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Sammendrag 

 
I denne rapporten ble det utført en analyse av smeltevannet fra hovedhallen på 

Leangen Arena i Trondheim. Hensikten med analysen var å se om smeltevannet 

kunne brukes til å lage ny skøyteis. I tillegg skulle det diskuteres mulige 

rensemetoder for smeltevannet.   

 

Oppgaven ble utført i perioden januar 2016 til mai 2016. Det ble utført en 

prøvetakingsrunde i mars og en i april. Prøver ble innhentet fra ismaskinen og 

smeltegropen etter tre forskjellige prepareringer i løpet av dagene. For å få en 

bedre forståelse av vannets innhold ble det analysert for suspendert stoff, 

turbiditet, elektrisk konduktivitet, kjemisk oksygenforbruk, oppløst oksygen, pH 

og redoxpotensial. Verdiene for disse parameterne ble sammenlignet mot vann 

direkte fra springen.   

 

Resultatene fra analysene viste generelt lav forurensning for snøprøvene direkte 

fra ismaskinen. Verdiene i smeltegropen var mye høyere grunnet opphoping av 

forurensninger. Suspendert stoff, turbiditet og pH var parametere som fikk en 

økning etter å ha blitt benyttet som is. Høye verdier av suspendert stoff og 

turbiditet skyldtes klesfibre, sand og støv fra spillerne på isen. Økningen i pH 

kunne komme fra oppskrapet kalkmaling.   

 

Rapporten konkluderer med at vann som benyttes til ispreparering burde være så 

rent som mulig da all form for forurensning har negativ effekt på iskvaliteten. 

Rensetrinnene som gjør det mulig å gjenbruke smeltevannet, samtidig som 

iskvaliteten forbedres, ble bestemt til å være sandfiltrering og ultrafiltrering 

etterfulgt av revers osmose.   
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Abstract 

 
An analysis of the meltwater from ice shavings at the Leangen Arena was 

conducted in this report. The goal of the analysis was to find out if the melted 

water from old ice could be reused in the production of the new ice for skating. In 

addition, possible treatment methods for the meltwater were discussed.  
 

The thesis was conducted during the period from January 2016 to May 2016. 

Sample collection for the analysis was done twice, once in Mars and once in 

April. The samples were collected from the ice resurfacer and the snow pit of the 

arena. Samples were taken three times each day. Measurements of suspended 

solids, turbidity, electrical conductivity, chemical oxygen demand, dissolved 

oxygen, pH and redox potential were conducted to better understand the content 

of the water. The results were compared to tap water from Leangen.  

 

The samples taken from the ice resurfacer showed generally little pollution. The 

pollution levels were higher in the samples taken from the snow pit. The reason 

being large accumulation of contaminations. Suspended solids, turbidity and pH 

values were higher in the water after it was used as ice. The suspended solids and 

turbidity values were higher due to textile fibres, sand and dust from the players. 

The increase in pH could be due to damages or scratches in the coating containing 

lime under the ice of the arena. 

 

The conclusion of the report is that the water used in ice preparation must be as 

clean as possible, as all forms of contaminations have a negative effect on the ice 

quality. The following cleaning techniques are suggested to make it possible to 

reuse the melted water and improve overall ice quality; rapid sand filtration and 

ultrafiltration followed by reverse osmosis.   
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1. Innledning 
 

Norge har i dag om lag 45 offisielle ishaller i daglig bruk og etterspørselen for enda flere er 

stor. Felles for alle ishaller er at de krever store mengder vann og energi for å vedlikeholde 

isen. For optimalt vedlikehold av isen på Leangen Arena blir isen preparert ved at et islag blir 

skrapet bort og erstattet med et tynt lag vann. Isen blir preparert flere ganger daglig og det 

benyttes omtrent 600 liter vann ved hver preparering. I tillegg kommer et forbruk på 100 liter 

vann for å vaske isen. Dette gir et totalt vannforbruk på 3800 m3 som tilsvarer 84 000 kr per 

sesong i vann- og avløpsavgifter for hovedhallen og ungdomshallen [1].   

 

Avskrapet is havner deretter i smeltegropen og smelter av varme som kommer fra 

varmepumpegjenvinning og fjernvarme [2]. Smeltevannet inneholder normalt mye 

forurensninger og vanlig praksis i de aller fleste ishaller er å tømme vannet i kloakken. En 

analyse av smeltevannet og vurdering av en rensemetode til gjenbruk av vann kan gi store 

miljøbesparelser og kostnadsreduksjoner ved drift av anlegg. Dette vil særlig være relevant i 

andre land, der tilgangen til rent vann ikke er like god som i Norge og antallet ishaller er flere. 

Antall ishaller er 358 i Sverige, 1900 i USA og 2631 i Canada [3]. Gjenbruk av smeltevann 

vil dermed kunne gi stor internasjonal oppmerksomhet.   

 

Ulike parametere vil påvirke muligheten til gjenbruk av smeltevannet. Noen slike parametere 

er suspendert stoff, turbiditet, elektrisk konduktivitet, kjemisk oksygenforbruk, oppløst 

oksygen, pH og redoxpotensial. Bestemmelse av et mulig rensetrinn vil da være avhengig av 

analyseresultatet.  

 

I denne oppgaven skal smeltevannet av avskrapet fra isen i en ishall analyseres, samt beskrive 

egnet vannkvalitet for vann til ispreparering. I tillegg skal det diskuteres mulige rensemetoder 

for å kunne gjenbruke smeltevannet og se hvilke besparelser dette gir med tanke på energi og 

økonomi. Feltarbeidet ble utført i hovedhallen på Leangen Arena, hvor snøprøver og 

vannprøver ble hentet henholdsvis fra ismaskinen og smeltegropen. Prøvene ble deretter 

analysert på instituttets laboratorier på Kalvskinnet.  
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2. Teori  
 

2.1 Leangen ishall og generelt om drift av anlegg  
 

2.1.1 Ismaskinen 
 

Isen i en ishall må vedlikeholdes ofte fordi skøytene skraper opp isen, noe som fører til 

snødannelse og riper. For å få optimal kvalitet blir isen vedlikeholdt ved hjelp av en ismaskin, 

og oppbygningen er generelt lik på de fleste ismaskiner. Bak på maskinen henger en skarp 

kniv som skraper av et lag av isen. Knivbladet er like bred som maskinen og ligner et stort 

barberblad. Mengden av isen som skrapes av avhenger av hvor skadet isen er. Jo mer 

omfattende skader på isen, desto dypere kutter kniven.   

 

Ovenfor knivbladet sitter en roterende skrue som er like bred som kniven. Denne samler opp 

snøen og fører den til snøbeholderen som sitter i front på ismaskinen. Snøbeholderen kan 

holde på 3,37 m3 med snø. [4]   

 

På maskinen sitter det to vanntanker. Den ene inneholder vaskevann som sprutes ned på isen 

for å fjerne støv og forurensninger i dype kutt på isen. Overflødig vann blir sugd opp lengre 

bak på maskinen. I den andre tanken er det varmt vann som brukes til å legge ny is. Dette 

vannet sprutes ned på isen og fordeles av et klede bakerst på maskinen. Når hele banen har 

blitt preparert, tømmes avskrapet i ismaskinen ned i smeltegropen. [5]  

 

Ismaskiner kan drives ved hjelp av diesel, propan eller strøm. I senere tid har det vist seg at 

ismaskiner med forbrenningsmotor gir store luftforurensninger i en innendørs ishall i form av 

karbonmonoksid og nitrogendioksid. Dette kan gi helseskader for de som jobber og trener i en 

innendørs ishall [6, 7]. Dermed har elektriske ismaskiner blitt mer og mer populær til bruk i 

ishaller. Figur 1 viser en elektrisk ismaskin som brukes til å preparere isen på Leangen Arena. 

Elektriske ismaskiner forurenser ikke luften i ishallen og en annen positiv egenskap er at de 

ikke danner sot som kan være med å forurense isen. 
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Figur 1: Bildet viser en Olympia Ice Bear Electric ismaskin. 
 

2.1.2 Vannforløpet  
 

Vannet som blir benyttet i Leangen Arena kommer fra Jonsvatnet. Før det kommer til 

Leangen blir det renset på Vikelvdalen Vannbehandlingsanlegg. Her blir det først tilsatt 

karbondioksid og filtrert gjennom et 3,7 m tykt lag marmorsand [8]. Dette er for å gjøre 

vannet mindre tærende på ledningsnettet ved å øke kalsiuminnholdet, øke alkaliteten og 

justere pH [9]. Etter denne rensingen blir vannet desinfisert ved hjelp av UV-desinfisering og 

tilsetning av natriumhypokloritt.   

 

Ved Leangen blir det ikke gjort noe form for vannbehandling før vannet blir varmet opp. 

Vannet varmes opp til 60 ºC ved bruk av varmepumpegjenvinning og fjernvarme [2]. Dette er 

for å fjerne mest mulig oksygen i vannet før det havner på isen.   

 

Avskrapet is blir tømt i smeltegropen. Smeltegropen er en kumme som finnes kun få meter 

unna isbanen der snøen kan smelte (se Figur 2). Størrelsen på denne smeltegropen er på 8 m3, 

men størrelsen tilpasses etter isflatens størrelse. I smeltegropen er det varmt vann som står på 

sirkulasjon slik at snøen smelter fort. Varmen kommer fra varmepumpegjenvinning og 

fjernvarme [2]. Noe av vannet i smeltegropen tømmes i kloakken når vannstanden i 

smeltegropen begynner å bli høy. I tillegg til smeltegropen i hovedhallen på Leangen, finnes 

det også en smeltegrop i ungdomshallen.   
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Figur 2: Bildet viser smeltegropen ved hovedhallen på Leangen Arena. 

 

2.1.3 Vannforbruk 
 

Ved hver preparering av isen i hovedhallen på Leangen benyttes 500-600 liter vann til å legge 

ny is og ca. 100 liter for å vaske isen. Det fylles kun på så mye vann som trengs på 

ismaskinen og vann som blir til overs, blir værende på maskinen til neste preparering. Antall 

prepareringer varierer fra dag til dag, men ligger i snitt på ca. 10 ganger per dag, som gir et 

forbruk på 7 m3 vann per dag [2].  Med utgangspunkt i at Leangen er åpen 39 uker av året, 

blir vannforbruket på en sesong rundt 1900 m3 per isflate. Med dagens avgiftsnivå for vann og 

avløp i Trondheim Kommune, beløper kostnadene seg på ca. 42 000 kr [1]. Vannforbruket i 

ungdomshallen er det samme, dermed blir kostnadene tilnærmet det dobbelte for begge 

hallene til sammen. I tillegg er det en utebane på Leangen som bruker vann fra 

ungdomshallen, noe som fører til at vannforbruket til ungdomshallen i realiteten blir høyere  

[2].  
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2.2 Iskvalitet  
 

2.2.1 Vannets temperatur 
 

Ved preparering av isen brukes varmt vann av flere årsaker. Det varme vannet smelter det 

gamle islaget og løsner opp krystallstrukturen slik at den nye isen fester seg med den gamle 

isen. Krystallveksten fortsetter fra det gamle islaget og opp gjennom det nye. Ved bruk av 

kaldt vann vil ikke det nye islaget feste seg til det gamle, og det nye islaget vil da ha lett for å 

flake av [5]. En annen årsak til å bruke varmt vann er for å fjerne oksygenet i vannet. Vannet 

varmes opp til 60-65 °C for å fjerne det meste av oksygenet i vannet [10]. Varmt vann flyter 

også bedre utover enn kaldt vann og forhindrer ujevn og ruglete is. Dette kommer av at vann 

med høy temperatur har lavere overflatespenning og viskositet enn kaldt vann [11]. Lav 

overflatespenning og viskositet gjør at vannet flyter bedre utover og har lettere for å fylle 

sprekker og riper i isen. Figur 3 viser overflatespenningen til vann fra 0 °C til 100 °C. En 

metode for å senke overflatespenningen uten å øke temperaturen kan være å tilsette 

kjemikalier, men dette er med på å senke frysepunktet [12].  

 

 

Figur 3: Overflatespenning til vann ved forskjellige temperaturer. 
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2.2.2 Isens temperatur og tykkelse 
 

Den termiske konduktiviteten til is er over fire ganger så høy som den termiske 

konduktiviteten til vann. Termisk konduktivitet er evnen et materiale har til å lede varme og 

måles i Watt per meter Kelvin (W/mK) [13]. Den termiske konduktiviteten er avhengig av 

lengde, noe som betyr at for å opprettholde en viss temperatur på overflaten til isen, må 

temperaturen i bunnen av isen derfor være lavere. Tykkere is fører til at kjøleanlegget må 

være enda kaldere for å opprettholde riktig temperatur på overflaten til isen. For å spare 

energi er det ideelt å holde tykkelsen på isen så tynn som mulig. Normal tykkelse for is brukt 

til ishockey er 3-4 cm. Is for kunstløp og isdans er gjerne noe tykkere. Kvaliteten på isen har 

også innvirkning på den termiske konduktiviteten. Ren is leder varme bedre enn is med 

forurensninger og oksygen i seg [14]. Is med oppløst oksygen i seg vil ha lavere termisk 

konduktivitet siden den termiske konduktiviteten for oksygen er omtrent 0,025 W/mK, mens 

den er 2 W/mK for ren is. Ren is vil dermed gi lavere energibruk.      

 

Overflatetemperaturen på isen i en ishall vil variere i henhold til aktivitet. Den ideelle 

temperaturen for hockey er -6,5 °C til -5,5 °C, kunstløp -4 °C til -3 °C og curling -7 °C til       

-3 °C. Lavere temperatur på isen gir hardere is. Ishockey krever hardere is enn for eksempel 

kunstløp, siden hard is oppleves raskere enn is ved høyere temperaturer. Kunstløpere vil ha 

mykere is for å lettere grave skøytene i isen før hopp og piruetter. [15, 16]  

 

Ved å kontrollere temperaturen på isoverflaten, kan det oppnås store besparelser. Det er derfor 

viktig å holde temperaturen innenfor de gitte områdene for å unngå unødvendige 

energikostnader.  

 

Et av problemene som er knyttet til optimal vedlikehold av temperaturen på isoverflaten er 

hvordan den måles. Noen ganger er den kontrollert ved hjelp av sensorer som er installert 

under isen eller ved indirekte bruk av gjennomsnittlig saltvannstemperatur. Begge disse 

metodene vil ikke gi særlig nøyaktig og pålitelig informasjon for å holde den ønskelige 

temperaturen. I slike tilfeller er det gitt stor sikkerhetsmargin for å opprettholde temperaturen 

som er lav nok under alle driftsforhold [17]. Ved Leangen benyttes sensorer i saltlakekretsen 

og betongen under isen [2].   
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En presis måte for å få den eksakte temperaturen og unngå sterk nedkjøling på, er å installere 

sensorer med styringssystemer for undervarme. Aiwell Control 3000 ble for første gang 

lansert i 2011 av Aiwell, og er en sensor som omfatter en automatisk styring av undervarme. 

Sensoren er utstyrt slik at når anlegget ikke er i bruk vil det gå i dvalemodus, og kun 

vedlikeholdsvarme vil stå på. Metoden er først og fremst utviklet for undervarming av 

fotballbaner, men kan være en god ide til bruk i ishaller. [18] 

 

2.3 Vannanalyse  
 

For å gjenbruke smeltevannet må vannets egenskaper og forurensninger analyseres. Noen 

parametere som analyseres for å bestemme vannkvaliteten er suspendert stoff, turbiditet, 

elektrisk konduktivitet, kjemisk oksygenforbruk, oppløst oksygen, pH og redoxpotensial. 

 

2.3.1 Suspendert stoff, SS 
 

Suspendert stoff omfatter vannprøvens innhold av oppslemmet og partikulært materiale som 

ikke vil passere gjennom et filter [19]. Vannprøvens innhold bestemmes ved filtrering av et 

bestemt prøvevolum, hvor filtrene deretter tørkes ved 105 °C (se Figur 4).  

Suspendert stoff kan bestemmes ut fra formel 1: 

 

 𝜌 =
1000 ∙ (𝑏 − 𝑎)

𝑉  (1) 

 

 

ρ: er suspendert stoff, målt i milligram per liter, mg/l. 

b: er massen av filteret etter tørking, målt i milligram, mg. 

a: er massen av filteret før filtrering, målt i milligram, mg. 

V: er volumet av vannprøven, målt i milliliter, ml. 
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Figur 4: Bildet viser filtrene etter filtrering og tørking. 

 

Måling av suspendert stoff i vann kan brukes for kontroll av ulike behandlingsprosesser, og i 

tillegg undersøke vannkvaliteten. Nivået av suspendert stoff i vann kan i stor grad påvirke 

kvaliteten i vannet og hvordan det kan anvendes. Analyse av suspendert stoff kan være nyttig 

i mange prosesser der suspenderte stoffer er til stede, eller fjernet, slik som ved koagulering, 

flokkulering, sedimentering og filtrering. [20] 

 

2.3.2 Turbiditet 
 

Turbiditet er et mål på hvor mye partikler det finnes i vann og vann med høy turbiditet ser 

blakket, grumsete eller farget ut. Suspendert stoff og oppløst materiale reduserer 

vannkvaliteten ved å gi vannet et grumsete, ugjennomsiktig utseende. Turbiditet blir ofte 

brukt som et mål på vannkvalitet basert på klarhet. Turbiditet vil i tillegg gi en indikasjon på 

antall kolloide partikler i vannet, som er partikler med størrelse mellom 1-1000 nm. [21] 
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Turbiditeten i vann baserer seg på hvor mye av lyset som passerer gjennom vannet blir spredt 

av partiklene til stede. Desto mer partikler i vannet, desto mer blir lyset spredt. Dermed er 

turbiditet og totalt suspendert stoff relatert, men turbiditet er ikke et direkte mål på totalt 

suspendert stoff. [22] Figur 5 viser prøver med ulike nivåer av turbiditet. 

 

Figur 5: Viser ulike nivåer av turbiditet, og måleenheten oppgis i NTU. [23] 

 

2.3.3 Elektrisk konduktivitet 
 

Elektrisk konduktivitet er et mål på vannets evne til å lede elektrisk strøm. Denne evnen er 

direkte relatert til konsentrasjonen av ioner i vannet. Disse konduktive ionene kommer fra 

oppløste salter og uorganiske stoffer som for eksempel klorider, alkalier, sulfider og 

karbonater. Desto flere ioner som er tilstede i vannet, desto høyere konduktivitet. Og motsatt, 

færre ioner tilstede i vannet gir lavere konduktivitet. Dermed er konduktiviteten et indirekte 

mål på renheten til vannet. Destillert vann og deionisert vann kan virke som en isolator på 

grunn av veldig lav konduktivitet. Sjøvann har derimot veldig høy konduktivitet. [24] 

Hardheten til vann er direkte relatert til den elektriske konduktiviteten siden hardheten til 

vann bestemmes av mengden kalsium- og magnesiumioner i vannet. Begge disse ionene vil 

være med å øke konduktiviteten til vann [25].  

 

Spesifikk konduktivitet er målinger av konduktivitet gjort ved eller korrigert til 25 °C. Dette 

er den standardiserte metoden for måling av konduktivitet. Siden vannets temperatur påvirker 

konduktiviteten, vil det bli lettere å sammenligne resultater når alle målinger viser 

konduktiviteten ved 25 °C. Spesifikk konduktivitet blir målt i µS/cm ved 25 °C. [26] 
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Frysepunktsnedsettelse oppstår når et stoff løses i en ren væske og er proposjonal med den 

stoffmengden som er løst i væsken. Dermed vil høyere konduktivitet føre til at frysepunktet 

senkes, siden høy konduktivitet betyr høy ionekonsentrasjon. Dette fører til at det kreves mer 

energi for å fryse isen. Vannet bør derfor inneholde så få ioner som mulig [27]. Høy 

ionekonsentrasjon kan også gjøre at salter dannes på toppen av isen i ishallen. Siden isen 

fryser fra bunnen og opp i en ishall, vil mineralene i vannet bli dyttet oppover og kan i 

ekstreme tilfeller danne et hvitt pulver på toppen av isen. Vann med høy ionekonsentrasjon vil 

også gi dårlig is, siden vannmolekylene ikke klarer å pakke seg sammen like godt når ionene 

legger seg mellom vannmolekylene. Isen vil da bli porøs og ha lett for å bli skrapet opp. [10, 

28] 

 

2.3.4 Kjemisk oksygenforbruk, KOF 
 

Det kjemiske oksygenforbruket, KOF, er et mål for innholdet av kjemisk nedbrytbart oppløst 

og partikulært organisk stoff. Grunnlaget for KOF-analysen er at alle organiske forbindelser 

kan bli fullstendig oksidert til organiske sluttprodukter med et sterkt oksidasjonsmiddel under 

sure betingelser. Noen uorganiske stoffer vil kunne påvirke KOF-analysen. Inneholder vannet 

blant annet hydrogensulfid (H2S), vil dette ifølge likning 2 ved KOF-analysen bli oksidert til 

sulfat. [29-31]  

 

 𝐻2𝑆 → 𝑆𝑂4
2− + 8 𝑒− (2) 

 

I naturen vil det som regel være oksygen som står for oksidasjonen. Ved bestemmelse av 

oksygenforbruket i KOF-analysen benyttes kaliumdikromat (K2Cr2O7) i stedet for oksygen. 

Likning 3 viser en oksidasjon av kaliumdikromat.    

 

 𝐶𝑟2𝑂7
−2 + 14 𝐻+ + 6𝑒− → 2𝐶𝑟3+ + 7𝐻2𝑂          (3) 
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Vannprøven kokes med en kjent mengde kaliumdikromat og svovelsyre, og resterende 

overskudd av dikromat bestemmes ved titrering med jern(II)ammoniumsulfat 

(Fe(NH4)2(SO4)2∙6H2O). Mengden av organiske stoffer som lar seg oksidere er proporsjonalt 

med forbruket av kaliumdikromat. Reaksjonen ved titreringen er vist av likning 4:  

 

 𝐶𝑟2𝑂7
2− + 14𝐻+ + 6𝐹𝑒2+ → 2𝐶𝑟3+ + 7𝐻2𝑂 + 6𝐹𝑒3+       (4) 

 

Titranten, jern(II)ammoniumsulfat, tilsettes sakte inntil omsetningen av analytten er nådd ved 

ekvivalenspunktet. Ved bruk av ferroin-indikator vil fargeskiftet gå fra grønn til rødbrunt. 

Titranten må standardiseres daglig før bruk [29, 31]. Formelen for standardisering av 

jern(II)løsning er som følger:  

 

 𝐶 =
𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 6

𝑉      (5) 

 

C: er konsentrasjonen av jern(II)ammoniumsulfat, målt i mol per liter. 

a: er volumet av kaliumdikromatløsning (K2Cr2O7), målt i milliliter. 

b: er konsentrasjonen av kaliumdikromatløsning (K2Cr2O7), målt i mol per liter. 

V: er volumet av jern(II)ammoniumsulfat forbrukt, målt i milliliter. 

 

Kjemisk oksygenforbruk kan bestemmes ut fra formel 6:  

 

 𝑋 =
(𝑎 − 𝑏) ∙ 𝑐 ∙ 8000

𝑚𝑙 𝑝𝑟ø𝑣𝑒     (6) 
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X: er kjemisk oksygenforbruk (KOF), målt i mg O2 per liter. 

a: er volumet av jern(II)ammoniumsulfat brukt ved titrering av blindprøven, målt i milliliter. 

b: er volumet av jern(II)ammoniumsulfat brukt ved titrering av vannprøven, målt i milliliter. 

c: er konsentrasjonen av jern(II)ammoniumsulfat, målt i mol per liter. 

8000: er en faktor som består av den molare massen, målt i milligram per liter, av 1/2 O2, og 

omregningstallet 1000.  

 

2.3.5 Oppløst oksygen  
 

I vann finnes det oppløst oksygen, der mengden varierer både med hensyn på temperatur og 

trykk. Kaldere vann gir høyere løselighet av oksygen enn vann med høy temperatur. Trykket 

påvirker også løseligheten til oksygen [32]. I stillestående vann reduserer mengden oppløst 

oksygen, men står det på sirkulasjon vil oksygen naturlig løse seg i vannet igjen [33]. Figur 6 

viser maksimal metning av oksygen i vann ved ulike temperaturer ved 1 atm.  

 

 

Figur 6: Maksimal metning av oksygen i vann ved 1 atm. 
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For å lage god is må mest mulig av oksygenet i vannet fjernes. Dette er fordi oksygenet legger 

seg mellom vannmolekylene og fører til at isen ikke blir så kompakt som mulig. Ved å fjerne 

oksygenet før vannet fryser, vil isen bli både hardere og klarere [14]. Ved høyt innhold av 

oksygen vil isen bli porøs og det vil ha lett for å bli dannet snø fordi isen skrapes opp lett [10]. 

Som nevnt tidligere vil oppløst oksygen også senke den termiske konduktiviteten til isen. 

 

2.3.6 pH 
 

pH er et mål på syre-base egenskaper av en løsning, og måles som den negative logaritmen til 

hydrogenkonsentrasjonen. pH er en viktig parameter i vannbehandling som påvirker 

doseringen av kjemikalier for å redusere hardhet og koagulere partikler. [34]  

 

pH-skalaen rangeres fra 0 (veldig syrlig) til 14 (svært alkalisk), og verdiene varierer følgelig 

av miljømessige påvirkninger, spesielt alkalitet. Alkaliteten i vann er stort sett forårsaket av 

tilstedeværelsen av oppløste salter og karbonater. Vannets surhetsgrad er derimot 

hovedsakelig forårsaket av karbondioksid [35]. Vann med høy pH kan være med på å senke 

vannets frysepunkt og skape dårlig is. Dette er på grunn av innholdet av karbonater. For lav 

pH vil heller ikke være gunstig, da det indikerer at det er løst andre stoffer i vannet.   

 

pH-verdien beregnes etter antall hydrogenioner i løsningen. Ved pH 7 er konsentrasjonen av 

hydrogen- og hydroksylioner like, 1·  10-7 M, og holder løsningen nøytral. Imidlertid er disse 

konsentrasjonene bare til stede ved 25 °C. Etter hvert som temperaturen øker eller minsker, 

vil ionekonsentrasjoner forskyves, og dermed vil pH-verdien også forskyves. Denne 

reaksjonen er forklart av Le Chateliers prinsipp, og ifølge likning 7 er reaksjonen slik:  

 

 𝐻2𝑂(𝑙) ↔ 𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−  (7) 

 

Likningen ovenfor er en endoterm reaksjon. Det betyr at dersom temperaturen i vannet øker, 

vil likningen forskyves mot høyre for å nå likevekt igjen. En forskyvning mot høyre vil øke 

ionene i vannet, noe som minsker pH-verdien. På samme måte vil likningen forskyves til 

venstre når temperaturen avtar, og pH-verdien øker. Figur 7 viser pH som funksjon av 

temperatur. pH-verdien av rent vann avtar med økende temperatur.  
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Figur 7: pH-verdier for rent vann ved forskjellige temperaturer. pH-verdien avtar med økende temperatur. 

 

Temperaturen i vannet vil imidlertid ikke påvirke vannets surhetsgrad, da den er avhengig av 

tilstedeværelsen av hydrogenioner. Konsentrasjonsforholdet mellom hydrogenioner og 

hydroksider for rent vann vil alltid forbli det samme. En økning i temperatur vil i dette tilfelle 

for nøytralt vann ha en annen pH-verdi enn 7. Ved for eksempel 40 °C vil rent vann holde seg 

nøytral når pH er lik 6,77, som vist fra Figur 7. [36] 

pH kan bestemmes ut fra formel 8: 

 𝑝𝐻 = − lg 𝑎𝐻 = −lg (
𝑚𝐻𝛾𝐻

𝑚0 ) (8) 

 

aH:  er den relative (molalitetsbaserte) aktiviteten til hydrogenionene. 

𝛾H: er den molale aktivitetskoefisienten til hydrogenionene ved mH. 

mH: er molaliteten, i mol per kilogram, til hydrogenionene. 

m⁰: er standardmolaliteten. 
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2.3.7 Redoxpotensial, ORP 
 

Oksidasjons Reduksjons potensialet (ORP) måler i hvor stor grad vann kan gi eller motta 

elektroner fra kjemiske reaksjoner. Når vannet kan motta elektroner, så er det oksiderende. 

Når det kan gi elektroner, så er det reduserende. [37, 38]  

 

ORP-verdier brukes på samme måte som pH til å bestemme vannkvalitet. pH-verdien viser i 

hvor stor grad systemet kan gi eller motta hydrogenioner, mens ORP-verdien viser om 

systemet kan gi eller motta elektroner. ORP-verdien blir påvirket av alle oksiderende og 

reduserende stoffer, ikke bare syrer og baser, slik som pH. ORP måles i millivolt (mV) ved 

hjelp av et ORP-meter. Positiv verdi viser oksiderende miljø, mens negativ verdi viser 

reduserende miljø. Det er ønskelig med oksiderende forhold, da de fleste bakteriene er minst 

skadelige ved disse forholdene. [39, 40]  

 

Redoxpotensialet er viktig i behandling av avløpsvann. Flere faktorer som korrosjon, utfelling 

av jern- og manganforbindelser, nitrifikasjon, og mikrobiell desinfeksjon er avhengig av 

oksidasjons-reduksjons reaksjoner. [41] Tabell 1 viser hvilke biokjemiske reaksjoner og 

transportmolekyler som finnes ved ulike ORP områder.   

 

Tabell 1: Viser ulike ORP verdier og biokjemiske reaksjoner. [38] 

Biokjemiske reaksjoner Transportmolekyler ORP (mV) 
Nitrifikasjon O2 +100 til +350 
cBOD, oksidasjon O2 +50 til +250 
Biologisk opptak av fosfor O2/NO3

- +25 til +250 
Denitrifikasjon NO3

- +50 til -50 
Sulfatreduksjon  SO4

2- -50 til-250 
Biologisk frigivelse av fosfor CH2O -100 til -250 
Syredannelse CH2O -100 til -225 
Metanproduksjon CO2/CH2O -175 til -400 
 

Nitrifikasjon er en mikrobiell prosess som reduserer nitrogenforbindelser og blir sekvensielt 

oksidert til nitritt og nitrat. Ammonium kan bli funnet i drikkevannet gjennom enten naturlig 

forekommende prosesser eller desinfeksjonsprosesser ved vannbehandling. Nitrifikasjon er en 

totrinnsprosess og oppnås først og fremst ved at to kjemoautotrofe nitrifiserende bakterier får 

energi ved å oksidere uorganiske kilder, som så brukes til å produsere organiske forbindelser. 

[42, 43] 
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I det første trinnet av nitrifikasjon blir ammonium oksidert til nitritt som vist i likning 9:  

 𝑁𝐻4
+ +

3
2 𝑂2 → 𝑁𝑂2

− + 2𝐻+ + 𝐻2𝑂 (9) 

 

I det andre trinnet i prosessen blir nitritt oksidert til nitrat som vist i likning 10: 

 𝑁𝑂2
− +

1
2 𝑂2 → 𝑁𝑂3

− (10) 

 

Mikrobiell nitrifikasjon er påvirket av pH, og den optimale pH-verdien for nitrifikasjon er 

mellom 7 og 8. Vekst av oksiderende bakterier vil generelt ikke forkomme ved en pH-verdi 

under 6,5. Ved vannbehandling blir klor tilsatt for å hindre veksten av bakterier i vannet, og 

kan være med på å påvirke ORP-verdien. Ved å senke pH i vannet til 6, vil prosentandelen av 

hypoklorsyre (HOCl) øke som resultere i høyere ORP-verdi. En økning til pH 8 vil derimot 

senke ORP-verdien, da flere hypoklorittioner (OCl-) er tilgjengelig.   

Ved en ORP verdi på 650-700 mV, blir bakterier som E. coli drept ved kontakt eller i løpet av 

få sekunder. Andre mikroorganismer som Salmonella, Listeria, gjær og mugg krever høyere 

ORP-verdier for å bli destruert. [43, 44]  

 

2.4 Rensemetoder 
 

Gjenbruk av smeltevannet vil spare miljøet og kunne gi økonomiske besparelser. Rensing av 

springvannet som benyttes til islaging gjøres allerede ved flere ishaller i verden for å forbedre 

iskvaliteten, men gjenbruk av smeltevann til islaging er noe som kun har blitt utført av 

Citizens Business Bank Arena i USA [45]. Ved gjenbruk av vannet vil det være nødvendig å 

fjerne eventuelle forurensninger fra isen som blir skrapet av med ismaskinen. Siden gjenbruk 

av smeltevann fra ishaller ikke er spesielt utbredt, må det lages et rensesystem basert på 

forurensningene som finnes i smeltevannet. Det finnes flere metoder å rense vann på, men 

kun et fåtall av disse vil være gunstig med tanke på gjenbruk av smeltevann.  Per dags dato 

finnes det ikke noen form for rensing av springvannet på Leangen, og det må derfor velges 

metoder som får plass og ikke fører til for store kostnader.   
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Den største utfordringen med gjenbruk av vannet fra smeltegropen vil være de suspenderte 

stoffene. Disse må fjernes før noe annen renseprosess finner sted, siden disse store partiklene 

raskt vil blokkere eventuelle filtre og membraner. Som første rensetrinn av vannet kan det 

benyttes samme system som er i bruk ved svømmehaller. Her benyttes et sand- eller glassfilter 

som kan rense store mengder vann effektivt. Fordelene med et slikt filter er at det krever lite 

vedlikehold og er enkel i drift. Når filteret begynner å bli tett av forurensninger, foretas en 

returspyling av filteret som fjerner alt av forurensninger i filteret (se Figur 8). [46]  

 

 

Figur 8: Figuren til venstre viser strømmen gjennom filteret ved vanlig drift. Figuren til høyre viser prosessen ved 
returspyling. [47] 

 

Vanlig sandfiltrering vil ikke fjerne de aller minste partiklene i vannet. Dette kan være for 

eksempel kolloide partikler som er partikler med størrelse mellom 1-1000 nm. Slike partikler 

kan være med å gjøre vannet uklart og øke turbiditeten til vannet. Siden kolloide partikler er 

negativt ladd, vil disse frastøte hverandre og flyte fritt rundt i vannet. For å fjerne disse 

partiklene kan det tilsettes koagulerings- og flokkuleringsmidler. Disse midlene er positivt 

ladd, noe som tiltrekker seg de negativt ladde kolloidene. Resultatet av dette er at kolloidene 

samles i grupper store nok til å bli fanget i sandfilteret. Valget av koagulerings- og 

flokkuleringsmiddel avhenger av pH, temperatur og konsentrasjonen av kolloide stoffer i 

vannet [48]. De fleste koaguleringsmidler er salter av aluminium eller jern, men det finnes 
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også syntetisk organiske stoffer for koagulering og flokkulering. Fordelen med de syntetiske 

stoffene er at de ikke endrer pH-verdien eller øker saltinnholdet i noen stor grad [11]. 

Ulempen med disse er at de ofte ikke er effektive ved vann med turbiditet lavere enn 10 NTU. 

For vann med lav turbiditet benyttes det da ofte en blanding av organiske og uorganiske 

koaguleringsmidler [49].   

 

Sandfiltrering fjerner kun partikulært materiale og ikke oppløste stoffer. En metode for å 

fjerne kalsium- og magnesiumioner fra vannet kan være å tilsette natriumkarbonat og 

kalsiumhydroksid. Tilsetting av natriumkarbonat og kalsiumhydroksid fører til at kalsium og 

magnesium felles ut som henholdsvis kalsiumkarbonat og magnesiumhydroksid [50]. Hvis 

dette gjøres før et sandfilter, vil de utfelte stoffene bli fanget i sandfilteret.  

En annen metode for å fjerne ioner i vannet kan være å bruke en ionebytter. Ved bruk av en 

ionebytter vil vannet bli sendt gjennom ionebyttende materialer. Disse stoffene bytter ut et ion 

med et annet. En kationbytter bytter ut de positive kationene med hydrogen eller 

natriumioner. I en anionbytter blir de negative anionene byttet ut med hydroksidioner eller et 

annet anion [51].  

 

Revers osmose eller nanofiltrering er andre metoder som kan senke konduktiviteten. Begge 

disse metodene virker ved å sende vannet gjennom en halvgjennomtrengelig membran. Ved 

vanlig osmose vil vann gå fra den siden med lavest konsentrasjon av forurensninger til den 

siden med høyest på grunn av det osmotiske trykket. Ved å sette trykk på den siden med 

forurensninger vil prosessen reverseres og kun rent vann vil trenge gjennom membranen. 

Trykket varierer etter hvor mye ioner som er i vannet. Høyt innhold av ioner krever høyere 

trykk. Revers osmose fjerner ca. 99 % av multiladde ioner og 90-96 % av enkeltladde ioner. 

For nanofiltrering vil 90 % av multiladde ioner og 60-70 % av enkeltladde ioner fjernes [52]. 

Nanofiltrering slipper gjennom mer av de enkeltladde ionene, noe som gjør at prosessen 

krever lavere trykk og energibruk. Effektiviteten av prosessene er også avhengig av valg av 

membran, da det finnes flere typer til forskjellig formål. I motsetning til en ionebytter, som 

kun fjerner ioner, kan disse filtreringene fjerne flere typer forurensninger. Andre 

forurensinger som fjernes er partikler, virus, bakterier og større organiske molekyler [53]. 

Revers osmose er en rensemetode som allerede er i bruk i flere ishaller rundt om i verden 

grunnet kvaliteten på vannet som prosessen gir. Ishallene som behandler vannet med revers 

osmose har lavere energibruk siden isen kan holde høyere temperaturer og ikke trenger å være 

så tykk [54-56]. Citizens Business Bank Arena i USA benytter også revers osmose som et 
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siste rensetrinn for å få mengden av de oppløste stoffene ned til et minimum [45].   

 

En annen type membranfiltrering er ultrafiltrering. Denne metoden vil ikke kunne fjerne ioner 

fra vannet, da den ikke baserer seg på prinsippet for revers osmose. Også denne metoden 

fjerner de minste mikroorgansimene som for eksempel virus. En fordel med ultrafiltrering er 

at membranen kan returspyles, noe som øker levetiden til membranen. Dette kan ikke gjøres 

på membranen ved revers osmose og nanofiltrering grunnet oppbygningen til membranen 

[52]. Ultrafiltrering brukes ofte som et rensetrinn før revers osmose. 

 

 

Figur 9: Viser effektiviteten av forskjellige filtreringsmetoder og hvilke forurensninger hver enkelt fjerner. [11] 

 

Hvis det ikke blir benyttet membranfiltrering på vannet, bør vannet desinfiseres for å drepe 

potensielle bakterier og virus i vannet. Selv om vannet i teorien ikke skal drikkes, kan det 

oppstå en potensiell helserisiko for spillere og arbeidere hvis de får i seg vannet dersom det 

inneholder farlige bakterier eller virus. Tilsetning av klor er en metode som ofte blir benyttet 

for å desinfisere drikkevann og badevann. Tilsats av klor til vann som skal benyttes for å lage 

is vil imidlertid ikke være gunstig med tanke på iskvaliteten, da all forurensing i isen vil gi 

dårlig is og lavere frysepunkt. For vann til islaging bør det velges en desinfiseringsmetode 

som dreper bakterier uten at det blir værende i vannet. En bedre metode enn desinfisering med 

klor med hensyn på iskvalitet kan være desinfisering med ozongass. Ozon er et sterkt 

oksiderende stoff, noe som dreper mikroorganismene i vannet. Ozongassen virker raskt og 
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effektiv, med kun oksygen som sluttprodukt. En ulempe med bruk av ozongass er at den må 

produseres rett før den tilsettes i vannet på grunn av rask dekomponering. Dette gjør det til en 

mer kostbar metode for desinfisering enn klor. Desinfisering ved hjelp av UV-stråling er også 

en mulighet. UV-stråling vil i likhet med ozon ikke legge igjen rester i vannet som kan være 

med å senke vannkvaliteten. Desinfisering ved UV-stråling virker ved at UV-C stråler blir 

absorbert av RNA, DNA og proteiner i bakterier og virus. Mikroorganismene dør ikke, men 

blir uskadeliggjort og ikke i stand til å reprodusere seg. [57]    

 

Vannbehandlingen vil gjøre så oksygen løser seg i vannet igjen og må derfor fjernes på nytt. 

Den mest brukte metoden er å varme opp vannet ved normalt trykk, men vannet kan også 

varmes opp under vakuum. Dette gjør at vannet ikke behøver å bli så varmt for å fjerne 

samme mengde oppløst oksygen i vannet. En annen metode er å boble nitrogengass ned i 

vannet. Nitrogenet fortrenger luften over vannet slik at partialtrykket av oksygen blir null. Da 

skal teoretisk løselighet også bli null ifølge Henrys lov [58]. I industrien brukes ofte 

vakuumfiltrering gjennom en membran for å fjerne oksygenet for å unngå korrosjon i rør og 

tanker [59]. Dette er et system som også begynner å bli brukt i ishaller da det gir vann fritt for 

oksygen og bruker mindre strøm enn å varme opp vannet. I de fleste andre ishallene og ved 

Leangen fjernes det meste av oksygenet ved at vannet varmes opp til 60 °C. I dette 

temperaturområdet er oksygeninnholdet i vannet 5 mg/l som kan sees fra Figur 6.  

 

2.5 Underkjøling og krystallvekst  
 

Et kjent fenomen som kan oppstå med helt rent vann er underkjøling. Da kan temperaturen på 

vannet synke under frysepunktet, men fortsatt holde seg flytende. Dette fenomenet opptrer 

naturlig oppe i atmosfæren der det finnes vanndråper som er helt ren og fri for saltpartikler, 

ispartikler eller støv. Siden isen ikke har et sted å forplante seg, vil vannet holde seg flytende. 

Disse dråpene kan nå temperaturer ned til -40 °C, men fryser til is så snart de treffer 

støvpartikler eller bakken. [60]  

 

Prosessen for krystallvekst kalles nukleasjon og det skilles mellom homogen og heterogen 

nukleasjon. Homogen nukleasjon skjer uten påvirkning av andre partikler og heterogen 

nukleasjon skjer ved påvirkning av andre partikler som for eksempel forurensninger, 

beholdervegger og ioner. Heterogen nukleasjon vil skje raskere enn homogen nukleasjon 

siden partiklene virker som et startpunkt for krystallveksten [61]. Dette er et kjent fenomen i 
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kjemien hvis det skal fremstilles et stoff og løsningen skal krystalliseres i en glassbeholder. 

Dersom løsningen er helt ren og glassbeholderen er for glatt, kan det hende at løsningen ikke 

krystalliseres selv om temperaturen er under smeltepunktet. Dette løses ved å lage en ripe i 

glasset slik at krystallveksten har et sted å starte. Dette er også årsaken til at underkjølt regn 

kan nå temperaturer ned til -40 °C, da vannet ikke har noe sted å starte krystallveksten. 

Krystallvekst i underkjølt vann kan starte ved å innføre en is- eller støvpartikkel [62]. Hvis det 

allerede er et sted å starte krystallveksten av is når vannet når frysepunktet, vil krystallveksten 

starte med en gang.   
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3. Materiale og metode 
 

3.1 Metode for prøvetaking 
 

Vannprøvene ble analysert for ulike vannparametere i laboratoriet på Kalvskinnet. De ulike 

parameterne som det ble analysert på omfatter suspendert stoff, turbiditet, konduktivitet, 

kjemisk oksygenforbruk, oppløst oksygen, pH og redoxpotensial. Feltarbeidet ble utført i 

hovedhallen på Leangen Arena, hvor både snøprøver og smeltegropssprøver ble hentet. 

Prøvene ble tatt en dag i mars og en i april ved tre ulike prepareringer.   

 

Prøvetakingen skal helst foretas når det er størst aktivitet på isen, samtidig må det tas hensyn 

til at det er anbefalt å analysere prøvene innen 4-6 timer for at resultatene skal være mest 

mulig nøyaktig.   

 

Det ble brukt glassflasker (1 L) med skrulokk og bøtter (10 L) ved innhenting av prøvene. 

Glassflaskene ble autoklavert ved første prøvetaking og bøttene ble skylt med destillert vann. 

Etter endt preparering ble prøver hentet direkte fra ismaskinen med bøttene, og glassflaskene 

ble brukt til å hente vannprøver fra smeltegropen. Alle flasker og bøtter ble tydelig merket 

med navn og dato for prøvetaking. Vannprøver som ikke ble analysert samme dag ble 

oppbevart mørkt ved 4 °C.  
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3.2 Suspendert stoff, SS 
 

Analysemetoden for suspendert stoff ble utført etter gjeldende Norsk Standard, NS-EN 872. 

[63]  

 

3.2.1 Utstyr  

 

- Buchner trakt 

- Glassfiberfilter papir, GF/F (d=13 mm, porestørrelse=0,7µm) 

- Tørkeskap 

- Analysevekt 

- Urglass 

- Eksikkator  

 

3.2.2 Fremgangsmåte 

 

Flere filtrerpapir ble renset i et begerglass fylt med destillert vann, og tørket i tørkeskap 

(105 °C, 1 time). Rene filtrerpapir ble avveid til nærmeste 0,1 mg på en analysevekt.  

Filtrerpapiret av type GF/F ble plassert med den grove siden ned i trakten. Et bestemt 

volum av hver romtempererte vannprøve ble så vakuumfiltrert gjennom filtrerpapiret. 

Filtrene ble skylt med destillert vann (20 ml) 3 ganger, og deretter tørket i tørkeskap    

(105 °C, 1 time) for så å bli avveid. Tre blindprøver med filtrerpapir av type GF/F ble 

kjørt parallelt med vannprøvene. Blindprøvene ble vakuumfiltrert med destillert vann  

(150 ml), tørket i tørkeskap (105 °C, 1 time) og avveid etter avkjøling.  
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3.3 Turbiditet  

3.3.1 Utstyr 

 

- Hach 2100N Turbidimeter  

3.3.2 Reagenser 

 

- Silikonolje  

- Standardløsning (1000 NTU) 

3.3.3 Fremgangsmåte 

 

Turbidimeteret var kalibrert på forhånd. Det ble plassert en standardløsning (1000 NTU) i 

turbidimeteret for å sjekke om kalibreringen var innenfor gitte områder. Før glasset med 

vannprøven ble plassert i turbidimeteret ble en dråpe silikonolje påført og tørket godt av. Alle 

prøvene ble analysert to ganger, verdiene ble avlest og notert. 
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3.4 Elektrisk konduktivitet 

 

Analysemetoden for elektrisk konduktivitet ble utført etter gjeldende Norsk Standard, NS-ISO 

7888:1985. [64] 

3.4.1 Utstyr 

 

- Konduktometer, Radiometer CDM 80 

- Termometer (0,5 °C skala) 

- Begerglass (50 ml) 

3.4.2 Reagenser 

 

- Destillert vann 

- Kaliumklorid – standardløsning A (0,1 M, 1290 mS/m) 

- Deionisert vann 

- Springvann 

 

3.4.3 Fremgangsmåte 

 

Konduktometeret ble kalibrert før bruk. Før alle målingene ble målecella skylt ved å heve 

og senke den flere ganger i den løsningen som skulle undersøkes. Prøven ble byttet ut, og 

når to påfølgende målinger var lik, ble endelig verdi notert. Alle prøvene ble testet, samt 

springvann, destillert vann og deionisert vann. 
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3.5 Kjemisk oksygenforbruk, KOF 

 

Analysemetoden for kjemisk oksygenforbruk ble utført etter Kjemisk Analyse 3 lab, 2013. 

Følgende prosedyre er en forenklet versjon av KOF-analysen. [29] 

3.5.1 Utstyr 

 

- Begerglass (250 ml) 

- Målesylinder (50 ml) 

- Fullpipetter (10 ml og 20 ml) 

- Byrette (50 ml) 

- Magnetrører  

- Sandbad  

- Glassperler 

- Rørelegeme 

 

3.5.2 Reagenser 

 

- Kaliumdikromat (0,250 N) 

- Svovelsyre p.a (6 M) 

- Ferroin-indikator 

- Jern(II)ammoniumsulfat (0,100 N) 

- Destillert vann 

3.5.3 Fremgangsmåte 

 

Det ble pipettert ut to paralleller av vannprøvene (20,0 ml) til hvert begerglass. To 

blankprøver ble laget ved å overføre destillert vann (20,0 ml) til hvert sitt begerglass. Det 

ble så plassert 2-3 glassperler i hvert begerglass for å forhindre støtkoking. Videre ble det 

tilsatt kaliumdikromat (0,250 N, 10,0 ml) og deretter langsomt svovelsyre (6 M, 30 ml) til 

hvert begerglass. Begerglassene ble satt på sandbad, og kokt i 15-20 minutter. 
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Standardisert jern(II)ammoniumsulfat (0,100 N) ble fylt opp i byretten og volumet innstilt 

på nullmerket. Byrettestativet ble plassert slik at byretten er sentrert over magnetrøreren. 

Etter koking ble begerglassene tatt av sandbadet, og destillert vann (90 ml) ble tilsatt til 

hvert av begerglassene. Et rørelegeme ble lagt ned i begerglasset, og røreren ble satt i 

gang slik at den roterte jevnt og med frekvens 3-4 ganger i sekundet. Videre ble 2-3 dråper 

ferrorin-indikator tilsatt, og titrert med jern(II)ammoniumsulfat-løsning (0,100 N) til 

omslag fra grønn til rødbrunt. 
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3.6 Oppløst oksygen 
 

Analysemetoden for oppløst oksygen ble utført etter gjeldende Norsk Standard, NS-EN ISO 

5814:2012. [65]  

 

3.6.1 Utstyr 

 

- Dissolved oxygen meter (YSI M. 58) 

- Barometer 

- Magnetrører 

 

3.6.2 Reagenser 

 

- Springvann 

3.6.3 Fremgangsmåte 

  

Oksygenelektroden ble kalibrert mot vann som var mettet med oksygen. Et begerglass  

(1 L) ble fylt halvfullt med springvann sammen med en magnetrører. Glasset stod på rolig 

røring i ca. 5 minutter og ble da ansett å være mettet med oksygen. Vannet ble så brukt til 

å kalibrere elektroden. Elektroden ble satt ned i vannet i begerglasset og temperatur ble 

avlest. Benyttet vedlegg 9 [66] til å regne ut løseligheten av oksygen (i mg/l) og korrigerte 

med luftrykket. Oksygenelektroden ble satt opp til de rette verdiene og prøvene ble 

analysert, i tillegg til kaldt og varmt springvann. 
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3.7 pH 

 

Analysemetoden for pH ble utført etter gjeldende Norsk Standard, NS-EN ISO 

10523:2012. [67]  

 

3.7.1 Utstyr 

 

- pH-meter 

- Termometer (0,5 °C skala) 

- Rørelegeme 

3.7.2 Reagenser 

 

- Destillert vann 

- Bufferløsninger (pH 7 og pH 10) 

- Kaliumkloridløsning (3 M) 

- Springvann 

3.7.3 Fremgangsmåte 

 

pH-meteret ble kalibrert ved å senke pH-elektroden ned i to bufferløsninger med 

henholdsvis pH 7 og pH 10. pH-elektroden ble senket ned i den første bufferen, med pH 7, 

som brukes til å justere nullpunktet. Rørlegemet ble plassert oppi begerglasset, og 

løsningen ble rørt om. Videre ble røreren slått av og kalibreringsprosedyren på 

måleenheten startet.  Etter identifisert stabilitet ble pH-elektroden skylt med destillert 

vann, og samme prosedyre ble gjentatt for den andre bufferløsningen med pH 10. Det ble 

målt pH for alle vannprøvene samt, for springvann og destillert vann. 
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3.8 Redoxpotensial, ORP 

 

3.8.1 Utstyr 

 

- WTW portable pH & ORP meter Multi 3420 

3.8.2 Reagenser  

 

- Destillert vann 

- Standardløsning, Zobell løsning (75 % KCl, 14 % Kalium Ferrocyanide Trihydrat 

og 11 % Kalium Ferricyanide) 

3.8.3 Fremgangsmåte 

 

ORP-meteret var i en standardløsning og var kalibrert på forhånd. Proben ble skylt med 

destillert vann og alle prøvene ble analysert. Potensialet og temperatur ble avlest og notert. 
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4. Resultater 

4.1 Suspendert stoff, SS  

 
Figur 10 viser suspendert stoff i snøprøvene tatt fra ismaskinen etter preparering ved tre 

forskjellige tidspunkt. Den blå linjen viser mengde suspendert stoff i mars og den røde viser 

for april. Figuren viser den gjennomsnittlige verdien for tre parallelle målinger av snøprøvene. 

 

Mengden suspendert stoff i prøvene avhenger av hvor mange som var på isen før prøvene ble 

tatt. Som vist i Figur 10 økte den gjennomsnittlige verdien av suspendert stoff i mars med 10 

mg/l fra kl. 16:00 til kl. 18:00, mens i april viser verdiene en mer stabil trend.   

 

 

Figur 10: Viser den gjennomsnittlige verdien av suspendert stoff for snøprøver i mars og april. De ulike punktene 16, 17 
og 18 viser til ulike klokkeslett prøvene ble hentet. Disse viser henholdsvis til klokken 16:00, 17:00 og 18:00. 
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Figur 11 viser suspendert stoff i prøvene tatt fra smeltegropen etter tre forskjellige 

prepareringer. Den blå linjen viser mengde suspendert stoff i mars og den røde viser for april. 

Figuren viser den gjennomsnittlige verdien for tre parallelle målinger av smeltegropsprøvene. 

 

Målte verdier fra smeltegropen i mars og april viser store forskjeller i mengden suspendert 

stoff. Verdiene i mars holder seg relativt lik på de tre forskjellige tidspunktene. I april var det 

en reduksjon på 20 mg/l suspendert stoff fra kl. 16:00 til kl. 18:00.  

 

Tabellverdiene for suspendert stoff finnes i vedlegg 1. 

 

Figur 11: Viser den gjennomsnittlige verdien av suspendert stoff for smeltegropsprøver i mars og april. De ulike punktene 
16, 17 og 18 viser til ulike klokkeslett prøvene ble hentet. Disse viser henholdsvis til klokken 16:00, 17:00 og 18:00. 
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4.2 Turbiditet  
 

Figur 12 viser turbiditeten til springvann fra Leangen Arena, snøprøver og smeltegropsprøver 

tatt i april. For mars ble det ikke utført analyse for turbiditet. Gjennomsnittsverdien mellom to 

paralleller er brukt i figuren.  

 

Resultatene for turbiditetsmålingene viser svært lave verdier for snøprøvene sammenlignet 

med smeltegropsprøvene. Verdiene for smeltegropen sank også utover dagen.  

 

Tabellverdiene for turbiditet finnes i vedlegg 2. 
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Figur 12: Viser den gjennomsnittlige verdien av turbiditet for springvann, snøprøver og smeltegropsprøver i april. 
Prøvene 16, 17 og 18 viser til ulike klokkeslett prøvene ble hentet. Disse viser henholdsvis til klokken 16:00, 17:00 og 

18:00. 
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4.3 Elektrisk konduktivitet 

 

Figur 13 viser konduktiviteten for springvann fra Kalvskinnet, deionisert vann, snøprøver og 

smeltegropsprøver ved 25 °C. De blå stolpene viser verdier målt i mars og de røde viser for 

april. Det ble ikke utført analyse for elektrisk konduktivitet av springvann på Leangen i mars, 

men verdien i april ble målt til å være 142,1 µS/cm (vedlegg 3).  

 

Resultatet av alle prøvene ligger mellom 96 µS/cm og 142,1 µS/cm som er svært lave verdier 

av konduktivitet. Verdiene av springvann på Kalvskinnet og Leangen viser imidlertid noe 

høyere verdier sammenlignet med prøvene fra isen og smeltegropen. Figuren viser også at 

verdiene fra smeltegropen i mars og april har en mer stabil trend enn prøvene fra isen. 

Tabellverdier for elektrisk konduktivitet finnes i vedlegg 3. 

 
Figur 13: Elektrisk konduktivitet for springvann fra Kalvskinnet, deionisert vann, snøprøver og smeltegropsprøver i mars 
og april ved 25 °C. Prøvene 16, 17 og 18 viser til ulike klokkeslett prøvene ble hentet. Disse viser henholdsvis til klokken 

16:00, 17:00 og 18:00. 
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4.4 Kjemisk oksygenforbruk, KOF 
 

Figur 14 viser det kjemiske oksygenforbruket for snøprøver og smeltegropsprøver i mars og 

april. De blå stolpene viser mengde mg O2/l i mars og de røde stolpene viser for april.   

 

Målte KOF-verdier i mars er generelt mye lavere enn verdiene i april. Figuren viser også at 

målte verdier av snøprøvene i april økte, mens verdiene av smeltegropsprøvene sank utover 

dagen.  

 

Tabellverdier for kjemisk oksygenforbruk finnes i vedlegg 4.  
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Figur 14: Viser den gjennomsnittlige verdien av kjemisk oksygenforbruk for snøprøver og smeltegropsprøver i mars og 
april. Prøvene 16, 17 og 18 viser til ulike klokkeslett prøvene ble hentet. Disse viser henholdsvis til klokken 16:00, 17:00 

og 18:00. 
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4.5 Oppløst oksygen 

 

Tabell 2 og Tabell 3 viser eksperimentell data for oppløst oksygen av varmt og kaldt 

springvann fra Kalvskinnet, snøprøver og smeltegropsprøver i henholdsvis mars og april. I 

april er det i tillegg målt for oppløst oksygen av springvann fra Leangen Arena. Oppløst 

oksygen er målt ved forskjellige temperaturer og oppgis i mg/l.  

 

Mengde oppløst oksygen varierer blant annet med hensyn på temperatur, og som vist i Tabell 

2 og 3 avtar oksygeninnholdet i vannet med økende temperaturer. En økning i temperatur fra 

14 °C til 48 °C gir en reduksjon av oksygen på omtrent 5 mg/l. 

Tabell 2: Eksperimentell data for oppløst oksygen 11.03.2016. Prøvene 16, 17 og 18 viser til  
ulike klokkeslett prøvene ble hentet. Disse viser henholdsvis til klokken 16:00, 17:00 og 18:00. 

 

 

Tabell 3: Eksperimentell data for oppløst oksygen, 06.04.2016. Prøvene 16, 17 og 18 viser til  
ulike klokkeslett prøvene ble hentet. Disse viser henholdsvis til klokken 16:00, 17:00 og 18:00. 

Prøve O2 [mg/l] Temp [°C] 

Springvann Leangen 10,01 17,7 

Kaldt springvann Kalvskinnet 11,58 8,5 

Varmt springvann Kalvskinnet 5,50 47,1 

Snøprøve 16 8,46 18,5 

Snøprøve 17 8,50 18,9 

Snøprøve 18 8,84 18,3 

Smeltegrop 16 8,54 17,8 

Smeltegrop 17 8,58 17,4 

Smeltegrop 18 8,31 17,5 

  

Prøve O2 [mg/l] Temp [°C] 

Kaldt springvann Kalvskinnet 10,29 14,0 

Varmt springvann Kalvskinnet 5,51 48,1 

Snøprøve 16 9,17 17,6 

Snøprøve 17 8,99 17,7 

Snøprøve 18 9,29 17,6 

Smeltegrop 16 8,92 18,0 

Smeltegrop 17 9,01 17,9 

Smeltegrop 18 8,90 18,3 



 
 

37 
 

4.6 pH 
 

Figur 15 viser pH-verdier for springvann fra Kalvskinnet, destillert vann, snøprøver og 

smeltegropsprøver i mars og april. De blå stolpene viser pH-verdier målt i mars, og de røde 

stolpene viser pH-verdier for april. pH-verdiene er målt ved forskjellige temperaturer (se 

vedlegg 6).  

 

Det ble ikke målt pH av springvann på Leangen i mars, men den målte verdien i april er på 

8,04. Målte pH-verdier av snøprøvene og smeltegropsprøvene er relativt like, og ligger på 

rundt pH 9. Disse er følgelig en pH grad høyere enn springvannet på Leangen som blir brukt 

ved prepareringer.  

Tabellverdier for pH finnes i vedlegg 6. 

Figur 15: pH-verdier for springvann fra Kalvskinnet, destillert vann, snøprøver og smeltegropsprøver i mars og april. 
Prøvene 16, 17 og 18 viser til ulike klokkeslett prøvene ble hentet. Disse viser henholdsvis til klokken 16:00, 17:00 og 

18:00. 
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4.7 Redoxpotensial, ORP 
 

Figur 16 viser redoxpotensialet for springvann fra Kalvskinnet, snøprøver og 

smeltegropsprøver i mars og april. De blå stolpene viser ORP-verdier for mars og de røde 

stolpene viser for april.   

 

Som vist i Figur 16 har alle prøvene et positivt potensial. Springvann fra Kalvskinnet viser 

noe høyere potensial enn snøprøver og smeltegropsprøver.   

 

Tabellverdier for redoxpotensial finnes i vedlegg 7. 

 

Springvann
Kalvskinnet

Snøprøve
16

Snøprøve
17

Snøprøve
18

Smeltegrop
16

Smeltegrop
17

Smeltegrop
18

ORP mars 222 193 192 190 201 200 198
ORP april 231,2 180 184,5 179,4 193,2 191,2 202

0

50

100

150

200

250

O
RP

 [m
V]

Redoxpotensial

Figur 16: Redoxpotensialet for springvann fra Kalvskinnet, snøprøver og smeltegropsprøver i mars og april. Prøvene 16, 17 
og 18 viser til ulike klokkeslett prøvene ble hentet. Disse viser henholdsvis til klokken 16:00, 17:00 og 18:00. 
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5. Diskusjon 
 

På Leangen Arena er det varierende pågang av personer på isen, og ulike parametere er 

spesielt påvirket av antall spillere på banen. Parametere som suspendert stoff, turbiditet, 

elektrisk konduktivitet, kjemisk oksygenforbruk, oppløst oksygen, pH og redoxpotensial vil i 

stor grad kunne påvirke muligheten til gjenbruk av smeltevann. Muligheten for rensning av 

smeltevannet vil derfor være avhengig av analyseresultatene. 
 

En feilkilde som kan være viktig å merke seg når det kommer til analysene, er tiden mellom 

prøvetakingen og laboratoriearbeidet. Vannets innhold vil ikke holde seg stabil hele tiden, og 

er avhengig av blant annet oppbevaringstiden. I og med at snøprøvene måtte smelte, ble det 

ikke satt i gang analyse samme dag. I tillegg ble forsøkene utført av kun to personer, og det 

var derfor ikke kapasitet til å analysere alle parameterne på samme dag. Resultatene fra noen 

av analysene vil derfor kunne avvike litt fra reell verdi, men vil fortsatt gi en god indikasjon 

på hva prøvene inneholder. 

 

Når det gjelder parameterne ble det kun analysert på turbiditet i april da dette ble foreslått på 

et møte etter første prøvetaking i mars. I tillegg ble det brukt en forenklet analysemetode for 

KOF-analysen, da det ikke var tillatt å bruke kvikksølv(II)sulfat. Denne metoden hadde 

hovedsakelig bare kuttet ned på koketiden og analyseresultatene kan da avvike litt.   

 

Det er viktig å bemerke at denne oppgaven ikke analyserte for mikrobielle forurensninger i 

vannet som for eksempel bakterier, sopp og virus. Omgivelsene i smeltegropens har både 

varme og god tilgang til oksygen, noe som er gode forhold for mikrobiell vekst. Fjerning av 

eventuelle mikrobielle forurensninger vil likevel diskuteres.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

5.1 Vannanalyser  

5.1.1 Suspendert stoff, SS 
 

De suspenderte stoffene fra isen kommer for det meste fra klærne til de på isen. Disse 

forurensningene kan være klesfibre, støv og sand. Isen blir spesielt skitten de treningene det er 

lov for foreldre å gå med utesko på isen. Større partikler som kan være med å påvirke 

analyseresultatet er gummibiter fra hockeypucken, malingsflak fra beskyttelsesveggene eller 

porsjonssnuser som har blitt spyttet på banen.   

 

Snøprøvene i mars viser en stor økning i suspendert stoff utover dagen. Dette skyldes større 

aktivitet på isen senere på kvelden. Særlig klokken 18:00 i mars var det svært mange på isen, 

noe som gjenspeiles i mengde suspendert stoff. Resultatene for snøprøvene i april viser lavere 

nivå av suspendert stoff sammenlignet med verdiene i mars. Dette kommer av at det var færre 

spillere på isen enn i mars. 

 

Smeltegropsprøvene i mars og april viser store forskjeller i mengden suspendert stoff, noe 

som kan komme av flere årsaker. De suspenderte stoffene i smeltegropen vil synke til bunns 

over tid og gjør at alt ikke blir med vannet som blir tømt i kloakken. Dermed vil det samle seg 

opp betraktelig mye suspendert stoff utover i sesongen, noe som resultatene viser. 

Vannstanden i kummen var meget høy da det ble tatt prøver i mars sammenlignet med 

kummen i april, som bare var halvfull med vann. Dette kan også ha innvirkning på resultatet 

siden prøvene i april da ble mer konsentrerte. Verdiene i mars holdt seg relativt lik på de tre 

prøvetakingene, mens i april sank verdiene utover dagen. Dette kan skyldes den lave 

vannstanden i kummen. Tilførselen av ny snø som skulle smelte gjorde at vannet ble fortynnet 

i større grad enn i mars da kummen var full.   

 

5.1.2 Turbiditet  
 

Analyseresultatene for turbiditetsmålingene samsvarer godt med resultatene fra suspendert 

stoff i april. Resultatene viser lave verdier for snøprøvene og høye for prøvene fra 

smeltegropen. Verdiene fra smeltegropen sank utover dagen på samme måte som ved 

analysen av suspendert stoff. Årsaken er mest sannsynlig den samme som ved suspendert 

stoff. Tilførsel av mye ny snø fortynnet vannet som allerede var i smeltegropen. For 
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snøprøvene sank verdiene for turbiditet utover dagen, men verdiene for suspendert stoff økte. 

Her kan årsaken til forskjellene være store partikler som nefelometeret ikke får med seg i 

målingene siden de synker raskt til bunns i prøveglassene.   

 

Sammenlignet med Trondheim kommunes forskrifter for drikkevannskvalitet, så er det kun 

snøprøven fra klokken 18:00 som går under grenseverdien som er oppgitt. Grenseverdiene til 

Trondheim kommune oppgis til å være 4 NTU [68].  

 

5.1.3 Elektrisk konduktivitet  
 

Verdiene av konduktivitetsmålingene for snøprøvene viser litt variasjon i løpet av dagen, men 

alle ligger mellom 95-120 µS/cm. Variasjonen i målingene kan være forårsaket av metallioner 

i malingslaget på isen. Skøytene skjærer gjennom islaget og tar med litt maling som videre 

blir med i snøen på vei til smeltegropen. Resultatet fra smeltegropen viser en mer stabil trend 

gjennom dagen i mars og april, og blir et mer nøyaktig mål for konduktiviteten. Den 

gjennomsnittlige konduktiviteten i smeltegropen økte fra 104 µS/cm i mars til 126 µS/cm i 

april, noe som kan antyde oppsamling av ioner i smeltegropen over tid. Samtidig var vannet i 

smeltegropen mer forurenset av suspenderte stoffer i april, noe som kan ha virket inn på 

resultatet.  
 

Konduktiviteten til prøvene av springvannet er høyere sammenlignet med prøvene fra isen og 

smeltegropen. Dette kan tyde på at disse vannprøvene ble tatt fra en spring på Leangen der 

vannet kan ha stått stille i rørene. Når vann står stille i rør over lang tid vil det løses metaller 

fra rør og koblinger på grunn av korrosjon, noe som vil være med å forstyrre 

konduktivitetsmålingene [69]. Vannet som benyttes på isen kommer fra et uttak som blir 

brukt flere ganger daglig. Dette medfører at det ikke blir dannet metallioner fra rørene i like 

stor grad.  

 

Vannet som blir benyttet på Leangen har svært lav konduktivitet. Dette er en indikasjon på at 

vannet har et lavt innhold av kalsium- og magnesiumioner, noe som også stemmer i og med at 

drikkevannet til Trondheim er bløtt [68]. Resultatene viser at konduktiviteten fortsatt er lav 

etter at vannet har blitt brukt som is.   
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5.1.4 Kjemisk oksygenforbruk, KOF 
 

Målte verdier for kjemisk oksygenforbruk er generelt mye lavere i mars sammenlignet med 

verdiene i april. Verdiene i mars varierer fra 3,2 til 5,9 mg O2/l mens i april varierer de fra 5,6 

til 25,5 mg O2/l. Høyere verdier i april kan som nevnt skyldes av at kummen bare var halvfull 

med vann. Prøvene var derfor mer konsentrerte og kan antas å være årsaken til økt verdi i 

april. Veldig høye KOF-verdier indikerer at vannet inneholder en større mengde av 

oksiderbart organisk materiale, noe som vil redusere verdien i oppløst oksygen. Basert på 

resultatene av KOF (se Figur 14) stemmer det at KOF-verdiene er lave, noe som gjenspeiles i 

mengde oppløst oksygen. I henhold til Norsk Standard (NS-ISO 6060:1989) skal verdier 

lavere enn 30 mg/l rapporteres som mindre enn 30 mg/l. [31] 

 

5.1.5 Oppløst oksygen 
 

Hypotesen før det ble målt innhold av oksygen i prøvene var at prøvene ville inneholde lite 

oksygen. Dette var på grunnlag av at vannet ble varmet opp til 60 °C før det ble lagt på isen. 

Resultatene viser imidlertid at oksygen har løst seg i vannet igjen før prøvetaking. 

Sammenlignet med Figur 6 fra kapittel 2.3.5, inneholder vannet nesten like mye oksygen som 

maksimalt er løselig ved de forskjellige temperaturene. Resultatet av kaldt og varmt 

springvann fra Kalvskinnet bekrefter at oksygeninnholdet avtar med økende temperatur.   

 

Vannet i smeltegropen står ofte på sirkulasjon, noe som fører til at oksygenet i lufta løser seg i 

vannet igjen. Ettersom snøprøvene også inneholdt like mye oksygen som smeltegropsprøvene, 

viser det at oksygenet løser seg i vannet med en gang snøen smelter. Håndteringen av 

snøprøvene før måling kan også ha medført at oksygen har løst seg i vannet.   

 

5.1.6 pH 
 

Ut i fra pH-målingene viser resultatene at det er små forskjeller mellom verdiene målt i mars 

og april. pH-verdiene for snøprøvene og smeltegropsprøvene viser henholdsvis et 

gjennomsnitt på 9,36 og 8,89.  I april ble det dessuten målt pH for springvann på Leangen 

som viser en verdi på 8,04. Årsaken til den høye verdien til vannet som benyttes på Leangen 

kommer fra behandlingen som gjøres på Vikelvdalen Vannbehandlingsanlegg. Filtreringen 

gjennom marmorsanden øker pH og alkaliteten ved å øke innholdet av karbonater [8].   
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Snøprøvene viser imidlertid en pH grad høyere enn vannet fra springen. Det antas at en 

økning i pH kan skyldes fra oppskrapet kalkmaling. Dette var også en mulig årsak til 

variasjon i elektrisk konduktivitet for snøprøvene. Sammenlignes endringene av elektrisk 

konduktivitet med pH-verdiene for snøprøvene, så kan det observeres en sammenheng. Både 

pH- og konduktivitetsmålingene viser samme trend gjennom dagen. Dette malingslaget legges 

når 1 cm is har blitt lagt ned. Deretter legges flere lag med is over. Smeltegropen er i tillegg 

laget av betong som inneholder kalk, og kan være med å øke pH. 

 

5.1.7 Redoxpotensial, ORP 
 

Målte verdier for redoxpotensial ligger mellom +180 og +231 mV, og viser til et oksiderende 

miljø. Det oksiderende miljøet kommer fra oppløst oksygen i vannet, samt klortilsetningen i 

Vikelvdalen Vannbehandlingsanlegg [8].   
 

Nitrogeninnhold ble ikke analysert, men området +100 til +350 mV kan for øvrig indikere en 

nitrifikasjon av nitrogenforbindelser hvis de er til stede [38]. Ved en nitrifikasjon blir det 

ifølge likning 9 dannet to mol hydrogenioner ved oksidasjon av ammonium, noe som kan 

resultere i en reduksjon i pH og forsuring av miljøet.  

 

Veksten av nitrogenforbindelser er en treg prosess, og ved lave temperaturer vil veksten 

bremse ned ytterligere [70]. Målte pH-verdier i smeltegropen er generelt noe lavere enn i 

snøprøvene, og reduksjonen kan skyldes at vannet i smeltegropen har stått lenge på 

sirkulasjon ved høyere temperaturer.  
 

Hastigheten av veksten er dessuten avhengig av oksygeninnholdet, da likning 9 og 10 viser at 

flere oksygenmolekyler forbrukes ved prosessen. Analyseresultatene for oppløst oksygen 

viser imidlertid betydelige høye verdier, noe som bidrar med å øke effekten av nitrifikasjon.   

 

5.2 Mulige rensemetoder  
 

Felles for hele renseprosessen er at det bør benyttes mest mulig mekaniske rensetrinn da dette 

ikke innfører andre forurensninger i vannet. Ved bruk av kjemiske rensemetoder fjernes en 

type forurensning, men det blir ofte værende andre stoffer som kan være med på å gi dårlig 



 
 

44 
 

iskvalitet. Dette er spesielt viktig å tenke på siden vannet vil bli resirkulert flere ganger og kan 

føre til opphoping av stoffer. Noe vann vil også gå tapt i renseprosessen til for eksempel 

tilbakevasking. Dette betyr at det hele tiden må fylles etter med nytt springvann for å ha nok 

vann. Det vil da være optimalt at vannet som har blitt renset har like bra eller bedre 

vannkvalitet enn vannet fra springen. På denne måten blir vannet brukt opp igjen, samtidig 

som iskvaliteten forbedres.  

 

Som første rensetrinn bør smeltevannet sendes gjennom en grov sil for fjerning av snusposer 

og andre store partikler som kan ha havnet på isen. Deretter må de mindre suspenderte 

stoffene fra smeltevannet fjernes. Her kan det som nevnt i teorien fra kapittel 2.4 benyttes et 

sandfilter, da denne metoden er godt kjent. Etter sandfiltreringen vil mengde suspendert stoff 

være lik null, men vannet kan fortsatt være svakt blakket på grunn av kolloide partikler. 

Koagulerings- og flokkuleringsmiddel kan tilsettes før sandfiltrering slik at kolloide partikler 

også blir fanget i sandfilteret. En ulempe med de fleste slike midler er at de vil øke innholdet 

av ioner som løses fra middelet hvis de er uorganiske salter. Blir det for eksempel brukt 

jernklorid som koagulent, vil kolloidene feste seg til de positive jernionene og felles ut, men 

klorionene vil fortsatt være løst i vannet. Over tid vil da dette kunne føre til en økning i 

klorinnhold i vannet. Organiske koaguleringsmidler vil heller ikke være gunstig på 

smeltevannet siden turbiditeten til snøprøvene i snitt lå på 4 NTU, da organiske 

koaguleringsmidler ikke er optimale på vann med turbiditet lavere 10 NTU [49]. 

 

For at vannet skal opprettholde samme eller bedre standard enn drikkevann, bør turbiditeten 

senkes til rundt 0,1 NTU. Med denne verdien vil ikke vannet inneholde synlige forurensninger 

som kan gi uklar is. Den mest gunstig metoden for å senke turbiditeten til 0,1 NTU uten å 

tilføre andre stoffer til vannet, vil være å utføre ultrafiltrering på vannet. Sandfiltreringen vil 

allerede ha fjernet partikler større enn 10 mikrometer og ultrafiltreringen vil fjerne partikler 

større enn 0,01 mikrometer [71]. Kolloide partikler, makromolekyler og mikroorganismer 

som bakterier og virus vil alle bli stoppet av ultrafiltreringen [11]. Ultrafiltreringen vil også 

fjerne de største organiske forbindelser som kan være med å øke KOF-verdiene, selv om 

snøprøvene allerede hadde svært lave KOF-verdier.  

 

Etter ultrafiltreringen vil vannet være fritt for synlige forurensninger, men innholdet av ioner 

vil fortsatt være den samme. Som resultatene viser, så økte ikke den elektriske 

konduktiviteten etter at vannet var brukt som is. Vannet opprettholder fortsatt samme standard 
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som springvannet når det gjelder konduktivitet. Hvis konduktiviteten hadde vært veldig høy, 

ville revers osmose vært den mest praktiske rensemetoden med tanke på konduktivitet.  

 

Siden ultrafiltreringen ikke påvirker ionene i vannet, så vil pH være den samme som før 

filtreringen. pH-verdien til springvannet på Leangen var høy og ble enda høyere etter at 

vannet var brukt som is. Optimalt bør pH senkes til rundt 7 for å gi god kvalitet på vannet som 

benyttes. Den høye pH-verdien antyder høyt innhold av karbonater. Disse karbonatene vil 

som alle andre ioner være med å senke frysepunktet og gi dårlig kvalitet på isen. En 

anionbytter kan benyttes for å fjerne karbonatene og erstatte de med klorioner. Denne 

metoden vil øke klorinnholdet i vannet, men pH vil reduseres. Et filter med aktivt karbon kan 

benyttes etterpå for å fjerne klorionene fra vannet [11]. Revers osmose vil også kunne senke 

pH, da denne prosessen fjerner karbonatene fra vannet [72].  

 

Revers osmose vil som nevnt i kapittel 2.4 fjerne nesten alt av forurensninger i vannet og er 

den metoden som vil gjøre at vannkvaliteten på smeltevannet blir bedre enn vannkvaliteten fra 

springen. Revers osmose vil også kunne senke parametere som det ikke ble utført analyse på i 

denne oppgaven, som for eksempel nitrogen- og svovelforbindelser. Problemet med helt rent 

vann er som nevnt i kapittel 2.5 at det ikke fryser ved 0 °C. Underkjøling av vannet som 

legges på isen vil likevel ikke oppstå siden det gamle islaget vil virke som et sted for vannet å 

starte krystallvekst når vannet når 0 °C. Revers osmose er også en rensemetode som allerede 

blir brukt i ishaller for å rense springvann og har gitt gode resultater med tanke på iskvalitet. 

[54, 56] 

 

Etter en renseprosess vil det være nødvendig å fjerne oksygenet før vannet benyttes på isen 

igjen. Oppvarmingen av vannet senker oksygeninnholdet ned til 5 mg/l, men dette kan 

forbedres ved å sende vannet gjennom en membran som fjerner oksygenet. Da vil alt av 

oksygen bli fjernet, noe som gir bedre, hardere og blankere is. Isen vil også lede varme bedre, 

noe som kan være med å senke energibruken til nedkjøling av isen [73]. Vannet bør fortsatt 

varmes opp før det legges på isen på grunn av lavere viskositet og overflatespenning ved 

høyere temperaturer, men det vil ikke være nødvendig å varme opp vannet helt til 60 °C.
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5.3 Besparelser ved eventuell rensing 
 

Leangen Arena bruker ca. 22,23 kr/m3 på vann- og avløpsavgifter [1]. Et overslag viser at 

kostnaden for å rense vannet med sand- og ultrafiltrering vil ligge på rundt 0,40 kr/m3 med 

strømprisene i Trondheim per dags dato [74]. Velges revers osmose i tillegg, vil denne 

kostnaden dobles. Dette viser at rensing av vannet vil gi stor reduksjon i utgiftene som en 

ishall benytter på vann. Kostnaden for innkjøp av rensesystem og ombygning av anlegget må 

selvsagt vurderes, men på sikt vil det være mulig å spare inn igjen det som ble brukt på 

rensesystemet. 

 

5.4 Videre arbeid  
 

I videre arbeid kan det være interessant å analysere på kvaliteten til is ved bruk av forskjellige 

typer vann. Det kan lages isblokker av for eksempel deionisert vann, springvann, filtrert 

smeltevann og vann med forskjellig oksygeninnhold. På isblokkene kan det utføres tester både 

på ripefasthet og hardhet for å få se hvordan vannkvaliteten påvirker iskvaliteten. Blokkene 

bør bygges opp lag på lag med varmt vann slik det gjøres i en ishall.    
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6. Konklusjon 
 

Analysene viser at avskrapet som kom direkte fra isen ikke var spesielt forurenset og at det er 

gode muligheter for gjenbruk av smeltevannet. Vannet som benyttes til ispreparering bør være 

så rent som mulig da all form for forurensninger har negativ innvirkning på isen. Parameterne 

som viste høye verdier var suspendert stoff, turbiditet, pH og oppløst oksygen. Forslag til en 

renseprossess basert på analysene vil være sandfiltrering og ultrafiltrering etterfulgt av revers 

osmose som forklart i kapittel 5.2. På denne måten øker kvaliteten på vannet samtidig som 

vannforbruket til Leangen senkes.   
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Tabell for suspendert stoff + beregningseksempel 
 

Tabell 4: Eksperimentell data for suspendert stoff, 12.03.2016 

Filter 

Masse 
ren filter 
[g] 

Masse 
tørket filter 
[g] Masse SS [g] 

SS 
[mg/l] 

Gjennomsnitt 
SS [mg/l] 

 
Standardavvik 
V [mg/l] 

Blank 1 0,1288 0,1287 −0,0001 −1 
 

 

Blank 2 0,1282 0,1279 −0,0003 −3 −1,3333 
 

1,2472 

Blank 3 0,1286 0,1286 0,0000 0 
 

 

Snøprøve 16.1 0,1371 0,1378 0,0007 7 
 

 

Snøprøve 16.2 0,1283 0,1286 0,0003 3 5,3333 
 

1,6696 

Snøprøve 16.3 0,1264 0,1270 0,0006 6 
 

 

Snøprøve 17.1 0,1371 0,1379 0,0008 8 
 

 

Snøprøve 17.2 0,128 0,1286 0,0006 6 7,6667 
 

1,2472 

Snøprøve 17.3 0,1279 0,1288 0,0009 9 
 

 

Snøprøve 18.1 0,1279 0,1294 0,0015 15 
 

 

Snøprøve 18.2 0,1287 0,1303 0,0016 16 15,6667 
 

0,4714 

Snøprøve 18.3 0,128 0,1296 0,0016 16 
 

 

Smeltegrop 16.1 0,1278 0,1288 0,0010 10 
 

 

Smeltegrop 16.2 0,138 0,1388 0,0008 8 10,0000 
 

1,6329 

Smeltegrop 16.3 0,1266 0,1278 0,0012 12 
 

 

Smeltegrop 17.1 0,1274 0,1288 0,0014 14 
 

 

Smeltegrop 17.2 0,1279 0,1297 0,0018 18 15,6667 
 

1,6996 

Smeltegrop 17.3 0,1376 0,1391 0,0015 15 
 

 

Smeltegrop 18.1 0,1273 0,1290 0,0017 17 
 

 

Smeltegrop 18.2 0,1257 0,1268 0,0011 11 13,6667 
 

2,4944 

Smeltegrop 18.3 0,1282 0,1295 0,0013 13 
 

 

 

 

 

 



 
 

II 
 

Tabell 5: Eksperimentell data for suspendert stoff, 06.04.2016 

Filter 

Masse 
ren filter 
[g] 

Masse 
tørket filter 
[g] Masse SS [g] 

SS 
[mg/l] 

Gjennomsnitt 
SS [mg/l] 

 
Standardavvik 
V [mg/l] 

Blank 1 0,1278 0,1277 −0,0001 −1 
 

 

Blank 2 0,1302 0,1302 0,0000 0 −1,0000 
 

0,8164 

Blank 3 0,1275 0,1273 −0,0002 −2 
 

 

Snøprøve 16.1 0,1277 0,1281 0,0004 4 
 

 

Snøprøve 16.2 0,1268 0,1273 0,0005 5 3,3333 
 

1,6996 

Snøprøve 16.3 0,1276 0,1277 0,0001 1 
 

 

Snøprøve 17.1 0,1283 0,1288 0,0005 5 
 

 

Snøprøve 17.2 0,1296 0,1300 0,0004 4 4,3333 
 

0,4714 

Snøprøve 17.3 0,1275 0,1279 0,0004 4 
 

 

Snøprøve 18.1 0,1268 0,1273 0,0005 5 
 

 

Snøprøve 18.2 0,1303 0,1309 0,0006 6 5,0000 
 

0,8165 

Snøprøve 18.3 0,1278 0,1282 0,0004 4 
 

 

Smeltegrop 16.1 0,1272 0,1360 0,0088 88 
 

 

Smeltegrop 16.2 0,1282 0,1373 0,0091 91 94,0000 
 

6,4807 

Smeltegrop 16.3 0,1267 0,1370 0,0103 103 
 

 

Smeltegrop 17.1 0,1266 0,1354 0,0088 88 
 

 

Smeltegrop 17.2 0,1258 0,1345 0,0087 87 86,3333 
 

1,6996 

Smeltegrop 17.3 0,1276 0,1360 0,0084 84 
 

 

Smeltegrop 18.1 0,1272 0,1338 0,0066 66 
 

 

Smeltegrop 18.2 0,1286 0,1355 0,0069 69 69,0000 
 

2,4494 

Smeltegrop 18.3 0,1253 0,1325 0,0072 72 
 

 

 

 
  
 

 

 

 

 



 
 

III 
 

Beregningseksempel av suspendert stoff, SS 

 

Bestemmelsen av suspendert stoff for Smeltegropsprøve 16.3 i april kan beregnes fra formel (1): 
 

 

𝜌 =
1000 ∙ (𝑏 − 𝑎)

𝑉   

 

 

𝜌 =
1000 ∙ (0,137 − 0,1267)𝑔 

0,1 𝑙 = 100 𝑚𝑔/𝑙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

IV 
 

Vedlegg 2: Tabell for turbiditet  
 

Tabell 6: Eksperimentell data for turbiditet, 07.04.2016 

Prøve NTU NTU Gjennomsnitt 

 
StandardavvikV
[NTU] 

Snøprøve 16 5,10 4,99 5,04 
 

0,06 

Snøprøve 17 4,40 4,45 4,42 
 

0,03 

Snøprøve 18 3,57 3,23 3,40 
 

0,17 

Smeltegrop 16 69,50 71,50 70,50 
 

1,00 

Smeltegrop 17 63,80 67,40 65,60 
 

1,80 

Smeltegrop 18 55,50 54,60 55,05 
 

0,45 

Springvann Leangen 0,72 0,83 0,77 
 

0,06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V 
 

Vedlegg 3: Tabell for elektrisk konduktivitet  
 

Tabell 7: Eksperimentell data for elektrisk konduktivitet, 12.03.2016 

Prøve Temp [°C] Konduktivitet [µS/cm] Konduktivitet v/25°C [µS/cm] 

Springvann Kalvskinnet 16,0 107,9 132,5 

Deionisert vann 22,0 1,1 1,2 

Snøprøve 16 15,5 84,3 108,8 

Snøprøve 17 15,0 93,2 120,3 

Snøprøve 18 15,0 87,1 112,3 

Smeltegrop 16 16,0 81,9 101,9 

Smeltegrop 17 15,0 81,7 105,0 

Smeltegrop 18  16,0 84,3 104,8 
 

 

Tabell 8: Eksperimentell data for elektrisk konduktivitet, 06.04.2016 

Prøve Temp [°C] Konduktivitet [µS/cm] Konduktivitet v/25°C [µS/cm] 

Springvann Leangen 16,0 114,7 142,1 

Springvann Kalvskinnet 20,0 125,8 141,4 

Deionisert vann 23,0 3,3 3,5 

Snøprøve 16 19,0 103,0 118,2 

Snøprøve 17 19,0 88,8 101,5 

Snøprøve 18 18,0 81,1 96,8 

Smeltegrop 16 17,0 103,7 125,6 

Smeltegrop 17 16,0 101,2 126,4 

Smeltegrop 18  17,0 103,6 126,0 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 
 

Vedlegg 4: Tabell for kjemisk oksygenforbruk, KOF + beregningseksempel 
 

Tabell 9: Eksperimentell data for Kjemisk oksygenforbruk, 12.03.2016 

Prøve  Volum [ml] 
Gjennomsnitt 
[ml] KOF [mg O2/l] 

KOF snitt 
[mg O2/l] 

Standardavvik 
V [mg O2/l] 

Blank 1 25,28 
   

 

Blank 2 25,20 25,24 
  

 

Snøprøve 16.1 25,10 
 

5,5507 
 

 

Snøprøve 16.2 25,15 25,13 3,5683 4,5595 0,9912 

Snøprøve 17.1 25,08 
 

6,3437 
 

 

Snøprøve 17.2 25,10 25,09 5,5507 5,9472 0,3965 

Snøprøve 18.1 25,08 
 

6,3437 
 

 

Snøprøve 18.2 25,10 25,09 5,5507 5,9472 0,3965 

Smeltegrop 16.1 25,15 
 

3,5683 
 

 

Smeltegrop 16.2 25,09 25,12 5,9472 4,7577 1,1894 

Smeltegrop 17.1 25,20 
 

1,5859 
 

 

Smeltegrop 17.2 25,12 25,16 4,7577 3,1718 1,5859 

Smeltegrop 18.1 25,10 
 

5,5507 
 

 

Smeltegrop 18.2 25,08 25,09 6,3437 5,9472 0,3965 

 

Tabell 10: Eksperimentell data for Kjemisk oksygenforbruk, 07.04.2016 

Prøve  Volum [ml] 
Gjennomsnitt 
[ml] KOF [mg O2/l] 

KOF snitt [mg 
O2/l] 

Standardavvik 
V [mg O2/l] 

Blank 1 26,70 
   

 

Blank 2 26,63 26,66 
  

 

Snøprøve 16.1 26,53 
 

5,3525 
 

 

Snøprøve 16.2 26,50 26,52 6,5419 5,9472 0,5947 

Snøprøve 17.1 26,50 
 

6,5419 
 

 

Snøprøve 17.2 26,35 26,43 12,4891 9,5155 2,9736 

Snøprøve 18.1 26,35 
 

12,4891 
 

 

Snøprøve 18.2 26,42 26,38 9,7138 11,1014 1,3876 

Smeltegrop 16.1 26,02 
 

25,5729 
 

 

Smeltegrop 16.2 25,95 25,98 28,3483 26,9606 1,3877 

Smeltegrop 17.1 26,30 
 

14,4715 
 

 

Smeltegrop 17.2 26,25 26,27 16,4539 15,4627 0,9912 

Smeltegrop 18.1 26,42 
 

9,7138 
 

 

Smeltegrop 18.2 26,25 26,34 16,4539 13,0838 3,3701 



 
 

VII 
 

Beregningseksempel av kjemisk oksygenforbruk, KOF 
 

 

Standardisering av jern(II)løsning, konsentrasjonen kan bestemmes fra formel (5): 
 

 

𝐶 =
𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 6

𝑉     

 
 

𝐶 =
10,0 𝑚𝑙 · 0,04167 𝑚𝑜𝑙

𝑙 ∙ 6
25,22333 𝑚𝑙 = 0,09912

𝑚𝑜𝑙
𝑙  

 
 

 

Bestemmelsen av kjemisk oksygenforbruk for Snøprøve 16.1 i mars kan beregnes fra formel (6): 
 
 

 

𝑋 =
(𝑎 − 𝑏) ∙ 𝑐 ∙ 8000

𝑚𝑙 𝑝𝑟ø𝑣𝑒     

 

 

𝑋 =
(25,24 − 25,1)𝑚𝑙 ∙ 0,09912 𝑚𝑜𝑙

𝑙 ∙ 8000 
20 𝑚𝑙 = 5,55072 𝑚𝑔

𝑂2
𝑙  
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Vedlegg 5: Tabell for oppløst oksygen 
 

Tabell 11: Eksperimentell data for oppløst oksygen 11.03.2016 

Prøve O2 [mg/l] Temp [°C] 

Kaldt springvann Kalvskinnet 10,29 14,00 

Varmt springvann Kalvskinnet 5,51 48,10 

Snøprøve 16 9,17 17,60 

Snøprøve 17 8,99 17,70 

Snøprøve 18 9,29 17,60 

Smeltegrop 16 8,92 18,00 

Smeltegrop 17 9,01 17,90 

Smeltegrop 18 8,90 18,30 
 

 

Tabell 12: Eksperimentell data for oppløst oksygen, 06.04.2016 

Prøve O2 [mg/l] Temp [°C] 

Springvann Leangen 10,01 17,70 

Kaldt springvann Kalvskinnet 11,58 8,50 

Varmt springvann Kalvskinnet 5,50 47,10 

Snøprøve 16 8,46 18,50 

Snøprøve 17 8,50 18,90 

Snøprøve 18 8,84 18,30 

Smeltegrop 16 8,54 17,80 

Smeltegrop 17 8,58 17,40 

Smeltegrop 18 8,31 17,50 
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Vedlegg 6: Tabell for pH 
 

Tabell 13: Eksperimentell data for pH, 11.04.2016 

Prøve pH Temp [°C] 

Springvann Kalvskinnet 8,28 11,30 

Destillert vann 6,47 21,60 

Snøprøve 16 9,31 21,90 

Snøprøve 17 9,65 22,00 

Snøprøve 18 9,51 22,00 

Smeltegrop 16 8,86 22,10 

Smeltegrop 17 8,91 22,00 

Smeltegrop 18 9,03 21,90 
 

 

Tabell 14: Eksperimentell data for pH, 06.04.2016 

Prøve pH Temp [°C] 

Springvann Leangen 8,04 15,30 

Springvann Kalvskinnet 7,62 15,80 

Destillert vann 7,53 21,20 

Snøprøve 16 9,36 17,60 

Snøprøve 17 9,03 17,60 

Snøprøve 18 9,28 15,60 

Smeltegrop 16 8,86 13,60 

Smeltegrop 17 8,88 13,50 

Smeltegrop 18 8,81 14,00 
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Vedlegg 7: Tabell for redoxpotensial, ORP 
 

Tabell 15: Eksperimentell data for redoxpotensial, 11.03.2016 

Prøve Redoxpotensial [mV]  Temp [°C] 

Kaldt springvann Kalvskinnet 222,0 10,8 

Snøprøve 16 193,0 22,6 

Snøprøve 17 192,0 22,5 

Snøprøve 18 190,0 22,3 

Smeltegrop 16 201,0 22,7 

Smeltegrop 17 200,0 23,3 

Smeltegrop 18 198,0 23,7 
 

 

Tabell 16: Eksperimentell data for redoxpotensial, 06.04.2016 

Prøve Redoxpotensial [mV]  Temp [°C] 

Springvann Leangen 217,6 16,0 

Kaldt springvann Kalvskinnet 231,2 16,3 

Snøprøve 16 180,0 18,7 

Snøprøve 17 184,5 18,8 

Snøprøve 18 179,4 17,4 

Smeltegrop 16 193,2 16,2 

Smeltegrop 17 191,2 15,9 

Smeltegrop 18 202,0 17,0 
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Vedlegg 8: Tillagning av reagenser 
 

Kjemisk oksygenforbruk, KOF 

 

Kaliumdikromat, K2Cr2O7 (0,250 N) 

12,259g K2Cr2O7 (tørket ved 105 °C i 2 timer) 

Fortynnes til 1000 ml med destillert vann.  

 

Ferroin-indikator 

0,15 g 1,10-phenantroline monohydrat 

0,07 g FeSO4·7H2O  

Fortynnes til 10 ml med destillert vann.  

 

Jern(II)ammoniumsulfat (0,100 N) 

39 g Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O 

20 ml kons. svovelsyre  

Fortynnes til 1000 ml med destillert vann. 

 

Elektrisk konduktivitet 

 

Kalibreringsløsning 

7,4365 g (tørket ved 105 °C i 2 timer) 

Fortynnes til 1000 ml med deionisert vann. 
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Vedlegg 9: Kalibreringsverdi og løselighet av oksygen (i mg/l) som funksjon av 
temperatur ved 760 mm Hg 
  
 

 



FRA IS ER DU KOMMET, TIL IS SKAL DU BLI 
Er gjenbruk av smeltevann en mulighet? 

Av My Nhung Tran og Per-Christian Berg 

 
Hvis du har vært på en ishockeykamp, så har du 

sikkert sett ismaskinen som kjører rundt og 

reparerer isen i pausene mellom omgangene. Den 

skraper av et tynt islag og legger på et nytt lag 

vann. Men har du noen gang tenkt på hvor mye 

vann det går med for å reparere isen?  

 

Figur 1: Ismaskinen er et kjent syn i ishallen. [1] 

 

Hver gang isen blir reparert, går det med 700 liter 

rent vann bare for å opprettholde en glatt og jevn 

isflate. Det er omtrent like mye vann som en 

vanlig husstand på 4 personer bruker i løpet av en 

dag [2]. Med tanke på at isflaten blir reparert 10 

ganger om dagen, blir det snakk om betydelige 

mengder vann i løpet av en sesong.  

Isen som blir skrapet av, havner rett i kloakken. 

I en optimal verden ville man latt avskrapet is 

smelte og brukt smeltevannet til å lage ny 

skøyteis. Slik er det dessverre ikke i realiteten da 

isen som blir skrapet av inneholder en del 

forurensninger. Disse forurensningene kan være 

klesfibre, hår, snusposer og sand fra utøverne på 

isen.  

 

Hva om man kunne rense vannet og benyttet dette 

til å lage ny skøyteis? Ikke bare ville dette vært 

veldig positivt for miljøet, men dette kunne også 

spart ishallen for store utgifter i form av vann- og 

avløpsavgifter. Som en bonus kunne også 

iskvaliteten blitt bedre.   

 

Det ble på grunnlag av dette utført en analyse av 

smeltevannet til avskrapet is på Leangen Arena i 

Trondheim. Oppgaven ble gitt av Senter for 

idrettsanlegg og teknologi til to 

kjemiingeniørstudenter på NTNU. I analysen ble 

det blant annet undersøkt for partikulære og 

oppløste stoffer, klarhet og pH. Resultatene for 

analysen viste at det var stor mulighet for 

gjenbruk av smeltevannet etter nødvendig rensing.  



For fjerning av de største partiklene i vannet ble 

det konkludert med at sandfiltrering ville være 

mest optimalt. Som videre behandling av vannet 

ble ultrafiltrering etterfulgt av revers osmose valgt 

som gunstige rensemetoder, da revers osmose er 

en rensemetode som ofte blir brukt for å rense 

springvann ved flere ishaller rundt om i verden. 

Ved revers osmose vil man få helt rent vann fri for 

så å si alle forurensninger og mineraler. Dette vil 

både gi hardere og klarere is enn is laget med 

springvann [3].   

 

 

Figur 2: Ren is vil blant annet føre til mindre snødannelse på 
isflaten. [4] 

Interessen for ishockey er økende og behovet for 

flere ishaller er stor. Ishaller er allerede store 

forbrukere på energi og vann, og en reduksjon i 

vannforbruket ville vært gunstig både for norske 

og utenlandske ishaller.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KILDER 
[1] Zamboni Electric 552 Bolidenhallen. [Bilde] 
(2011). Tilgjengelig fra 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zamboni_El
ectric_552_Bolidenhallen_02.jpg [nedlastet 20.05.16] 
[2] Johansen, S.S., Wedum  K., Analyse av vannbehov 
i husholdninger, næringsvirksomheter, institusjoner og 
til kommunaltekniske formål VA 13/81. 1982. 
[3] Eurowater, Water treatment for ice stadium - 
Improved ice quality and reduced energy consumption. 
2015. Tilgjengelig fra 
http://www.eurowater.com/industries/ice_stadium.aspx 
[4] Two men playing ice hockey. [Bilde] (2014). 
Tilgjengelig fra 
http://www.telegraph.co.uk/sponsored/lifestyle/self-
improvement/10718754/elite-ice-hockey-uk-
league.html 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zamboni_Electric_552_Bolidenhallen_02.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zamboni_Electric_552_Bolidenhallen_02.jpg
http://www.eurowater.com/industries/ice_stadium.aspx
http://www.telegraph.co.uk/sponsored/lifestyle/self-improvement/10718754/elite-ice-hockey-uk-league.html
http://www.telegraph.co.uk/sponsored/lifestyle/self-improvement/10718754/elite-ice-hockey-uk-league.html
http://www.telegraph.co.uk/sponsored/lifestyle/self-improvement/10718754/elite-ice-hockey-uk-league.html

