
PAROC SPORT
EN ENERGIEFFEKTIV IDROTTSHALL
Att bygga energieffektivt ligger i tiden. Det är bra för ekonomin på lång sikt att satsa lite extra under byggnationen för att sedan spara under byggnadens 
livslängd. Dessutom medför all energianvändning en påverkan på miljön. Den energi som används i byggnader utgör över 40% av all energianvändning i 
Europa. Genom att bygga energieffektiva lokaler bidrar vi till att minska klimatpåverkan och spara miljön. 

Nya PAROC SPORT har byggts med höga ambitioner på energiområdet. För att kunna följa upp energianvändningen i byggnaden har vi installerat extra 
mätare för värme och el i byggnaden. En väderstation på byggnaden ger möjlighet för uppföljning i relation till det lokala klimatet. Kanske är den till och 
med Sveriges mest energieffektiva idrottshall? 

BEHOVSSTYRD VENTILATION
I en byggnad med tätt klimatskal sker luftutbytet 
nästan uteslutande genom ett behovsstyrt ven-
tilationssystem med värmeåtervinning. PAROC 
SPORT ventileras med två olika aggregat, ett för 
själva hallen och ett för övriga utrymmen. Hallens 
ventilation startar alltid minst två gånger per dygn. 
Ventilationen startas också vid närvaro och ökas 
dessutom om halten koldioxid överstiger ett förin-
ställt värde.

AUTOMATISERAD BELYSNING
Även belysningen 
är vald med omsorg 
för att få en så en-
ergieffektiv och väl-
anpassad belysning 
som möjligt. Det 
mesta av belysning-
en styrs automatiskt 

för att undvika att den står tänd i onödan. Olika 

belysningsalternativ finns för olika typer av aktivi-
teter och dessa tänds manuellt med strömbrytare. 
Vid frånvaro slocknar ljuset automatiskt. 

ISOLERING + TÄTHET = ENERGIEFFEKTIV
Grunden för en energieffektiv byggnad ligger i att 
ha ett välisolerat klimatskal. Men den energieffek-
tiva byggnaden kräver också extremt god lufttäthet 

för att isoleringens 
funktion skall bli op-
timal och minime-
ra köldbryggor och 
värmeförluster. Tak 
och väggar i PA-
ROC SPORT har 

en total isoleringstjocklek på 360-420 mm och ett 
U-värde på ca 0,08. Entrédörren och fönstren har 
ett U-värde på 1,0. För att säkerställa tätskiktet 
har en plastfolie monterats. Alla skarvar och ge-
nomföringar har tätats mycket omsorgsfullt. Bygg-
nadens täthet har uppmätts till under 0,2 l/s*m2, 

vilket är lägre än kraven för Passivhus.

ÅTERHÅLLSAM VARMVATTENANVÄNDNING
För att minska varmvattenanvändningen har du-
schar med vattens-
parande strålsam-
lare installerats. 
Dessutom förses 
duscharna med fär-
digtempererat vat-
ten och sensorstyr-
ning med relativt 
kort gångtid. Även i övriga armaturer finns funk-
tioner som begränsar flödesmängden och onödig 
övertemperatur på vattnet. 

PAROC SPORT finns med som en demonstra-
tionsbyggnad i programmet LÅGAN. Ett program 
som Energimyndigheten och Sveriges Byggindu-
strier står bakom och vars syfte är att demonstrera 
att det går att bygga mycket energieffektivt.


