
CO2  
– framtidssäkra din ishall!

”Vår kilowattförbrukning ligger långt under vad jag trodde 
var möjligt. Det är halva kostnaden jämfört med vår 
andra hall som drivs med ammoniak. Skulle vi bygga en 
tredje hall skulle jag bara ta in anbud på CO2 eftersom 
fördelarna är så stora.”

Lasse Karlsson
Tekniska förvaltningen, Östhammar kommun

TESAB representerar 22 företag från norr till söder med ca 350 anställda. Bland våra kunder 
finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Alla våra företag arbetar 
 under eget namn men är ändå en del av kedjan. Genom att samverka kan vi ge dig det stora 
företagets fördelar i form av resurser, omfattande kompetens och förmånliga produktpriser.

Behovet av miljövänliga och energieffektiva isbanor ökar. Tekniken finns 
och CO2 är lösningen.

Inom TESAB-kedjans medlemsföretag finns det ”know how” som behövs 
för att framgångsrikt få till en välfungerande isbana som drivs av CO2. 
Tekniken för en isbana är i princip densamma som för en kyl- eller 
frys disk. TESAB-kedjan installerar och underhåller dagligen olika 
CO2-anläggningar över hela Sverige företrädesvis inom livsmedels-
branschen.

Den första CO2-isbanan som byggdes i Sverige var 2014 i en nybyggd 
ishall i Gimo, Östhammar. Bakom det pilotprojektet stod ett TESAB-
före tag. Sedan dess har TESAB-företag projekterat ytterligare tre isbanor 
som är i drift eller snart ska driftsåttas. Två i Enköping och ytterligare en 
i Lilla Edet.

Det vi ser nu är bara början, fördelarna med lägre driftkostnader och 
mindre miljöpåverkan gör det möjligt med ökad istid. Det resulterar i 
glädje för utövare av ishockey, konståkning, bandy, curling och inte 
minst allmänhetens fria åkning.

Idag finns fler olika undersökningar och studier gjorda på ishallen  
i Gimo.
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Vi erbjuder expert-
kompetens inom CO2!

Vill du veta mer  
– kontakta oss!

Boka en tid med oss för ett förutsättningslöst möte. Vi kommer till  
dig och berättar vilka möjligheter som finns, hur investeringen ser ut  
och vilket resultat som ger bäst effekt både i ishallen och för ekonomin.  
För information och mötesbokning kontakta Dahlmans Kylteknik på 
0522-124 70 eller besök vår hemsida www.dahlmans.com.

Du finner också mer information och artiklar om koldioxid (CO2) som 
köldmedium på www.co2isbana.com

Rätt temperatur på rätt plats!
www.dahlmans.com 

Dahlmans Kylteknik AB, Edingsvägen 6, 451 52 Uddevalla. Tel 0522-124 70



Ammoniak vs CO2

Ammoniak:

• Farligt ur säkerhetssynpunkt – skadligt vid förtäring och inandning.

• Kompetensbrist – minskat antal tekniker som är utbildade för arbete 
med ammoniak.

• Svårt att skapa en effektiv värmeåtervinning.

• Låg återvinningsgrad av energi.

• Hög nybyggnadskostnad.

• Hög underhållskostnad (renoveringar av kompressorer och pumpar).

CO2:

• I dag är CO2 en beprövad teknik.

• Hög återvinningsgrad av energi.

• Tillgång till många servicetekniker hjälper lokal driftpersonal i arbetet 
(kylföretag jobbar dagligen med CO2).

• Låg underhållskostnad.

• Lägre investering och lägre energikostnad.

• Stort utbud av service och reservdelar.

• Modernt styr och regler ger möjlighet till service och övervakning  
på distans.

• Aggregat med flera kompressorer ger hög redundans.

• Att CO2 används i stor utsträckning av alla våra livsmedelskedjor.

• Att det finns gott om utbildad personal med bred kompetensnivå  
i hela Sverige.

• Att många kylföretag idag kontinuerligt arbetar med tekniken vilket 
ger en öppen marknad.

• Att CO2 innebär en snabb, enkel och kostnadseffektiv installation  
p g a att det finns färdigbyggda, standardiserade och godkända 
aggregat på marknaden.

• Att möjligheten att styra och övervaka kommunens hallar/aggregat 
365 dagar om året via en terminal ger optimerad  drift och energi-
förbrukning.

• Att återvinningsgraden av energi ger gratis tapp- och läggvatten 
samt avfuktning och värme.

Visste du det här  
om CO2?

Starta din energi-
besparing redan nu

1 Inventering

 Vår tekniker går igenom förutsättningarna för just din ishall och 
 bedömer och dokumenterar skick på befintlig utrustning.

2 Genomgång

 Efter att vi inventerat din ishall sätter vi oss tillsammans och går igenom 
de möjligheter som finns till att göra förbättrande åtgärder (service, 
övervakning, ny maskin, m m).

3 När du investerar – investera då för framtiden

 Vi hjälper dig gärna att bygga en mycket energisnål ishall  
– läs mer om möjligheterna i de hallar vi byggt i Östhammar, 
 Enköping och Lilla Edet.

 I dessa hallar har vi möjliggjort för mycket låga driftskostnad ,som  
gör att säsongen kan förlängas men att driftkostnaden ändå minskar 
(i förhållande till en gammal ishall).


