttransport genom 

klimatskalet beror på hur stora diffusionsmotstånd dess materialskikt har. 

Jämfört med luftläckage är diffusion genom klimatskalet en mycket långsammare process, vilket betyder att 

dess roll som fuktkälla i en ishall blir betydligt mindre. I en studie som jämförde olika väggkonstruktioner i 

en ishall kunde man från de beräknade resultaten dra slutsatsen att diffusion genom en ishalls vägg har en 

obetydlig inverkan på fuktnivån i arenarummet. I ett exempel har man beräknat att under augusti månad, 

då skillnaden på fuktnivån är som störst, transporteras 135 g vatten per timme via diffusion in i ishallen. 

Detta resultat ger starka argumentet för att diffusion genom klimatskalet inte behöver tas i beaktan då man 

beräknar fuktbalansen i en ishall (Yousif & Douglah, 2017).  
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Figur 8. Fukttransport genom ett klimatskal via diffusion. (BNP Media, 2006) 

Däremot kan diffusion ha en betydligt allvarligare effekt på själva klimatskalet, ifall det inte har 

dimensionerats för det lokala klimatet eller på grund av brister vid konstruktionen. Risken finns då att fukt 

kondenserar eller att den relativa luftfuktigheten blir för hög i något av klimatskalets skikt, vilket skapar 

gynnsamma förhållanden för t ex mikrobskador som i värsta fall kan leda till strukturella problem. För att 

undvika detta bör man kunna avgöra i vilken riktning diffusionen brukar ske och utifrån denna information 

dimensionera konstruktionen så att den relativa luftfuktigheten inte blir för hög i något av dess skikt. Vid 

dimensioneringen bör man analysera risken för fuktskador i strukturen ur ett helårsperspektiv där man 

använder sig av data för aktuellt omgivningsklimat och det dimensionerade inneklimatet i ishallen. Även om 

det finns risk för kondensering i väggar och tak under vissa klimatförhållanden kan en lösning godkännas 

ifall det är frågan om korta perioder och ifall det under torrare klimatförhållanden hinner torka ut. 

I del 1 av NERIS-projektet analyserades tre klimatområden i Sverige och deras fuktnivåer. Dessa 

klimatområden valdes för att kunna representera den norra delen (Kiruna), mellersta delen (Stockholm), 

och södra delen (Malmö) av Sverige. En tydlig trend vad gäller absolut luftfuktighet kunde observeras där 

den i norra klimatområdet rörde sig i intervallet 1,0 – 6,3, i mellersta området 2,5 – 9, och i södra området 

3,5 – 9,6 g vattenånga per kg torr luft. Detta tyder på att diffusionens riktning i en ishalls klimatskal delvis 

kommer att bero på geografisk placering men huvudsakligen på tid på året. Under större delen av säsongen 

i större delen av landet kommer fukttransporten att gå utifrån och in. Samtidigt så sjunker fukthalten i 

hallen när den sjunker ute, se Figur 2, så det är sällan fukthalten är lägre inne än ute. När så sker så är 

skillnaderna små och nivåerna låga varför konsekvensen i form av fukttransport åt ”fel håll” blir minimal.  
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3 Fukttransport inom ishallen 

Föregående sektion diskuterade hur fukt tar sig in och ut från en ishall. Denna sektion kommer att redogöra 

vad som händer med fukten som finns i arenarummet. Då omgivningsluftens fuktnivå är högre än 

arenarummets kommer ventilationssystemet och luftläckage att föra in mer fukt i arenarummet än vad 

som förs ut. Denna fukt kommer att belasta de fuktsänkor som finns i ishallen, vilka i princip utgörs av isens 

yta som upptar fukt ur luften genom frostbildning och avfuktaren.  Vidare finns det ytterligare fuktkällor 

inne i ishallen som ökar belastningen ytterligare.  

Fukt inne i arenarummet förflyttar sig så att fuktbalansen mellan fuktkällor och fuktsänkor upprätthålls, och 

inbegriper följande mekanismer: 

 Vattenånga som friges från användare/brukare och vattenytor. 

 Vattenånga som adsorberas och desorberas av alla hygroskopiska material som finns närvarande. 

 Vattenånga som kondenseras på ytor som är kallare än inneluftens daggpunkt och kondenserad 
fukt som förångas från dessa ytor. 

 Vattenånga som avlägsnas av avfuktaren. 
 

Nedan redogörs de viktigaste mekanismerna djupare samt att dess absoluta och relativa storleksordningar 

redovisas. 

3.1 Diffusion till isytan 

När fuktig luft i arenarummet möter den kalla isytan sker kondensering och frost bildas på isytan, vilket 

betyder att denna typ av fukttransport från luft till is även involverar fasförändring. För att detta ska kunna 

ske måste istemperaturen vara lägre luftens daggpunkt, vilket oftast är fallet och speciellt under varmare 

delen av issäsongen då också fukthalterna i arenarummet ofta är som högst. 

Denna form av fukttransport medför en kostnad på ishallsdriften, eftersom den kondenserade fukten ökar 

värmebelastningen på kylsystemet. Vidare har kondens/frost en negativ inverkan på iskvaliteten då isen blir 

sträv av frosten. Det räcker dock inte att med avfuktarens hjälp sänka inneluftens daggpunkt till under 0 °C, 

då istemperaturen ligger under fryspunkten och kondensering oundvikligen sker ändå. Målet är därför att 

se till att kondenseringen inte orsakar för hög belastning på isen och dess kvalitet, istället för att stoppa den 

totalt. 

Det finns flera beräkningsmetoder för att kunna estimera mängden fukt som överförs från luften till isytan. 

Vid beräkningen av diffusionsflödet är det viktigt att minnas att den fysiska processen involverar överföring 

av både massa och värme för att korrekt kunna förutspå fukttransportens storlek. Figur 9 visar resultaten 

från en studie där två olika metoder användes för att beräkna mängden fukt som kondenserar på isen, med 

arean 1 800 m2, beroende på dess yttemperatur. Antaganden gjordes angående lufthastigheterna i 

arenarummet, där högre lufthastighet ökar flödet på både värme- och massöverföringen. 
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Figur 9. Mängden vatten som överförs från luft till is via diffusionsprocessen. (Rogstam & Mazzotti, 2014b) 

Det kan noteras att överföringsprocessen ökar då istemperaturen sänks, och att den är mycket känslig för 

förändringar i drivkraften. Då man t.ex. jämför masstransporten vid -3 °C och -6 °C, vid en lufthastighet på 

0,5 m/s och beräkningar enligt Granryds analogi, så tyder beräkningen på att mängden nästan fördubblas, i 

detta fall från 20 till 40 kg/timme. I praktiken är luftrörelserna förmodligen lägre varför fukttransporten till 

isen normalt sett är lägre än vad denna beräkning visar. Denna studie har så här långt inte fördjupat sig 

ytterligare i att förfina beräkningen utan lämnar det till framtida studier.  

För att kunna estimera mängden fukt som diffunderar till isen i en ishall måste de dimensionerade 

klimatförhållandena i arenarummet och istemperaturen vara kända. Ju fuktigare inneluften är i 

arenarummet, desto större blir massöverföringen av vatten till isytan. I de utförda beräkningarna har det 

antagits att luften precis ovanför ispistens yta har en daggpunkt på omkring -0,1 °C.  

Figur 10 bygger på de tidigare beräkningarna och antagandena som gjorts och visar det latenta och sensibla 

värmeflödet som uppstår när luftens fukt diffunderar till isytan. Här kan man se att den avfuktning av 

inneklimatet som ispisten bidrar med har en kostnad, dvs. det orsakar värmebelastning på kylsystemet 

vilket kan ha konsekvenser vad gäller kylsystemets energianvändning och kapacitet samt en allmänt 

försämrande inverkan på iskvaliteten. 
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Figur 10. Värmeflöde som uppstår på grund kondenseringsprocessen från luften till isytan. 

Som kan ses i Figur 10 så visar beräkningen att vid t ex en istemperatur runt -3°C, vilket är normalt, så ger 

diffusionen en värmebelastning på ca 10 W/m2. Detta ger i sin tur en total belastning på runt 18 kW vilket 

är storleksordningen 20% av den totala belastningen på kylsystemet. 

3.2 Fuktbelastning från ishallsanvändare 

Ishallar är oftast publika utrymmen och beroende på typ av anläggning så organiseras olika evenemang där 

publikmängden kan bli stor. Denna personbelastning orsakar tillsammans med spelarnas idrottsaktivitet en 

kortvarig fuktbelastning på arenarummet som förtjänar vidare utredning för att förstå dess storlek i 

anläggningens fuktbalans. 

Vattenånga avges från människor via svett och utandningsluft. Eftersom ishallsanvändare i allmänhet är väl 

påklädda med kläder, utrustning, mm som täcker det mesta av kroppen, kan det antas att största delen av 

svetten kommer att absorberas av klädesplaggen. Eftersom det är frågan om en relativt kort belastningstid, 

kan diffusionsprocessen från klädesplaggen till inneluften i arenarummet antas vara rätt låg och svett som 

fuktkälla blir därför obetydlig. I referenser på dimensionering av avfuktare så har ofta fuktlasten 0.35 

kg/timme och person använts medan om endast utandningsluftens bidrag inkluderas så blir belastningen så 

låg som 8 g/timme för åskådare och 40 g/timme för utövare.  

Däremot överför andningsluften fukt direkt till arenarummets inneklimat. ASHRAE föreslår en 

beräkningsmetod för att estimera fuktmängden som genereras av andningsprocessen i kapitel 9.4 i ASHRAE 

Fundamentals handbook, där typ av aktivitetsform spelar en stor roll. Med ett typfall i Sverige som 

exempel, kan det antas att en hockeymatch har omkring 500 åskådare och 40 spelare. Enligt 

beräkningsmetoden estimeras den totala fuktbelastning från åskådarnas och spelare på ishallen till att vara 

3,9 respektive 1,5 kg vattenånga per timme, dvs. totalt blir det cirka 5,4 kg vatten per timme.  

Den beräknade fuktmängden är märkbar, men eftersom det är frågan om en relativt kortvarig belastning 

kan man ännu inte dra slutsatser huruvida det kan leda till fuktrelaterade problem i arenarummet. Vidare 

är det inte frågan om frekventa ”spikar”, då dessa typer av evenemang inte brukar ske flera gånger under 
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dygnet. Denna fuktkälla står därför snarast för en kortvarig höjdpunkt i inneklimatets fuktnivå, som kan 

vara i ett par timmar för att sedan via bl.a. avfuktning återvända till den normalnivå som bestäms av de 

andra fuktkällorna i ishallens arenarum. 

En annan faktor som samtidigt bör tas i beaktan i dessa lägen är adsorptionsförmågan i de interna vägg- 

och takytorna, vars material temporärt kan lagra fukt och på så sätt jämna ut den kortvariga 

fuktbelastningen. Detta kommer att diskuteras djupare senare i denna rapport. 

 

Figur 11. Absolut luftfuktighet inuti och utanför en ishall under två dygn. 

I de fall omgivningsklimatet är fuktigare än ishallens arenarum blir det svårare att spåra de källor som 

genererar fukt inuti en ishall, eftersom de har en betydligt mindre inverkan på fuktnivån än det fuktflöde 

som orsakas av det infiltrerade luftläckaget genom klimatskalet. Ett praktiskt tillvägagångssätt för att kunna 

analysera fuktbelastningen som orsakas av användare är att se på arenarummets fuktnivåer ur ett 

dygnsperspektiv som i Figur 11, där två dygn med torrt uteklimat har analyserats. Under dessa förhållanden 

ska den enda märkbara fuktkällan vara ishallens användare, vilket kan observeras den 12e januari mellan 

klockslagen 18 och 21 då fuktnivån stiger trots det torrare omgivningsklimatet. Detta tyder på att något 

evenemang, t.ex. en hockeymatch med flera åskådare, har tagit plats i arenarummet vid denna tidpunkt.  

Analysen uppskattar att det under dessa tre timmar långa tidsintervall genererades ca 3,1 kg vattenånga 

per timme, vilket ligger på samma storleksnivå som det tidigare beskrivna typfallet där beräkningarna 

gjordes med antaganden om 500 åskådare och 40 spelare. Beräkningarna som utförts i detta fall är dock 

inte precisa, eftersom under dessa förhållanden skedde även exfiltrering av fukt ut ur anläggningen. Mer 

trovärdiga resultat kunde uppnås ifall man analyserade en period då de inre och yttre fuktnivåerna vore 

identiska, men med tillgängliga data kunde inga tillfälliga fuktbelastningar observeras i arenautrymmet 

under sådana omständigheter. 
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3.3 Avfuktning – Inneklimatets fuktkontroll 

Sedan man börjat med konstfrusen is tog det ett tag innan man förstod vikten av avfuktning i en ishall. I 

samband med ishockeyns ökade popularitet började man förlänga säsongen, vilket ledde till att 

fuktproblem började uppstå i flera ishallar under varmare och fuktigare perioder. I början försökte man 

flytta på luften ovanför isen med hjälp av fläktar, men detta ledde till en försämrad iskvalitet och ökad 

värmebelastning. Sedan försökte man blåsa ut luften från arenarummet, men det ökade fuktnivån 

ytterligare då den utblåsta luften ersattes av fuktigare luft som infiltrerade in i anläggningen. Gradvis 

började ishallar förses med avfuktare, som i dagens läge anses vara väsentliga ifall man vill garantera is- och 

luftkvaliteten i arenarummet. 

 

3.3.1 Fuktkontroll inom lämpliga nivåer 

Avfuktarens syfte är att undvika fuktproblem i ishallen. Men dess reglerstrategi kan även påverka 

anläggningens energieffektivitet märkbart, dvs. felaktiga inställningar kan leda till onödig drift och 

energislöseri. För att undvika övertorkning bör man ta i beaktan att läggvattnet när det applicerats ovanpå 

isen inte fryser direkt, utan kommer under ett par minuter att ha en temperatur som är 0°C. Ifall avfuktaren 

är inställd att upprätthålla en fuktnivå där luftens daggpunkt blir lägre än 0°C, kommer läggvattnet under 

frystiden att börja förångas. I praktiken betyder detta att avfuktningssystemet skapar sin egna belastning, 

samt att behovet av spolning med ismaskin blir mer frekvent. Därför anses det finnas starka argument för 

att se till att den lägsta daggpunktsnivån i arenautrymmet inte blir lägre än 0°C. I vart fall inte med hjälp av 

avfuktaren! 

 

Figur 12. Potentiella riskzoner för kondensering i en ishall. 
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Då den lägsta godtagbara daggpunktsnivån är baserad på anläggningens energieffektivitet, ska den högsta 

godtagbara nivån se till att fuktproblem inte uppstår i anläggningen. Figur 12 illustrerar de största 

riskzonerna där kondensering kan uppstå i en ishall. Här ska det observeras att metallytor, ofta balkar eller 

belysningsarmaturer, ovanför isen kan ha låga yttemperaturer på grund av värmestrålningen mot isen. Ifall 

luftens daggpunktsnivå överstiger yttemperaturen på t ex dessa metallytor så kommer fukten att 

kondenseras på dessa ytor. Detta i sin tur kan leda till mikrobskador, rostskador och försämrad iskvalitet, då 

kondensatet ofta droppar ner på isen. 

En annan yta som ofta utsätts för kondenseringsrisk är sargen, vars yttemperatur blir låg p.g.a. 

värmestrålningen till isen och för att luften vid isen är som kallast. Ifall frost bildas på ytan kan det störa 

spelet på isen, då puckens studsar mot sargen riskerar att bli oförutsägbara. 

Mellan sargen och ytterväggen finns det risk att en luftficka uppstår, ifall detta utrymme inte ventileras 

tillräckligt eller saknar uppvärmning. Detta kan sänka de omgivande yttemperaturerna ytterligare och öka 

kondensrisken, speciellt vid klimatskalet. 

 

Figur 2 Temperaturprofil på sargens insida I en ishall med ca 7°C lufttemperatur. 

För att ringa in ett lämpligt reglerintervall för avfuktare i ishallar så behövs även en övre gräns. Figur 2 visar 

resultat från en IR-termografering av en (isolerad) sarg i en ishall vars lufttemperatur är ca 7°C. Trots att 

lufttemperaturen är så ”hög” som 7°C så blir sargens yttemperatur betydligt under 0°C. Detta illustrerar 

tydligt var kondensering och frostformering kommer ske och ju högre fukthalt (daggpunkt) man har i hallen 

desto större blir problemen. Ett (ö)känt arbetsinslag i ishallar sk ”isknackning” vilket går ut på att man 

manuellt och mekaniskt måste knacka bort is från sparklist och sargens nedre del. För att undvika för stor 

ispåväxt respektive kondensation på sargen så rekommenderas baserat på dessa mätningar, resonemanget 

ovan och praktiska observationer att arenarummets daggpunkt inte tillåts vara högre än +2°C. I fallet ovan 

är sargens överkant och skyddsglaset ca 2°C varför kondensation skulle uppträda där om inte avfuktningen 

styrdes till en lägre temperatur.  
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3.3.2 Avfuktarens kapacitet 

Del 2 i NERIS-Projektet undersökte avfuktningstekniker, där det framkom att sorptionsavfuktare lämpar sig 

bäst för avfuktningsbehoven i en ishall och har därför blivit den vanligaste lösningen. I denna sektion 

kommer kapacitetskraven på en avfuktare att undersökas, då man vill undvika att överinvestera i 

avfuktningssystem för att upprätthålla de önskade klimatförhållandena i arenarummet. Samtidigt är det 

viktigt att installera den kapacitet som behövs då konsekvenserna av en bristande avfuktningsfunktion kan 

vara kostsamma.  

För att kunna analysera avfuktningssystemets kapacitet och prestanda så har fältmätningar i flera ishallar 

gjorts. Att explicit mäta bortförd fukt/vatten är möjligt men svårt och därför har denna studie valt att utgå 

ifrån avfuktarnas tillverkardata. Med sagda data och mätning av några nyckelparametrar som redovisas 

nedan så kan kapaciteten beräknas.  

Tillgängliga data, dvs. inne- och utetemperaturer samt avfuktarens el- och värmedata, samlades från en 

ishall under en hel säsong. Från avfuktarens datablad kunde man läsa ut information gällande de beräknade 

avfuktningskapaciteterna beroende på processluftens egenskaper, vilka illustreras i Figur 13. Genom att 

interpolering mellan respektive linje så kan den uppskattade kapaciteten beräknas. 

 

Figur 13. Avfuktningskapaciteten hos en avfuktare beroende på processluftens egenskaper (Munters 2013). 

Den givna specifikationen i Figur 13 visar data vid full-effekts-drift av avfuktaren, vilket inte alltid behöver 

vara fallet. Den verkliga avfuktningsgraden beräknas därför i proportion till den verkliga driveffektens 

förhållande till den dimensionerade effekten. Vidare bör det noteras att avfuktningskapaciteten sjunker 

desto torrare processluften är, trots att samma värmekapacitet levereras till sorptionshjulet. 



  NERIS 
  2018   

26 
 

Figur 14 visar dygnsmedelvärdet på avfuktningskapaciteten i två ishallar under en hel säsong vilka i det här 

fallet visas mot utomhustemperaturen. Från tidigare resonemang, inte minst i Neris 1, så har det visats att 

högre lufttemperatur normalt också betyder högre fuktinnehåll i luften. Följaktligen så är resultaten logiska 

då avfuktningsbehovet ökar med ökande utetemperatur. I ishall 1 regleras avfuktaren baserat på 

daggpunkt/absolut fuktinnehåll – i detta fall 3.9 g/kg (daggpunkt ca 0.4°C). Detta betyder att när 

fuktinnehållet i uteluften närmar sig detta värde så avtar avfuktningsbehovet och som framgår i Figur 14 så 

upphör avfuktningen vid utetemperaturer under 0°C. För ishall 2 som styrs på relativ fukt så fortsätter 

avfuktarens drift trots att den inte behövs. I figuren nedan kan driftpunkter ned under -5°C 

utomhustemperatur noteras. 

 

Figur 14. Avfuktarens avfuktningskapacitet i två ishallar. 

Avfuktningskapaciteten för ishall 1 uppnår som högst nästan 20 kg vatten per timme. Dock räcker detta inte 

till under den varmaste och fuktigaste tiden av säsongen, i dessa fall under vissa dagar mellan slutet av juli 

och slutet av september. Figur 15 visar att den absoluta luftfuktigheten i Ishall 1 då kan stiga upp till 5,2 

g/kg, vilket motsvarar en daggpunkt på 4,5 °C. 

 

Figur 15. Absoluta luftfuktigheten i inne- och uteluften för Ishall 1. 
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Med resonemanget från tidigare så rekommenderades en högsta acceptabel daggpunktsnivå på ca 2°C för 

att undvika kondens- och frostproblem. Denna gräns överskrids under ett antal dagar, eftersom 

avfuktningskapaciteten inte räcker till för att fullt hantera fuktbelastningen från luftläckage och interna 

källor.  

Figur 16 visar avfuktarens kapacitetsprofil i ishall 1, där inneluftens daggpunktsnivå kan användas som 

indikator på avfuktarens kapacitet. Det kan noteras att när omgivningsklimatet är fuktigt räcker avfuktarens 

kapacitet inte till för att hålla inneklimatet stabil på den önskade fuktnivån. Daggpunkten stiger under vissa 

korta perioder och når nivåer på ca 4,5 °C. Högre kapacitet på avfuktaren vore i detta fall eventuellt 

fördelaktigt. Då omgivningsklimatet blir torrare sjunker erforderlig avfuktningskapacitet till dess det inte 

längre är nödvändigt att hålla avfuktaren i drift. 

 

Figur 16. Avfuktningskapaciteten (m) i förhållande till daggpunkten (td) under en hel säsongs drift. 

För att kunna uppskatta den avfuktningskapacitet som behövs används data från intervallet där ishallens 

avfuktare kan uppfylla avfuktningsbehovet. Figur 15 visar detta intervall, dvs. där en nästan konstant nivå 

på inneklimatets fuktnivå kan upprätthållas tills omgivningsklimatets fuktnivå blir för hög för avfuktaren. 

Figur 17 har sammanställt de data där fuktnivån i ishallen hålls konstant och jämför avfuktningskapaciteten 

med omgivningsklimatets absoluta luftfuktighet. Här kan man se en trend som vidare kan extrapoleras ifall 

man antar att avfuktningsbehovet är fortsatt linjärt upp till den högsta mätta fuktnivån i 

omgivningsklimatet, 12g fukt per kg luft. Som resultat får man att avfuktarens kapacitetskrav då skulle 

behöva vara 28 kg per timme för att kunna täcka avfuktningsbehovet under hela säsongen. Dock bör det 

noteras att denna linjära estimering inte tar hänsyn till ändringar i infiltrationsgraden som vid högre 

fuktnivåer potentiellt stiger, p.g.a. högre temperaturskillnader vid klimatskalet. Detta skulle i så fall höja 

fuktbelastningen i arenautrymmet ytterligare – utöver - det som i detta fall antagits. 
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Figur 17. Estimerat kapacitetskrav på avfuktaren för att kunna täcka behoven under hela säsongen. 

I den studerade ishallen överskred inneluftens daggpunktnivå gränsvärdet under omkring 20 dagar totalt, 

dvs. ca 10 % av hela säsongen. Ifall man vill höja kapaciteten för att täcka avfuktningsbehoven under alla 

säsongens timmar krävs en ca 30% större avfuktare. Alla tekniska system dimensioneras inte för maximalt 

behov utan man ”får leva” med att vissa börsvärden inte hålls i alla lägen. Hur viktigt detta är och vilken 

”täckningsgrad” man önskar ha med sitt system är upp till var och en att bedöma. Det är också svårt att i 

detta läge bestämma hur många timmar man kan acceptera en viss ”överfukt”. Detta går att utreda vidare 

men bedöms ligga utanför ramen för detta projekt.  

Slutsatsen från detta avsnitt är centralt i denna utredning och summeras med att kapacitetsbehovet för 

avfuktning i en ishall av normala till mindre mått, dvs ca 25 000 m3 volym, är 20-30 kg/timme. I nästa del av 

Neris (4) kommer dimensionering och specifikation av avfuktare att diskuteras. 

3.4 Adsorption av fukt i byggnadsmaterial 

En ytterligare teoretisk fuktsänka i en ishall är adsorption av fukt i dess byggnadsmaterial. Här berörs kort 

inverkan och potentiell effekt av byggnadsmaterialen som fuktbuffert.  

Vid val av byggnadsmaterial brukar dess värme- och fuktisoleringsegenskaper höra till de viktigaste som 

undersöks. Byggnadsmaterial har även olika kapaciteter vad gäller att lagra fukt, vilket kan ha en betydande 

effekt på inneklimatets fuktbalans beroende på vilka material som väljs till de omgivande konstruktionerna 

samt hur utrymmet används.  

Vid produktionen av ett byggnadsmaterial brukar man i ett laboratorium undersöka dess porositet, vilket 

beskriver andelen tomrum som finns i materialet. Detta tomrum kan fungera som lagringsutrymme för fukt. 

Fukt/ånga kan även adsorberas direkt i cellväggen, som i t.ex. trä. Fuktmängden som dessa hygroskopiska, 

eller fuktupptagande, material bär på är relaterat till den omgivande luftens relativa luftfuktighet, dvs. när 

den relativa luftfuktigheten stiger adsorberas fukt i hygroskopiska material och när den relativa 

luftfuktigheten sjunker sker desorption av lagrad fukt från materialen. Ett hygroskopiskt material kan därför 

fungera som en buffert för att hantera fuktförändringar. Fluktuationer i omgivningsklimatets fuktinnehåll 
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samt interna fuktkällor påverkar direkt inneklimatets fuktbelastning, men med en fuktbuffert kan dessa 

spikar i fuktbelastningen jämnas ut. Fuktkontroll i en ishall kan därför potentiellt uppnås genom att tillämpa 

avfuktningssystemet i kombination med de fuktbuffertrar som hygroskopiska material i anläggningen 

potentiellt tillhandahåller, såsom klimatskalet, inredning och möbler i arenarummet. 

 

Figur 18.Luftparametrar som påverkar den relativa luftfuktigheten innanför och utanför en ishall. 

Figur 18 visar luftparametrarna som bestämmer den relativa luftfuktigheten innanför och utanför en ishall, 

där arenarummets temperaturnivå hålls mer eller mindre konstant. Detta betyder att variationer i 

inneklimatets luftfuktighet beror på förändringar i den absoluta fuktmängden. Från denna information går 

det inte att beräkna storleken på ishallens fuktbuffert, men det kan noteras att fluktuationerna i 

arenarummets fuktnivåer är mer utjämnade än omgivningsklimatets, vilket till viss del kan förklaras med 

strukturernas lagringsförmåga av fukt men även av luftvolymen i sig.  
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4 Diskussion och resultat angående fuktlaster och fukthantering 

 

Denna studie har strukturerat gått igenom de olika fysikaliska mekanismer som bidrar både till fuktlaster 

och sedermera även fuktsänkor. De potentiella fuktkällorna listades och analyserades i kapitel 2 där också 

beräkningsgrunder och antaganden för dessa studerades. Tidigare antaganden funna i litteraturen har 

kritiskt granskats och i vissa delar reviderats. I kapitel 3 studerades den interna hanteringen av fukt i 

ishallen genom att titta på risk och storleksordning av kondensering på byggnadsdelar men även på isen.  

När källorna och sänkorna analyserats så har dessa där det är möjligt stämts av mot mätningar. Även om 

studien har tillgång till ett större antal fältmätningar så är det inte alltid uppenbart att koppla teori och 

praktik. I de flesta fall har trender, storleksordningar, mm kunnat verifieras vilket är mycket värt inom ett 

område där få undersökningar finns och de teoretiska sambanden har stora osäkerheter.  

4.1 Fuktlaster 

För att summera diskussionen och den analys som är gjord vad gäller lasterna så har dessa illustrerats i 

figuren nedan. Detta för att sätta bidragen i relation till varandra, vilket kommer av att det i litteraturen och 

i praktiken förekommer mycket skilda uppgifter om de olika delarnas storlek. Källan till variationerna 

kommer av mycket olika antaganden framförallt vad gäller luftläckage och inre laster. Denna studie har 

försökt att på ett nyanserat sätt analysera lasterna teoretiskt och sen sätta dem i relation till de 

fältmätningar som gjorts för att verifiera beräkningarna.  

 

Figur 19.Fuktlasterna vid maximala interna laster och i övrigt nominella förhållande en ishall. 

I detta fall har det antagits att inom-/utomhustemperaturen är 7/15°C, luftläckaget är 13% vilket bidrar till 

den externa lasten samt att 500 åskådare och 40 spelare står för de interna lasterna. Som konstaterats 

tidigare så står diffusionen genom väggar och tak för en försvinnande liten andel men den inkluderas för att 
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sätta den i perspektiv. Som kan noteras så uppgår de totala lasterna till strax under 20 kg/timme och då är 

de interna lasterna på sin högsta nivå. Under största delen av ishallens användningstid så är de interna 

lasterna i princip 0 vilket betyder att lasten utgörs av luftläckagen vilket i detta fall skulle betyda ca 13 

kg/timme.  

Om man för samma anläggning skulle anta värsta fallet då det är högsta möjliga luftfuktighet i 

utomhusluften, dvs 12 g H2O per kg luft, så skulle luftläckagedelens bidrag stiga till nära 30 kg/timme. De 

dimensionerande interna lasterna är desamma dvs ca 5 kg/timme vilket ger ett totalt bidrag på cirka 35 

kg/timme. Nu är dessa nivåer av belastning kortvariga i en dylik anläggning varför man normalt inte 

behöver dimensionera för dessa nivåer. 

4.2 Fuktsänkor 

De två huvudsakliga fuktsänkorna, dvs de sätt som fukt i ishallens luft bortförs, är isytan och avfuktaren. 

Isytan är en större ”avfuktare” än vad man kanske tror. Beräkningarna i kapitel 3 ger vid lag att kapaciteten 

handlar om 10-tals kg i timmen – beroende på luftens fukthalt samt isens temperatur. Ju större skillnad i 

mättnadstillstånd mellan isytan, dvs dess temperatur och luftens fuktinnehåll – ju större blir 

masstransporten från luften till isytan. De beräkningar som gjorts är ganska känsliga eftersom de beror på 

vilka tillstånd som råder vad gäller lufthastigheter, lufttemperatur, fuktinnehåll, mm. Dessa storheter, 

förutom lufthastigheten vilken inte är mätt utan bara antagen, har mätts i ishallens ”bulkvolym” dvs på 

stort avstånd från isytan. Följaktligen kan förutsättningarna vara ganska annorlunda vilket naturligtvis starkt 

påverkar beräkningen. Detta område är intressant att i framtiden fortsätta utreda då det potentiellt står för 

en relativt stor andel av fukttransporten. 

Den andra och kanske mest intressanta delen av fukthanteringen står naturligtvis avfuktaren för, och det 

konstaterades att kapaciteter i storleksordningen 20 kg/timme krävs vid drift under den varmaste delen av 

säsongen. Punktbelastningarna vad gäller fukt i en tränings- eller publikhall kan vara uppåt 30-35 kg/timme 

vid högsta möjliga fukthalt i utomhusluften i kombination med maximalt antal åskådare. Nu är det relativt 

osannolikt att dessa båda maximum sammanfaller varför denna studie bedömer att dimensionerande 

kapaciteter upp till ca 20 kg/timme normalt räcker. I nästa del av Neris – del 4 – kommer 

rekommendationer för dimensionering av avfuktningsaggregat men även distributionssystem att 

behandlas.  
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5 Slutsatser 

Denna del av NERIS har behandlat hur fukttransporten i ishallar fungerar.  Denna kunskap är mycket 

grundläggande dels för att kunna dimensionera avfuktningsfunktionen men även för hur man bör 

konstruera klimatskalet och dess ingående material. Studien har strukturerat gått igenom de olika 

fysikaliska mekanismer som bidrar både till fuktlaster och fuktsänkor. 

Det har visat sig att dimensioneringen av avfuktare i ishallar traditionellt ofta gjorts utifrån något felaktiga 

antaganden. Vissa faktorer såsom interna fuktlaster har överskattats medan luftläckage har underskattats. 

Inom ramen för detta arbete har mätningar gjorts i ett antal ishallar för att uppskatta bl.a. luftläckage. 

Dessa resultat har bekräftat bilden av att just denna källa är större och mer dominerande än man tidigare 

trott. Man kan se att läckagen tenderar att öka med ökande byggnadsvolym men tillgängliga data är för 

begränsade för att dra några långtgående slutsatser. Det man kan säga är att för arenarum på runt 25 000 

m3 vilket motsvarar bulken av svenska ishallar så förefaller läckagen normalt ligga inom 5-15%.  

De interna lasterna består normalt sett av användare/utövare och publik vilka avger vattenånga via svett 

och utandningsluft. Eftersom ishallsanvändare i allmänhet är väl påklädda kan det antas att största delen av 

svetten kommer att absorberas. För dimensioneringen har ofta fuktlasten 0.35 kg/timme och person 

använts medan om endast utandningsluftens inkluderas så blir belastningen så låg som 8 g/timme för 

åskådare och 40 g/timme för utövare. Diffusionen genom väggar och tak står för en mycket liten andel och 

kan anses vara försumbar då det handlar om total fuktbelastning. Däremot är det viktigt att hantera 

diffusionen vid dimensionering, materialval, mm då väggar och tak konstrueras annars kan kondens uppstå 

i konstruktionen vilket kan få mycket allvarliga följder. Fuktackumulering i konstruktionen har i värsta fall 

lett till takras men vanligare är fuktskador och mögel. 

Nominellt så uppgår de totala fuktlasterna i en normal tränings-/publikhall till strax under 20 kg/timme och 

då är de interna lasterna på sin högsta nivå. Under största delen av ishallens användningstid så är de 

interna lasterna mycket små vilket betyder att fuktlasten utgörs av luftläckagen vilket i detta fall skulle 

betyda ca 13 kg/timme. Värsta fallet då det är högsta möjliga luftfuktighet i utomhusluften, dvs i ett 

sommarfall, så skulle luftläckagedelens bidrag stiga till nära 30 kg/timme. De dimensionerande interna 

lasterna är ca 5 kg/timme vilket ger ett totalt bidrag på cirka 35 kg/timme. Nu är dessa nivåer av belastning 

kortvariga i en dylik anläggning varför man normalt inte behöver dimensionera för dessa nivåer. 

De två huvudsakliga fuktsänkorna är isytan och avfuktaren. Isytan har en större effekt än man kan tro och 

kan transportera bort 10-tals kg vatten i timmen. En större skillnad i temperatur mellan is och luft ökar 

fukttransporten från luften till isytan. Den viktigaste delen av fukthanteringen står avfuktaren för och det 

handlar om kapaciteter i storleksordningen 20 kg/timme. Punktbelastningarna kan vara uppåt 30-35 

kg/timme men denna studie bedömer att dimensionerande kapaciteter upp till ca 20 kg/timme normalt 

räcker. I nästa del av Neris – del 4 – kommer rekommendationer för dimensionering av avfuktningsaggregat 

men även distributionssystem att behandlas.  
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