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Matarledning
Matarledning för anslutning mot fördelaren är 
tillverkad av PEH PN 10. Lämplig dimension för 
matarledningen väljs med hänsyn till avståndet 
mellan undercentral och fördelare. Matarled-
ningen levereras i längder om 6 meter. Skarvning 
sker med flänsförband, elsvetsmuff eller med 
stumsvetsning.

Stumsvetsning.

Allmänt
LK Markvärme används för att t.ex. hålla gator 
och torg snö- och isfria. Med samma rör, för- 
delare och förläggningsdetaljer kan systemet 
även användas för att skapa is i t.ex. ishallar,  
bandybanor och ishockeyrinkar.

Den här delen av handboken är en samman-
fattning av vad man behöver tänka på när man  
dimensionerar och konstruerar en isbädd till is-
hallar/isbanor.

Banbädd
Banbädden tillverkas normalt i betong och utförs 
oftast i s.k. tvåskiktsgjutning eftersom det då är 
lättare att få en jämn höjd över rören. Kravet på 
banans planhet är relativt hög. Banan får luta 
högst ± 8 mm fördelat över hela ytan samt ha en 
buktighet på max ± 3 mm på 2 m mätlängd.

Det förkommer även enklare banbäddar som är 
tillverkade på grusytor/stenmjöl. Se mer i mon-
teringsanvisningen under rubriken Förläggning 
av rör.

Fördelare
Fördelaren prefabriceras anläggningsspecifikt i 
PEH PN 10 och är försedd med påsvetsade av-
stick för anslutning av banrören. Normal dimen-
sion på fördelaren är 160 mm.

Prefabricerad PEH-fördelare.
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Förläggning av tjälskydd.

Effektbehov
Banbädd
Effektbehovet för en normal ishockeybana med 
en spelyta på 60 x 30 m, är ca 300 kW. Kylmaskin 
väljs utifrån den erforderliga köldbärartempera-
turen, vilken är beroende av vilket material rören 
är förlagda i.

Tjälskydd
Effektbehovet för tjälskydd till en normal is-
hockeybana med en spelyta på 60 x 30 m, är ca  
20 kW med värmebärartemperatur på +15 ºC.

Spillvärme
Vid större ishallar med t.ex. omklädningsrum 
och andra kringutrymmen är det lämpligt att 
använda spillvärmen från kylmaskinerna för att 
klara uppvärmningen av lokalerna. Då passar  
LK Golvvärme bra med dess möjlighet att utnytt-
ja låga temperaturer.

Rör
LK Markvärmerör dim. 25 x 2,3 används som 
banrör och i förekommande fall även som tjäl-
skyddsrör. LK har möjlighet att leverera objekts-
anpassade rörlängder för att minimera rörspill. 
Normalt förläggs rören med ett c/c avstånd på 
100 mm i banbädden och med ett c/c-avstånd på 
500 mm vid tjälskydd.

Rörförläggning i banbädd.

Tjälskydd
Eftersom kyla ständigt tillförs ner i konstruktio-
nen bör man beakta risken för tjälskjutning och 
eventuella följdskador i form av sättningar i kon-
struktionen. En tumregel är att om anläggningen 
används som ishall i mer än 6 månader ska tjäl-
skydd anordnas.

Ett sätt att lösa problemet är att tillföra värme 
under isoleringen. Värmen kan med fördel åter-
vinnas från kylmaskinens kondensor. Värmen ska 
regleras via givare placerad i tjälskyddsskiktet, 
t.ex. LK Elektronisk Termostat TR 26. När tempe-
raturen under isoleringen understiger +2 – +3 ºC 
ska tjälskyddet aktiveras. Det ska finnas en cen-
tralt placerad indikeringslampa som visar att tjäl-
skyddet är i drift.

Ett annat sätt att lösa problemet med tjälskjutning 
är att kraftigt isolera under banbädden, lämplig 
tjocklek beräknas av konstruktör/isoleringsleve-
rantör.


