
ENERGILAGER IN-A-BOX

 Backavallen



Energihushållning är lösningen för  
backavallen, en multisport anläggning  
med verksamhet året om.
Backavallen är en modern multisportsanläggning belägen i Katrineholm som består av bland annat:

 • 6 fotbollsplaner, varav en konstgräs.
 • 1 simhall
 • 8 tennisbanor, två inomhus och sex utomhus
 • 1 friidrottsarena
 • 2 hockeyrinkar, en inomhus (Woodyhallen) och en utomhus
 • 1 bandyplan
 • 1 curlingbana
 • 1 200 m elbelyst motionsslinga
 • Lågprisboende med 120 sängplatser 

Tidigare täcktes energibehovet för Backavallens inomhuslokaler och duschar med fjärrvärme.  
När konstgräsplanen planerades så utvärderades möjligheten att finna alternativa energikällor.  
Förutom ekonomi var även Backavallens starka miljöfokus i centrum där målsättningen är att  
vara helt självproducerande av värme. 

  Efter hårda träningar och matcher förtjänar de aktiva självklart en varm och behaglig åter-
hämtning. Detta gör de i omklädningsrum med tillhörande duschar som är kopplade till 
a-fotbollsplanen, Woodyhallen och bandyplanen.

   Woodyhallen är en modern arena för hockeyspel. Såväl spelare som publik ställer därför krav 
på att klimatet i hallen uppnår den temperatur och luftfuktighet som kan förväntas.

  Konstgräsplanen ska året runt hålla en jämn temperatur som ligger över gränsen för tjäle. 
Därmed har aktiva möjlighet att utöva sport med optimala förutsättningar även under vinterns 
dystraste kyla. Att motverka tjäle i planen minimerar dessutom slitaget. 

  Konstgräs mår inte bra av för höga temperaturer och kyls därför föredragsvis ner under var-
ma sommardagar.

  Isproduktion i Woodyhallen, bandyplan, utomhushockeyrinken och curlingbanan sker under 
majoriteten av årets månader. Isproduktionen skapar stora volymer överskottsvärme som 
vanligtvis släpps ut i luften.

SENS installerade en infrastruktur som optimalt använder synergier som finns naturligt på Backavallen. 
Överskottsvärme från isproduktionen och konstgräsplanen återanvänds för att värma inomhushallar 
och duschar. Behövs inte värmen för stunden så lagras den i energilager för kunna användas när 
utetemperaturen sjunker.



  För oss handlar inte energismart främst om 
att tillföra grön energi, utan att i första hand inte 
tillföra ny energi alls. Detta är energihushållning 
och är, enligt oss, den grönaste av energier

Peter Mattson, CPO
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Miljö och ekonomi i korthet

  Genom att använda SENS IN-A-BOX återanvänder 

Backavallen 2 200 MWh restvärme som annars  

hade gått förlorad. Detta motsvarar det årliga  

värmebehovet för 100 villor.

 

  Backavallen använder 200 MWh mindre el än en  

konventionell bergvärmeanläggning vilket motsvarar  

150 ton koldioxidutsläpp. Detta motsvarar en permanent  

reducering av 66 bilar från våra vägar.

  SENS rekommenderar alltid att teckna gröna elavtal.

-66

 IN-A-BOX  Fjärrvärme Differens
Grundinvestering (tkr)  10 200  845  9 355
Driftkostnad år 1 (tkr)  534  1 427  -893
        
   Pay-Back   10,5 år
   Direktavkastning  9,5 %

100



Teknisk beskrivning
Återladdningsfunktionen är IN-A-BOX främsta styrka jämfört med vanliga bergvärmeanläggningar.  

En vanlig bergvärmeanläggning förlitar sig på att den naturliga återladdningen av berget ska vara 
tillräcklig för att klara anläggningens värmebehov. Detta stämmer generellt inte. 

För en vanlig villa kan man räkna med att bergtem-
peraturen sjunker med 4oC under bergvärmesys-
temets inledande tio år. För mer energiintensiva 
anläggningar kan temperaturtappet antas vara ännu 
större. Detta påverkar värmepumpens COP negativt 
vilket innebär att driftkostnaderna ökar över tid.

Med en effektiv återladdning kan vi med IN-A-BOX 
inte bara räkna med att bevara bergtemperaturen 
utan till och med även öka den, vilket resulterar i en 
förbättrad driftekonomi över tid.

Bandyplan
Bandysäsongen varar mellan oktober och april då kylmaskiner driftsätts för att hålla konst-isen av god 
kvalitet. Under säsongens inledande 4 veckor går kylmaskinerna på full effekt för att producera ny is. 
Kyleffekten beror under övrig drifttid på utomhustemperaturen. Kylmaskinerna tas ur drift när utom-
hustemperaturen är lägre än isens. 

Under en bandysäsong avger kylmaskinerna ca 1 700 MWh spillvärme och återvinns i Backavallens 
energisystem.

Konstgräsplan
Konstgräsplanen med sina inbyggda slingor en väldigt viktig komponent för att samla in energi.  
När temperaturen i konstgräsplanen är tillräckligt mycket varmare än energilagret laddas energilagret. 
Värmeöverföring sker främst genom strålning från solen men även 
konduktiv överföring från omgivande mark. 

Om planens temperatur är kallare än angiven måltem-
peraturen agerar planen istället värmekonsument och 
hämtar värme från lagret och kylmaskinen.

Värmeslingorna i Backavallen konstgräsplan är utformade för att 
maximera värmeöverföring både när anläggningen värmer planen eller agerar solfångare.

Under en fotbollssäsong fångar värmeslingorna ca 500 MWh solvärme som återvinns i Backavallen 
energisystem.
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Värmepumpar
Backavallens energisystem är anpassad för att det ska råda en energibalans under normala år. 
Förutsättningarna är dock unika för varje år, ibland återladdas mer och ibland mindre värme än som 
efterfrågas i systemet. 

Under en kall sommar och efterkommande vargavinter begränsas återladd-
ningen från både bandy planen och konstgräsplanen. Detta medför en risk 
att lagret saknar tillräckligt med värmeenergi för att försörja Backavallens 
totala värmebehov. Som åtgärd används då en lösning där värmepumparna 
i containern med hög verkningsgrad producerar den extra värmeenergi 
som krävs för att uppfylla behovet.

Container
Sportanläggningar kännetecknas oftast, förutom glada idrottare, av 
små biytor till inomhusplanerna och stora biareor till utomhusplanerna. 
Därför är det ibland svårt att finna en lämplig plats för energicentralen. 
Med IN-A-BOX löser vi detta problem genom att leverera en nyckelfärdig 
container innehållandes all utrustning som krävs för att drifta anläggningen.

Energilager
Energilagret består av 91 borrhål och upptar en yta på 1 500 m2 vilket motsvarar 
storleken på en sjumannaplan. Hålen är borrade i cirkulär utformning med totalt fyra 
ringar. Allt för att minimera värmeförlusterna till omgivningen. 

Med SENS patenterade lösning med skiftande zoner är det möjligt att styra uttagen från respektive 
brunn för att på så vis uppnå efterfrågad blandtemperatur i distributionsnätet. Samma styrning möj-
liggör även individuell laddning av brunnarna. Styrningen och lagrets utformning innebär att värme-
förlusterna minskar med 10 % jämfört med traditionella lagerlösningar.

Systembeskrivning
För att distribuera den återvunna värmen från bandy- och konstgräsplanen är ett distributionsnät i 
pvc-material draget för att koppla ihop energilagret med ”producenterna” och ”konsumenterna”.  

Temperaturerna i nätet varierar mellan 5ºC på vintern och 15ºC på sommaren. Värmeavvikelsen mot 
omgivande marktemperatur är alltså låg vilket minskar värmeförlusterna. Hos ”konsumenterna”  
installeras värmepumpar som lyfter temperaturen till efterfrågat behov.



Systemöversikt



SENS Sustainable Energy Solutions       
www.sens.se

Energilager-in-a-box är enkelt och snabbt att installera och 
kräver ingen plats i befintliga byggnader eller omfattande  
installationer. Allt som behövs finns i våra skräddarsydda 
containrar som kan placeras där det finns plats.


