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Sammanfattning 
 

Rapporten redovisar resultatet från energikartläggningen samt utredningen om kylsystemet 

som genomförts på glassgrossisten i Umeå. En övergripande studie av hela verksamheten med 

samtliga tekniska system har utförts. Grossisten ämnar minska sin klimatpåverkan som 

orsakas av energianvändning i fastigheten samt läckage av köldmedium från kylanläggning 

och fordonskylaggregat. Grossisten förbrukar frånsett bränsle till lastbilarna endast elenergi. 

Följande energiaspekter har framkommit som betydande för verksamheten: 

 

Total energianvändning  394 MWh 

Kylanläggning  258 MWh (65% av total energianvändning) 

Kylaggregat lastbilar  75   MWh (19% av total energianvändning) 

Kylanläggningen utgör en stor del av grossistens totala energianvändning och måste efter 

beslut från EU:s f-gasförordning åtgärdas innan år 2020 då ett service- och underhållsförbud 

träder i kraft för det befintliga köldmediet. 

 

Utredningen avser besvara hur man bäst tillmötesgår detta förbud, konvertera och ersätta 

köldmediet för fortsatt drift av den befintliga anläggningen eller investera i en ny 

klimatneutral kylanläggningstyp. Efter inspektion av kylsystemet samt genomförd studie om 

kylanläggningar och köldmedier rekommenderas att investera i en ny klimatneutral 

transkritisk koldioxidkylanläggning. En prisuppskattning är gjord och har uppskattats kosta 

mellan 1,3 – 1,5 mkr. 

 

Transmission (värmeförluster genom klimatskal) och infiltration (ofrivillig ventilation) står 

för 50 % av den totalt avgivna energin. Avgiven värmeenergi via kylanläggningens 

kondensorfläktar på taket står för 18 % och lastbilarnas kylaggregat 19 %. 

Förslag på effektiviseringsåtgärder som framtagits efter energikartläggningen är följande: 

 Installera en luftridå för att minska infiltrationsflöden i portöppning mellan frys- och 

varmlager. 

 Installera timerstyrda motorvärmare på gårdsplanen. 

 Tillsätta ett nytt ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare 

 Täta kring nödutgången på fryslagret 

Utförs alla effektiviseringsåtgärder beräknas en minskning av energianvändningen med 42 

MWh, detta utgör 11% av grossistens totala energitillförsel. 

 

I samband med en installation av en transkritisk koldioxidkylanläggning finns stora 

möjligheter att installera systemet så att den högtempererade kondensorvärmen kan tillvaratas 

för värmeåtervinning. Den heta gasvärmen kan förvärma tilluften i ventilationsaggregaten 

samt värma tappvarmvatten. Detta skulle bidra till att sänka det totala energibehovet 

ytterligare. 

Nyckelord: Energieffektivisering. Klimatpåverkan. Kylanläggning. Köldmedium. 

 



 

Summary 

 

The report presents the results of the energy mapping and the investigation of the cooling 

system performed at the ice cream wholesaler GB Glass in Umeå. An overall study of the 

entire operation with all technical systems has been performed. GB glass aims to reduce its 

climate impact caused by energy consumption in the property as well as leakage of refrigerant 

from the cooling system and vehicle refrigeration equipment. Except fuel for trucks the 

wholesaler only consumes electricity. The following energy aspects have been identified as 

significant for the business: 

 

Total energy use  394 MWh 

Cooling system plant  258 MWh (65% of total total energy use) 

Refrigeration trucks  75   MWh (19% of total total energy use) 

 

The cooling system plant constitutes a major part of the wholesaler's total energy use and 

must be rectified due to a decision by the EU's F-Gas Regulation by 2020 when a service and 

maintenance prohibition carries out for the existing refrigerant. 

The investigation concerns how to best accommodate this prohibition, convert and replace the 

refrigerant for continued operation of the existing plant or invest in a new climate-neutral 

type. After inspection of the cooling system and completed study of cooling systems and 

refrigerants, it is recommended to invest in a new climate-neutral transcritical carbon dioxide 

plant. A price estimate has been made and has been estimated to cost between 1.3 - 1.5 

million. 

 

Transmission (thermal loss through climate scale) and infiltration (involuntary ventilation) 

accounts for 50% of the total energy delivered. Ceded heat energy by the cooling plants 

condenser fans on the roof accounts for 18% and the truck's cooling units 19%.  

 

Proposals for efficiency enhancements developed after the energy survey are as follows: 

 

 Install an air curtain to reduce infiltration flows in the doorway between freezing and 

storage  

 Install timer-controlled engine heaters on the yard  

 Add a new ventilation unit with rotary heat exchanger  

 Seal around the emergency exit on the freezer 

Performing all efficiency measures is estimated to reduce energy consumption by 42 MWh, 

which represents 11% of the wholesaler's total energy supply. 

 

In connection with the installation of a transcritical carbon dioxide cooling system, there is a 

great opportunity to install the system so that the high temperature condenser heat can be used 

for heat recovery. The hot gas heater can preheat the supply air in the ventilation units as well 

as heating the tap water. This would help to further reduce the overall energy demand. 

 

Key words: Energy efficiency. Climate impact. Cooling plant. Refrigerant. 

 



 

Förord 
 

Rapporten utgör ett examensarbete på 15 hp för högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik, 

180 hp. Detta vid institutionen tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Arbetet 

har genomförts på Sweco Systems i Umeå. 

 

Jag vill tacka Sweco Systems och särskilt Anna Joelsson som gjort detta projekt möjligt. Jag 

spenderade min tid tillsammans med energi – och miljögruppen och blev under hela 

projekttiden väl bemött och omhändertagen. Jag vill framförallt tacka Åke Bergkvist som 

bistått med nödvändig assistans i genomförandet av en kvalitativ energikartläggning. 

 

Jag vill också tacka grossistägaren Per Tranberg som nappade på min projektidé och gick med 

på att genomföra energikartläggningen och utredning av kylanläggning. Ett sista tack går ut 

till min projekthandledare Britt Andersson på universitetet som jag kunnat bolla ideér med, 

framförallt i utformandet av examensrapporten. 

 

Jag har fått många nya lärdomar om kyla, köldmedier och klimatpåverkan. Att dessutom få 

genomföra en riktig energikartläggning med diverse beräkningar och sammanställningar har 

varit väldigt lärorikt och gett mycket erfarenhet. 
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1 Inledning 

För en god förståelse till rapporten och dess sammanhang har en litteraturstudie genomförts 

och presenterats. Här ges en introduktion till ämnet där också syfte, mål och omfattning 

förtydligas. Längre fram presenteras den studerade verksamheten och genomförandet av 

energikartläggningen som sedan resulterar i en redovisning av verksamhetens energistatistik 

och energibalans. Avslutningsvis presenteras energieffektiviserande åtgärder som 

framkommit under arbetet samt en diskussion och slutsats. 

1.1 Bakgrund 

Drygt 81 procent av den globala energitillförseln kommer i dag från fossila bränslen och har 

så gjort de senaste 30 åren [Statens energimyndighet, 2015]. Detta har medfört stora utsläpp 

av växthusgaser som förändrat klimatet. Den förnybara energitillförseln ökar kraftigt men 

utgör fortfarande bara en liten del vilket innebär att en minskning och effektivisering av 

energianvändningen därför blir allt viktigare i arbetet för en omvandling av energisektorn för 

att på så vis begränsa klimatförändringarna. 

GB Glass är ett företag med rikstäckande distribution av glass och tillhörande produkter. I 

Umeå finns en av grossisterna som levererar varor till butiker och företag i hela Västerbottens 

län samt angränsande län med flertalet lastbilar. Glassen som produceras i södra Sverige 

transporteras till grossisten och lagerhålls i en fryslokal där temperaturen är minus 26 grader 

Celsius. Kylan skapas genom en eldriven kompressorkylanläggning och ger upphov till en 

hög energiåtgång. Tekniken tillhör den vanligaste för kylproduktion och liknar den för 

värmepumpar och luftkonditioneringssystem. Dessa har tillsammans uppskattats stå för 15 % 

av all el som används i världen vilket belyser vikten av att energieffektivisera dessa system så 

långt möjligt [Palm, 2014]. 

I syfte att minska grossistens energianvändning för att öka energieffektiviteten och 

åstadkomma en högre lönsamhet har företagsledningen satt upp miljömål som landets alla 

grossister ska sträva att uppnå. Målet är att minska klimatpåverkan (utsläpp av växthusgaser) 

med 10% per levererad produkt, detta ska uppnås genom att: 

 Minska klimatpåverkan som orsakas av bränsleförbrukning i fordonen 

 Minska klimatpåverkan som orsakas av energianvändning i fastigheterna 

 Minska klimatpåverkan som orsakas av läckage av köldmedium från kylanläggningar 

och fordonskylaggregat 

 

Miljömålen gäller till och med 2019 och utgår från klimatpåverkan 2016. 

Som en följd av detta vill grossistägaren genom detta arbete göra en energikartläggning för att 

om möjligt effektivisera grossistens nuvarande energianvändning. Till denna kommer även en 

utredning om kylanläggningen att genomföras eftersom nya EU-direktiv innebär att den 

nuvarande köldmedietypen R404A som finns installerad ska fasas ut genom ett service- och 

underhållsförbud från och med år 2020. Ett nytt klimatneutralt köldmedium skulle innebära en 

helt ny anläggning till en stor investeringskostnad, alternativet är att ersätta det befintliga 

mediet med ett liknande men som har en lägre klimatpåverkan. 
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1.2 Syfte 

Grossisten vill genom energikartläggningen se över sin nuvarande energisituation och 

fastställa hur den totala energiåtgången är fördelad i hela verksamheten. Kylanläggningen 

utgör en stor del av grossistens energianvändning och eftersom den efter beslut från EU:s F-

gasförordning måste åtgärdas innan år 2020 avser en utredning analysera hur man bäst 

tillmötesgår detta direktiv. 

 

1.3 Mål 

Målet med kartläggningen är att hitta lönsamma effektiviseringsåtgärder för att minimera 

klimatpåverkan och kostnader. Utredningen om kylanläggningen avser besvara om det är 

lönsammare att konvertera den befintliga anläggningen och byta köldmedium eller direkt 

investera i en helt ny klimatneutral anläggningstyp. 

 

1.4 Omfattning och avgränsningar 

Då detta arbete är ett examensarbete har den efterföljande analysen av energikartläggningen 

begränsats till relevanta åtgärder som bedöms vara betydande för energianvändningen eller 

kräver enkla åtgärder. 

Energikartläggningen omfattar hela grossistens verksamhet frånsett transporter utanför 

grossisten, dvs. distribution av varor från lager till butik såsom lastbilarnas bränslekostnader. 
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2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien beskriver förhållandet mellan energi och klimatpåverkan kopplad till 

byggnader och kylproduktion. Vidare redogör den för köldmedier och dess funktion i 

kylsystem och innehåller väsentlig information för att kunna besvara målformuleringen för 

kylanläggningen. 

Redovisade källor i studien har antagits trovärdiga. Detta grundas på att data och material från 

aktörer inom det aktuella ämnet överensstämmer med varandra samt att vetenskapliga 

publikationer och förstahandskällor har eftersträvats. Undantag förekommer från källan 

KTH:s institution för energiteknik. Dessa webbaserade tidskrifter redovisar främst övrig 

forskningspublikation men innehåller också egna påståenden. Dessa har bedömts trovärdiga 

då innehållsansvarig är professor och forskare inom aktuellt ämne. Några av skrifterna är 

dessutom publicerade vilket gör källan än mer tillförlitlig. 

 

2.1 Klimathot från växthuseffekten 

Växthuseffekten är en naturlig process som binder värme i atmosfären och skapar det klimat 

som är en förutsättning för liv på jorden. Den inkommande solstrålningen värmer planeten 

och skapar drivkrafter som ger upphov till ekosystem.  När man talar om klimathot från 

växthuseffekten avses den förstärkta effekten på grund av mänsklig påverkan. Ända sedan den 

industriella revolutionen i slutet på 1700-talet har människan släppt ut växthusgaser och 

förorenat luften, framförallt efter förbränning av fossila bränslen för att tillgodogöra sig 

energi. Dessa organiska kol- och väteföreningar i mark- och berggrund bildar vid 

förbränningen koldioxid som belastar atmosfären och skapar en onaturligt hög koldioxidhalt. 

Den känsliga balansen rubbas och för mycket värme binds i atmosfären. Jordens 

medeltemperatur stiger och leder till störningar i klimatsystemet, ekosystem och 

livsförutsättningar förändras och växthusgaserna är i dag ett hot för allt liv på jorden 

[Naturskyddsföreningen, 2017]. 

 

2.2 Globala klimatavtal 

Den globala uppvärmningen fortsätter att stiga i takt med att växthusgasutsläppen ökar. Enligt 

FN:s klimatpanel IPCC steg den globala genomsnittstemperaturen med 0,74 grader Celsius 

under 1900-talet [Naturvårdsverket, 2007] och de senaste klimatobservationerna visar att 

2016 var det varmaste året som någonsin uppmätts och de tredje året i rad som denna position 

övertagits [Thompson, 2016]. Lyckligtvis har problemet blivit alltmer uppmärksammat och 

forskare är idag överens om att halten växthusgaser i atmosfären är direkt proportionell mot 

människans utbredning och energianvändning. Länder och samfund har upprättat klimatavtal 

för att begränsa utsläppen och det senaste och bland de mest lyckosamma är Parisavtalet som 

skrevs under 2015 genom FN:s klimatkonvention. Avtalet innebär att alla FN:s 

medlemsländer juridiskt förbinder sig till att minska utsläppen och bidra till att den globala 

temperaturökningen ska hållas under 2 grader med ambitionen att den ska stanna vid 1,5 

grader, vilket forskare bedömt nödvändigt för att undvika förödande klimatkatastrofer 

[Regeringskansliet, 2015]. 
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2.3 Energi och klimatmål 

Landsöverskridande samarbeten och en gemensam energistrategi är nödvändig för att komma 

tillrätta med klimatproblemen, globala avtal och konventioner finns upprättade som har bäring 

på internationell som nationell nivå. Europeiska unionen har på senare år formulerat nya 

målsättningar inom klimat- och energiområdet och format en gemensam energipolitik i 

Europa för att tillsammans hantera utmaningarna. Att stoppa klimatförändringarna är en 

långsam process och många uppsatta mål finns därför långt fram i tiden. De närmaste målen 

finns uppsatta till 2020 och innebär att unionen ska minska energikonsumtionen med 20 

procent och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent jämfört med 1990 

års nivåer [Regeringskansliet, 2014]. Målen lagstiftas i EU och utgör sedan ett ramverk där 

direktiv och förordningar införlivas i unionens alla medlemsländer beroende på situation och 

förutsättning och ligger till grund för energipolitiken i respektive land. 

 

2.4 Sveriges energi- och klimatmål 

Sveriges energi- och klimatmål beslutas av riksdagen som en följd av den europeiska 

lagstiftningen. De uppsatta målen styr den statliga energimyndighetens verksamhet som är det 

organ i Sverige som vägleder det nationella energiarbetet. 2015 tillsatte regeringen även en 

energikommission för tillsyn av den övergripande energipolitiken i Sverige med uppdraget att 

ta fram underlag och främja till breda överenskommelser i samhällets alla sektorer. Ett 

speciellt fokus i deras arbete rör den framtida elförsörjningen som bedöms vara viktig och 

absolut nödvändig i arbetet för en klimatneutral energianvändning. Elenergin ersätter många 

andra energiformer och växer i andel genom exempelvis industriautomatisering, eldrivna 

fordon och kyl- och värmepumpssystem. En omställning av elproduktionen från fossilt till 

förnyelsebart innebär en stor reduktion av växthusgasutsläpp vilket lett till kommissionens 

senaste mål att i Sverige uppnå 100 % förnybar elproduktion till år 2040 och senast år 2045 

inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. En effektiv användning av energi och särskilt el 

blir därför allt mer betydande i omställningen av energisystemet. Sveriges elproduktion med 

avseende på växthusgasutsläpp är föredömligt och ger i genomsnitt utsläpp på cirka 20 gram 

koldioxidekvivalenter per kWh vilket kan jämföras med det samlade europeiska genomsnittet 

som ligger på 300 gram per kWh [SOU 2017:2]. 

 

2.5 Energibesparingspotential i byggnader 

Klimat- och miljöproblematiken är ett samtida problem och det allmänna intresset ökar i takt 

med en större medvetenhet vilket också skapar en större efterfrågan på energieffektiva 

bostäder och lokaler. En lägre energianvändning gynnar inte bara miljön utan ger också lägre 

driftskostnader och ökar fastighetens värde.  

Två viktiga direktiv för att uppnå en effektivare energianvändning i byggnader är 

energieffektiviseringsdirektivet (2012) och direktivet om byggnaders energiprestanda (2010). 

Dessa direktiv ställer krav på mängden köpt energi som tillförs en byggnad, ställer även krav 

på att förbättra energiprestanda vid ombyggnad samt kräver att energideklarationer 

genomförs. 
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Eftersom att nybyggnation bara omfattar en liten del av det totala byggnadsbeståndet bör man 

se till det befintliga byggnadsbeståndet för en mer direkt inverkan på energianvändningen. 

Renoveringar och ombyggnationer kan ledda till stora besparingar till följd av lägre 

energianvändning. Genom att täta och/eller tilläggsisolera byggnaders klimatskal kan 

exempelvis onödiga värmeförluster minskas. Byggnadens värme- och distributionssystem kan 

också vara gamla och onödigt energikrävande. Här i Sverige finns till exempel stora 

renoveringsbehov på miljonprogrammet-bostäderna som uppfördes på 60 och 70-talen 

[Boverket, 2014]. 

För att nå uppsatta mål förser energimyndigheten kommuner och landsting med information 

och riktlinjer dit sedan företag och privatpersoner kan vända sig för ett bättre och effektivare 

energibeteende. Det är viktigt att uppsatta riktlinjer och statliga insatser för effektiviseringar 

når en så stor del av samhället som möjligt och skapar incitament för spontana 

effektiviseringsinitiativ likväl som ofrånkomliga åtgärder till följd av större politiska beslut 

och styrmedel. 

 

2.6 Energikartläggning (EKL) 

En vidtagen åtgärd för att stimulera till en minskning i byggnaders energianvändning är lagen 

om energikartläggningar för stora företag. Lagen uppfördes 2014 och anger att företag med 

tillräckligt stor ekonomisk omsättning och personalstyrka måste genomföra en 

energikartläggning vart fjärde år. Som ett led i detta infördes 2015 dessutom ett finansiellt 

stöd till energikartläggningar för mindre företag i syfte att främja och bana väg för ytterligare 

energieffektiviseringar inom en större del av företagsverksamheten. 

Att bedriva en verksamhet med en god och optimerad energibalans reducerar inte bara 

inverkan på miljön utan innebär också ekonomiska fördelar. En energikartläggning visar hur 

mycket energi som årligen tillförs och används i ett företag, hur energin är fördelad i 

verksamheten samt vilka kostnader energin ger upphov till. Kartläggningen mynnar sedan ut i 

åtgärdsförslag för en effektivare och mer ekonomiskt fördelaktig energianvändning. Den 

tillförda energin ska täcka behoven av el, värme, kyla, ventilation, vatten samt belysning och 

efter en genomförd analys av de olika systeminstallationerna kan man sedan göra en 

bedömning om det finns behov av åtgärder som kan effektivisera energianvändningen. 

Behöver hela system bytas ut eller räcker det med enklare åtgärder som att justera om eller 

byta någon enstaka komponent, är exempel på frågeställningar som besvaras i en 

energikartläggning [Energimyndigheten, 2014]. 
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2.7 Växthusgaser 

Växthusgaser finns av olika slag och deras klimatpåverkan är mer eller mindre kraftfull 

beroende på effekt och livslängd innan de bryts ner i atmosfären. För att kunna jämföra de 

olika gasernas klimatpåverkan med varandra har man infört indexvärdet GWP (Global 

Warming Potential) som är ett mått på gasens klimatuppvärmningspotential i förhållande till 

samma mängd koldioxid. Genom att multiplicera värdet med utsläppsmängden kan man 

uttrycka gasens utsläpp i begreppet koldioxidekvivalenter och enkelt jämföra de olika 

gasernas bidrag till växthuseffekten. GWP-värdet varierar kraftigt efter gasens uppehåll i 

atmosfären och vanligtvis beräknas klimateffekten över en hundraårsperiod. Koldioxid är den 

gas som påverkar atmosfären mest eftersom utsläppsmängderna är så stora men det finns 

andra växthusgaser som är betydande eftersom de är så kraftiga [Naturskyddsföreningen, 

2017]. 

Fluorerade växthusgaser är sådana gaser, med olika kemiska sammansättningar tillhör de 

grundämnestypen halogener och har gemensamt att de innehåller fluorföreningar. 

Fluorföreningar finns inte naturligt i atmosfären utan har framställts syntetiskt av oss 

människor och har sedan 1930-talet varit ett dominerande arbetsmedium i kyl- och 

värmepumpstekniker [Danfoss, 2017]. 

2.8 Kylproduktion 

Värme fortplantar sig enbart mot en kallare kropp och för att alstra kyla i ett utrymme med 

lägre temperatur än omgivningen krävs en tillsatsenergi i form av ett mekaniskt arbete. Detta 

är en grundförutsättning i en kylprocess och i kyltekniken som behandlas i den här rapporten. 

Hos glassgrossisten skapas kylan genom en eldriven kompressor. 

 

2.9 Kompressorkyla genom förångning 

Kompressorkylprocessen som på 1830-talet uppfanns av amerikanen Jacob Perkins är i dag 

den dominerande tekniken för kylproduktion. Kompressorn är en utav fyra 

huvudkomponenter i processen, det krävs också en förångare, kondensor och en 

expansionsventil. Dessa är sammankopplade i ett tätt slutet kretslopp och i detta cirkulerar ett 

köldmedium som fungerar som energibärare genom att uppta och avge värme på en 

lågtryckssida respektive högtryckssida [Yunus A. Cengal, John M. Cimbala, Robert H. 

Turner, 2012]. 

Kyltekniken benämns även förångningsprocess just för att värmeupptagningen sker genom 

förångning av köldmediet. Förångning innebär att en vätska vid en viss temperatur och ett 

visst tryck kokar och tar upp värmeenergi från omgivningen och övergår till gasform. På 

motsvarande sätt kan gasen vid en lägre temperatur och ett lägre tryck kondensera tillbaka till 

vätska igen genom att avge värmeenergi. Dessa energitransporter genom fasförändringar är 

det mest elementära i kylprocessen och förhållandet mellan köldmediers gas- och vätskefas 

beror av tryck- och temperaturrelationen och kan visas i ett fasdiagram [Kursnavet, u.å.]. När 

man jämför och bedömer köldmedier i kylcyklar är de termodynamiska egenskaperna 

fundamentala, de olika tryck och temperaturer som mediet förångar och kondenserar vid ger 

upphov till olika driftpunker och behöver fastställas för att kunna dimensionera en anläggning 

optimalt [Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för energiteknik, (KTH, ife) 2013]. 
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Köldmedier i kylprocesser har den specifika egenskapen att den förångas vid en låg 

temperatur och genom att trycksätta systemet i delar av processen blir det möjligt för mediet 

att förångas vid en lägre temperatur än det kondenserar. Den aktuella kompressorkylprocessen 

är av typen direktexpansion som är den vanligaste varianten framförallt i mindre 

anläggningar. Det innebär att värmeväxlingen sker direkt mellan köldmediet och den luft som 

ska kylas, köldmediet cirkuleras mellan kompressorn och fläktförångarna i frysen varvid den 

upptagna värmen sedan avges via kondensorn som vanligtvis sitter utanpå byggnaden. Det 

cirkulerande köldmediet växlar mellan aggregationstillstånden vätska och gas genom hela 

kylprocessen [Kursnavet, u.å.]. 

 

2.10 Köldmediets cirkulation i kylprocessen 

Köldmediet är i vätskeform när det kommer till förångaren som är placerad inuti det område 

som ska kylas och eftersom det lägre trycket medför en låg förångningstemperatur kokar 

vätskan genom att ta upp värmeenergi från omgivningen. Ångan sugs bort av kompressorn 

som komprimerar gasen under ett högre tryck vilket gör energin tätare och temperaturen 

högre. Ångan trycks sedan till kondensorn placerad utanför det kylda området och fungerar 

som en värmeväxlare där köldmedieångan kondenserar tillbaka till vätska igen och avger den 

upptagna värmeenergin under samma höga tryck men i en något lägre temperatur. Därefter 

förs vätskan åter till förångaren i det kallare utrymmet via strypventilen som sänker trycket på 

vätskan från det högre kondenseringstrycket till det lägre förångningstrycket. Strypventilen 

reglerar hela tiden köldmediets flöde och ser till att rätt tryckdifferens upprätthålls för en 

optimal drift av systemet [Kursnavet, u.å.]. 

 

 

Figur 1. Bild över köldmediets cirkulation i kylprocessen. 
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2.11 Köldmedium 

Olika varianter av fluorföreningar har sedan 1930-talet utgjort den stora majoriteten av 

köldmedier vilket har lett till negativa konsekvenser för miljön och i dag står hela kylindustrin 

inför en stor utmaning i att åtgärda problemen och hitta nya bättre köldmedier ur 

miljösynpunkt. Kyl- och frysanläggningar är inte helt täta och små läckage är någonting man 

tvingas acceptera. Läckagen blir mindre allteftersom anläggningar blir bättre men beroende på 

kylsystem och köldmediemängd tillåts några procentenheter av fyllnadsmängden läcka ut 

genom otätheter och eftersom gaserna är så kraftiga får de en betydande effekt [Danfoss, 

2016]. 

Kyl- och frysanordningar finns i olika typer av verksamheter och val av köldmedium måste 

göras efter anläggningstyp, användningsområde och framförallt efter vilka temperaturer som 

systemet arbetar med. Luftkonditioneringssystem i bilar och värmepumpar som också 

använder dessa medium är till exempel inte lika krävande eftersom de inte arbetar med lika 

låga temperaturer som kylproduktion i frysanläggningar. 

I en kylprocess är det intressant att diskutera köldfaktorn. Den anger förhållandet mellan 

mängden värme som kan plockas ut från det område som ska kylas och det tillförda 

kompressorarbetet, alltså verkningsgraden av systemet. Köldfaktorn är av stort intresse 

eftersom den står i direkt proportion till anläggningens driftkostnad. Den beror dels av 

köldmediets termiska egenskaper men framförallt av den temperatur man eftersträvar 

eftersom verkningsgraden blir sämre med stigande temperaturskillnad mellan värmeupptag 

och värmeavgivelse, ju högre temperaturskillnad desto mer elenergi måste tillföras systemet 

[Mohsen Suleimani-Mohseni, Lars Bäckström, Robert Eklund, 2014]. Därför blir köldmediets 

egenskaper ännu viktigare i frysapplikationer som kräver mer kyla. 

För att enkelt beskriva problematiken i valet av köldmedium så kan sägas att de sämsta 

köldmedierna ur miljö- och säkerhetssynpunkt är de bästa ur effekt- och kostnadssynpunkt. 

Genomförda studier om köldmedier har resulterat i slutsatsen att alla åtråvärda egenskaper är 

svåra att kombinera och att någon typ av kompromiss är ofrånkomlig [KTH, ife, 2013]. 

Endast ett fåtal grundämnen har visat sig vara lämpliga för bildandet av köldmedier med 

avseende på funktionella förångnings- och kondenseringstryck och dessvärre har de antingen 

en hög brännbarhet vilket kräver omfattande säkerhetsåtgärder och ökad komplexitet vilket 

medför extra kostnader eller så har de höga GWP-värden och bidrar stort till växthuseffekten. 

Det finns mängder av köldmedieföreningar som har lågt GWP-värde, dessvärre innebär det att 

ämnena är instabila i atmosfären vilket är sammanhängande med hög brännbarhet och som en 

produkt av förbränningen bildas ofta giftiga gaser. De kräver dessutom ett högre arbetstryck 

vilket fordrar mer kompressorenergi som därför sänker verkningsgraden och höjer 

driftkostnaden, det blir också en högre belastning på anläggningen och framförallt på 

kompressorn vilket medför kortare livslängd
 
[KTH, ife, 2013]. 
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2.12 Köldmediets historia 

Ända sedan kylteknikens begynnelse har olika generationer av köldmedium förekommit. När 

kyltekniken uppkom fanns endast naturliga köldmedium där mestadels ammoniak användes. 

Dessa gav inte upphov till någon miljöpåverkan och utgjorde den första generationens 

köldmedium som varade i hundra år. De naturliga gaserna var dessvärre giftiga och 

komplicerade att använda och när de så kallade freonerna uppkom på 1930-talet ersattes de 

naturliga köldmedierna av hanterings- och säkerhetsskäl. Freonerna med akronymen CFC 

(klorfluorkarboner) och HCFC (klorfluorkolväten) var olika varianter av fluorföreningar och 

blev den andra generationens medier och förekom flitigt i alla möjliga typer av värme- och 

kylutrustningar. Freonerna har en växthuseffekt som är tiotusentals gånger starkare jämfört 

med samma mängd koldioxid och på 80-talet upptäcktes dessutom att de har en hög 

ozonförstörande potential (ODP). När de sipprar ut i atmosfären bryter de ner ozonskiktet som 

har till uppgift att skydda oss mot skadlig ultraviolett solstrålning. Detta gav upphov till FN:s 

så kallade Montrealprotokoll (1987) och som följdes av en lyckosam avveckling och senare 

ett stopp för användningen av ozonpåverkande köldmedier [Danfoss, 2017]. 

På grund av dess goda egenskaper som just köldmedium i kyl- och frysapplikationer skapade 

man emellertid nya närbesläktade ämnen av fluorföreningar där man utelämnade kloret, som 

var orsaken till uttunningen av ozonskiktet, och ersatte freonerna. HFC (vätefluorkol) blev 

den tredje generationens köldmedier och kunde ersätta CFC-gaserna utan komplikationer och 

innebar förutom utebliven ozonpåverkan dessutom en lägre växthuspåverkan men är 

fortfarande likt freonerna långlivad och finns kvar i atmosfären i hundratals år innan de bryts 

ner. HFC-gasen är i dag det dominerande köldmediet i freonernas ställe [Danfoss, 2017]. 

Runt millennieskiftet blev hoten från växthuseffekten och jordens stigande temperatur alltmer 

uppmärksammad och trots att HFC-läckagen inte ansågs vara en så pass stor bidragande 

faktor fanns det ändå en växande oro för allvarliga miljökonsekvenser i kraft av att 

konsumtionen av köldmedierna ökade så kraftigt. Ännu en variant av fluorföreningar blev 

intressant, HFO (hydrofluorolefiner), bestående av samma molekyler som HFC men med 

skillnaden att de har dubbelbindningar och därför är omättade. Detta gör mediet kraftigt mer 

reaktivt, vilket i sig reducerar bidraget till växthuseffekten eftersom molekylen har så kort 

livstid i atmosfären, men kräver desto mer säkerhetsåtgärder eftersom risken för antändning 

ökar och giftiga gaser kan bildas. Köldmediet avfärdades som singelkomponent men har de 

senaste åren kombinerats med andra köldmedieblandningar och gett upphov till alternativ med 

miljömässigt acceptabla GWP-nivåer. Höga hetgastemperaturer som skapar komplikationer 

vid drift tillsammans med antändningsriskerna på grund av den höga brännbarheten gör dock 

att det inte är självklara ersättningsalternativ. Likartade problem är förknippade med naturliga 

köldmedier men då utan risk för allvarlig miljöpåverkan vilket numera är det mest prioriterade 

[KTH, ife, 2015]. Alla nya köldmedier med låga GWP-värden som framställts på senare år 

tillsammans med de naturliga köldmedierna har kommit att kallas för den fjärde generationens 

medier och på så sätt är cirkeln sluten, naturliga och klimatneutrala köldmedier är tillbaka 

[Danfoss, 2017]. 
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2.13 EU: s F-gasförordning 

För att minska utsläppen av de fluorerade växthusgaserna skapade EU en f-gasförordning, f:et 

betecknar fluor efter dess kemiska beteckning. Den första versionen trädde i kraft 2006 och en 

ny reviderad och klart skarpare version skapades 2015. Växthusgaserna nådde 2014 

rekordhöjder i atmosfären och de HFC-relaterade köldmedieutsläppen är de som ökar allra 

mest av växthusgaserna [RAC Engineer, 2015]. Frånsett EU har köldmedieutsläppen även 

uppmärksammats internationellt och 2016 omarbetades det globala avtalet 

Montrealprotokollet för att utöver ozonpåverkande köldmedier även inkludera köldmedier 

med höga GWP-värden [KTH, ife, 2016]. 

Eftersom f-gaserna i stor utsträckning används som köldmedium i kyl- och frysmaskiner 

gäller f-gasförordningen i huvudsak gasen HFC och ska avse att succesivt avveckla gasen som 

köldmedium efter uppsatta procentsatser. Målet är att den sammanlagda mängden HFC i ton 

koldioxidekvivalenter ska minskas ner till 21 procent från 2015 till 2030. Maxkvoter kommer 

beslutas för alla tillverkare och importörer för varje år med start 2015. Referensvärdet som 

kalkyleras grundas på den årliga mängd som tillförs marknaden av alla företag mellan åren 

2009 och 2012. Referensvärdet leder sen till årliga maxmängder som baseras på de 

procentsatser som visas i figur 2.  

Europeiska kommissionen har uppskattat att medelvärdet för GWP-nivåerna i EU år 2015 var 

2000 koldioxidekvivalenter. Med detta startvärde kan medelvärden för GWP-nivåerna 

beräknas till 900 koldioxidekvivalenter år 2022 och 400 koldioxidekvivalenter år 2030 

[AREA, 2016], se figur 2. 

 

 

Figur 2. F-gasförordningens uppsatta nedfasningstakt som avser begränsa den årliga 

konsumtionen av HFC-köldmedier i EU. Referensnivån 2015 är GWP-medelvärdet för 2009–

2012 och de redovisade medel-GWP-värdena är uppskattade av Europeiska kommissionen. 

Axlarna i diagrammet visar procentsats och årtal [AREA, 2016]. 
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Förbudslistan som innehåller de olika utfasningskraven för köldmedierna är lång och aningen 

komplicerad beroende på den exakta typen av gasblandning som ger GWP-värdet, vilken typ 

av utrustning de är frågan om samt tillämpningsområde. Lägg därtill ett omfattande regelverk 

gällande produktion och försäljning samt installation och drift. Vilken är den exakta GWP-

faktorn, är det fråga om en stationär eller mobil anläggning, vilken är storleken och den totalt 

installerade mängden HFC-gas i kylutrustningen, vilken kyltemperatur ska uppnås och gäller 

det hushållsbruk eller kommersiell verksamhet, ger installationen upphov till 

läckagekontroller och hur ofta ska dessa genomföras [AREA, 2016]. 

 

2.14 Omställning mot naturliga klimatneutrala köldmedier 

Arbetet med att begränsa klimatförändringarna sker på flera områden och kylindustrin kan 

medverka genom att ersätta dagens köldmedier med miljövänliga alternativ och som en 

konsekvens av Montrealprotokollet och F-gasförordningen står det klart att anläggningar med 

alternativa köldmedier kommer öka kraftigt de kommande åren. De syntetiska 

fluorvarianterna har länge överskuggat de klimatneutrala alternativen på grund av 

drifteffektivitet och säkerhetsaspekter men nu när miljöegenskaperna blivit mer avgörande i 

kombination med att den tekniska utvecklingen skapat en högre säkerhetsstandard öppnas det 

upp för de klimatneutrala och naturliga alternativen i större utsträckning [Danfoss, 2017]. 

 

Koldioxid och Ammoniak är de två huvudsakliga köldmedierna som är av naturlig karaktär. 

Dessa har båda goda termodynamiska egenskaper men kräver en mer komplicerad 

systemutformning, mer om detta senare i rapporten. Ammoniak används nästan uteslutande i 

mycket stora anläggningar på hundratals kilowatt och har nackdelen gentemot koldioxid att 

vara väldigt giftig vid brand och kräver mer omfattande säkerhetsanordningar och innebär 

som regel en merkostnad för tillämpningar i mindre anläggningar. Kylanläggningar med 

koldioxid förväntas därför bli en mer utbredd lösning [Danfoss, 2017]. 

 

2.15 Övergångsperiod 

Det långsiktiga ändamålet med utfasningen av HFC och syntetiska köldmedier är 

klimatneutrala kylanläggningar. De naturliga köldmedierna har dock annorlunda kemiska och 

termodynamiska egenskaper gentemot de konventionella syntetiska vilket kräver helt nya 

komponenter och innebär ofta att hela anläggningen måste bytas ut. Detta innebär en stor 

investeringskostnad och av dessa skäl kommer övergången från HFC till naturliga medium 

sannolikt bli en långsam process. Har man relativt nyligen installerat en kylanläggning som 

utnyttjar ett konventionellt köldmedium är det inte ekonomiskt lönsamt att byta ut den långt 

innan den tekniska livslängden löper ut. För att underlätta övergången till fullt klimatneutrala 

lösningar har nya syntetiska köldmedieblandningar med lägre GWP-värden tagits fram som 

beroende på den specifika anläggningen kan vara lämpliga ersättningsalternativ och som 

möjliggör en fortsatt drift av den befintliga anläggningen. Några alternativ har tillkommit 

genom nya blandningar av befintliga HFC-varianter och några varianter genom att kombinera 

HFC med HFO som gett ännu lägre GWP-värden, dessa tenderar dock att öka brännbarheten 

och därefter bli mer krävande [Bitzer, 2016]. 
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2.16 R404A 

HFC-gasen R404A som används på glassgrossisten är den i särklass mest förekommande och 

beräknas utgöra 46 % av den globala F-gasanvändningen [Cooling post, 2014], vilket ses i 

figur 3. I Sverige är den dominant i kyl- och frysanläggningar och används i majoriteten av 

livsmedelsbutiker. Det är också en av de starkaste HFC-varianterna med en växthuseffekt på 

3922 koldioxidekvivalenter [KTH, ife, 2016]. 

 

 

Figur 3. Köldmediefördelning på den svenska marknaden år 2014, baserat på CO2-

ekvivalenter. Den Blå ytan representerar köldmediet R404A [KTH, ife, 2016]. 

 

Eftersom användningen av R404A är så utbredd kommer förbudet inom f-gasförordningen att 

innebära en stor omställning för många aktörer, däribland glassgrossisten. Förbudet träder i 

kraft 2020 och innebär att stationära system som innehåller köldmedier med GWP-värden 

över 2500 varken får installeras, servas eller underhållas i anläggningar med en 

fyllnadsmängd på minst 40 ton koldioxidekvivalenter [AREA, 2016], vilket inte alls är 

mycket och kommer således även innefatta små anläggningar. Glassgrossistens anläggning 

kan anses relativt liten och innehåller ca 470 ton. 

Det finns dessutom en oro att det uppstår en bristsituation på dessa köldmedier redan innan 

förbudet träder i kraft eftersom tillverkare vill ställa om till att producera köldmedier som 

kommer vara tillåtna i framtiden. Många stora kemiföretag har redan höjt priserna på R404A 

[Danfoss, 2017]. I syfte att minimera påverkan och ytterligare främja till snabba omställningar 

och ersätta köldmedier med hög klimatpåverkan tillkommer mer omfattande läckagekontroller 

och dessutom med tätare tidsintervall för anläggningar med högre GWP-värden. Detta är 

något som måste genomförs av certifierade personer och rapporteras sedan till 

tillsynsmyndigheter och innebär ännu en kostnad utöver drift, underhåll och påfyllnad av 

köldmedier [AREA, 2016]. 
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2.17 Svårigheter med konvertering 

Att konvertera en anläggning med R404A är ingen enkel uppgift och det viktigaste inför en 

konvertering av köldmediet är att se till den befintliga anläggningen. Att ersätta befintliga 

köldmedier med högt GWP-värde kräver beroende på val av medium mer eller mindre 

systemförändringar för att fungera eftersom ersättningsalternativen genom lägre GWP-värden 

erhåller andra egenskaper som exempelvis kokpunkter och ångtryck vilket ställer andra krav 

på komponenterna i kylprocessen [Bitzer, 2016]. En systematisk genomgång av hela 

anläggningen måste genomföras för att bedöma kondition och kvarvarande livslängd. 

Beroende på val av ersättningsköldmedium måste nya driftpunkter beräknas för att sedan 

kunna göra en bedömning om komponenter klarar en drift av det nya mediet. Framförallt 

kompressorkapaciteten är av stor betydelse eftersom medier med lägre GWP-värden 

signifikativt kräver högre drifttryck. Exempel på problem som tenderar att uppstå med de nya 

lägre GWP-alternativen är temperaturglidet som uppkommer eftersom köldmedieblandningen 

har så olika beståndsdelar och därmed får olika kemiska egenskaper. Det orsaker diffusa 

kokpunkter vid dimensionerade tryck och leder till varierande temperaturer i kondensor och 

förångare vartefter koncentrationerna av blandningen ändras i gas- och vätskefas [Danfoss, 

2017]. 

Först efter en noggrann inspektion av anläggningen kan ett beslut tas om det är aktuellt och 

lönsamt att genomföra ett byte av köldmedium eller om risker och kostnader väger över så att 

det blir mer lönsamt att investera i en helt ny anläggning. 

 

2.18 Ersättningsalternativ för R404A 

Listan över ersättningsalternativ är lång, nya blandningar med varierande kemiska egenskaper 

tillkommer hela tiden som forskare världen över studerar och lär känna, processen att filtrera 

alla nya blandningar och sålla ut de bästa alternativen är ett omfattande arbete eftersom det tar 

tid att fullt förstå de olika blandningarnas olika driftegenskaper och eventuella konsekvenser. 

Med en utveckling mot lägre GWP-värden ökar också brännbarheten som i många fall 

resulterar i giftiga gaser vilket kräver en stor förståelse för ämnet innan det kan användas i 

kommersiella sammanhang [KTH, ife, 2017]. 

I Sverige har forskningsprogram för alternativa köldmedier bedrivits länge, i dag med 

benämningen EFFSYS EXPAND. Programmet samverkar mellan industrier, högskolor och 

statens energimyndighet och syftar till att genom forskning, utveckling och innovation bidra 

med kunskaper och råd till omställningen. I Framkant ligger institutionen för energiteknik vid 

KTH som bedriver en intensiv forskning och med stort fokus på potentiella ersättare till just 

R404A eftersom det är ett så vanligt förekommande medium [Energimyndigheten, 2014]. 

Två bekanta ersättningsalternativ är R407A (GWP 2107) och R407F (GWP 1824) som båda 

är av typen HFC och ger en mer eller mindre 50 %-ig GWP-reducering. De är inte 

brandfarliga eller giftiga och kan ofta installeras enkelt eftersom de är relativt kompatibla med 

samma komponenter och oljor som R404A. Tillgången på gasen är stor och innebär liknande 

eller bättre prestanda och kylkapacitet. Sannolikt måste expansionsventil bytas eller 

åtminstone justeras. Beroende på den aktuella anläggningens skick och vilken av varianterna 

som väljs kan något högre temperaturer uppstå vilket kräver mer kompressorarbete och 

eventuellt måste denna bytas ut [KTH, ife, 2014]. 
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Ytterligare ersättningsalternativ som framkommit efter R407F är R448A (GWP 1387) och 

R449A (GWP 1397), de är liknande syntetiska blandningar bestående av både HFC och HFO 

och får av den anledningen ännu lägre GWP- vilket innebär en sänkning med 65 % i 

jämförelse med R404A. De två gaserna tillkom för ett par år sedan och har fått stor 

uppmärksamhet [Kylma, 2015]. 

EFFSYS EXPAND:s fältprov med R449A visade att mediet fungerar bra som ersättare till 

R404A eftersom det sällan kräver några omfattande systemförändringar och visar liknande 

eller aningen bättre prestanda. En viss modifikation är nödvändig på grund av det högre 

temperaturglidet och en högre kritisk temperatur, tillverkaren Dupont har emellertid uppvisat 

relativt goda resultat från en testanläggning där man enbart justerade expansionsventilen men 

är kompressorn av äldre modell måste den bytas [KTH, ife, 2014]. 

Ett köldmedium med betydligt lägre GWP-värde på endast 148 som framkommit det senaste 

året är R455A som fångade stor uppmärksamhet på Chillventa 2016, en utställning i 

Nürnberg för energieffektivitet, värmepumpar och kylning. Köldmediet är i ett tidigt skede i 

utvecklingen och endast ett fåtal studier är gjorda men dessa har visat att mediet är 

kompatibelt med R404A-system och kan fungera med diverse korrigeringar. Detta är förstås 

avhängigt aktuell anläggning och med tanke på det låga GWP-värdet som innebär en hög 

brännbarhet och ett stort temperaturglid krävs troligtvis en stor systemanpassning för att 

kunna appliceras på befintliga anläggningar [KTH, ife, 2016]. 

 

2.19 Koldioxid som köldmedium (R744) 

Den främsta fördelen med koldioxid som köldmedium är att det är klimatneutralt och inte 

bidrar till växthusgasutsläpp, det är inte brännbart och ger inte upphov till giftiga gaser vilket 

också är positivt ur miljö- och säkerhetsperspektiv. Som köldmedium betraktat har koldioxid 

dessutom många goda termodynamiska egenskaper. Som exempel kan nämnas en utmärkt 

kylningseffekt per volymenhet, koldioxiden kan överföra mer energi än majoriteten av 

traditionella köldmedium vilket innebär mindre komponenter och rördimensioner. Ett lägre 

kompressionsförhållande mellan inlopp- och utloppstryck samt lägre viskositet (tjockhet) 

vilket underlättar pumparbetet. En hög värmeöverföringskapacitet i kombination med en 

högre värmeåtervinningstemperatur på spillvärmen gör att den inte bara räcker till att värma 

varmvattnet utan även kan utnyttjas för uppvärmning och komfortvärme i stor utsträckning. 

Investeringskostnaden är dessutom låg i förhållande till andra klimatneutrala tekniker samt att 

driftsäkerheten är hög [Danfoss, 2012]. 

Den stora nackdelen med koldioxid som länge hållit tillbaka utvecklingen beror av ämnets 

fysiska egenskaper i form av en kritisk temperatur vid redan 31 grader Celsius. Den kritiska 

temperaturen definieras som den punkt (tryck och temperatur) då vätska och ånga har exakt 

samma tillstånd och densitet, det finns ingen skillnad mellan vätskan och gasen. Köldmediet 

R404A har i jämförelse en kritisk temperatur först vid 72 grader Celsius [Mohsen Suleimani-

Mohseni, Lars Bäckström, Robert Eklund, 2014]. 

Som nämnt tidigare sker energitransporten i kylprocessen när köldmediet skiftar fas mellan 

vätska och gas, energin upptas genom förångning och avges genom kondensation. 

Förhållandet styrs av tryck- och temperaturrelationen och eftersom koldioxid har en så låg 

kritisk punkt kan mediet i vätskeform nå och överstiga den kritiska temperaturen redan vid 
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omgivningstemperaturen, att utnyttja koldioxid som köldmedium är därför högst beroende av 

klimatförhållandet som har stor inverkan på drift och effektivitet [Danfoss, 2017]. 

För att använda koldioxid som köldmedium i klimat där en högre kondenseringstemperatur än 

31 grader Celsius är nödvändig krävs ett högre drifttryck för att undvika en för tidig 

kondensation. Detta gör kylningscykeln för koldioxidsystem transkritisk och innebär att 

kompressorn höjer både tryck och temperatur över den kritiska temperaturen. Som en 

konsekvens av detta fordras bättre och dyrare kompressorer till följd av en högre 

kompressorkapacitet. Detta kräver mer elenergi samt att det tillkommer övriga kostnader till 

följd av ytterligare styrutrustning eftersom systemet överlag blir mer komplicerat [Danfoss, 

2012]. 

De indirekta koldioxidutsläppen till följd av den elenergi som nyttjas för kompressordriften 

ökar i system som uppförs i varmare klimat eftersom driften i det transkritiska tillståndet ökar 

[KTH, ife, 2016]. Positivt i Sverige är emellertid att det kalla klimatet ger upphov till en 

mindre transkritisk drift. 

2.19.1 Teknikutveckling 

Den tekniska utvecklingen har kommit långt och kylanläggningar med koldioxid blir 

vanligare, trenden växer inte minst i norra Europa på grund av det kallare klimatet [Danfoss, 

2017]. De vanligaste tillämpningarna består av subkritiska kaskadkopplingssystem och 

transkritiska systemlösningar. Subkritisk innebär att temperatur och tryck på köldmediet hålls 

under den kritiska punkten och transkritisk innebär motsatsen. Eftersom köldmediet i den 

transkritiska processen ligger ovanför den kritiska punkten används i stället för en kondensor 

en gaskylare med kylflänsar som fungerar som värmeväxlare. Detta gör att 

värmeöverföringen mellan luft och koldioxid sker i gasform i ställer för i vätskeform.  

Gaskylaren sänker temperaturen på gasen direkt efter kompressorn innan expansionsventilen 

och kondenseringen sker endast efter expansion till en lägre trycknivå. System finns som 

enskilda varianter men teknikerna kan också kombineras med en subkritisk och transkritisk 

kompressor. Det transkritiska driftläget kan verka ogynnsamt vad gäller energieffektivitet 

eftersom det höga arbetstrycket kräver mer elenergi till kompressorn men nyare 

systemutformningar som parallellkompression och ejektorteknik har lett till att betydligt lägre 

kompressorkapaciteter fordras vilket resulterar i lägre energianvändning [Storhaug, u. å.]. 

Detta i kombination med att integrera den högtempererade gasen som lämnar systemet för 

uppvärmningsändamål har lett till att de transkritiska koldioxidanläggningarna med så kallade 

booster-system kommit att bli en vanlig lösning i norra Europa eftersom det finns ett stort 

uppvärmningsbehov. 

De nya transkritiska koldioxidlösningarna har uppvisat bäst effektivitet i kallare klimat och 

det finns nu tillämpningar där dessa kan användas med både ekonomiska och energieffektiva 

fördelar och ersätta konventionella HFC-system som använder R404A. Nackdelen är att hela 

befintliga anläggningen allt som oftast måste bytas ut vilket innebär en stor 

investeringskostnad. Man får dock ett system som kan användas under en lång period 

framöver [KTH, ife, 2015]. 
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2.19.2 Forskning och studier om nya koldioxidsystem i livsmedelsbutiker 

Energi och effektivitet 

Danfoss, en stor aktör inom värme- och kylteknik publicerade 2016 en jämförelsestudie om 

köldmedier för nyare transkritiska koldioxidsystem och konventionella HFC-system på 

livsmedelsbutiker. Studien fokuserar på faktorerna klimategenskaper och energieffektivitet 

förenat med ekonomi. 

En sammanfattad redovisning av energibesparingen i siffror hänvisas från rapporten nedan, 

värdena uppskattades i rapporten att gälla för ett helår. I studien som genomfördes i varmt 

klimat framhålls att de redovisade energiförbättringarna kan vara lägre i kallare klimat men att 

den totala verkningsgraden för transkritiska system i lägre omgivningstemperaturer ökar. 

Detta eftersom driftstiden i det transkritiska läget minskar vilket innebär ett lägre 

elenergitillskott. 

Tabell 1. Redovisade energidata från Danfoss jämförelsestudie om köldmedier för nyare 

transkritiska koldioxidsystem och konventionella HFC-system på livsmedelsbutiker [Danfoss, 

2016]. 

  

Transkritiskt 

CO2 

HFC-

system 

Grundläggande effektivitet för köldmediet - 20 % Baslinje 

Elektroniska expansionsventiler med kylmöbelstyrning + 10 % + 10 % 

Varvtalsregulatorer på kompressorer och kondensatorer + 5 % +  5 % 

Värmeåtervinning + 10 % + 5 % 

Teknik för CO2-boostersystem + 5 % 

 Parallellkompression + 10 % 

 Ejektorteknik (gas och vätska) + 10 %   

Total potential jämfört med grundläggande HFC-system + 30 % + 20 % 

Totalpotential jämfört med HFC-system + 10 % 

  

Redovisade slutsatser av studien 

I studien medges att analysen inte är fullständig för alla tillämpningar men att huvudsyftet var 

att sammanfatta situation och tillgänglig teknik. En slutsats av studien är likväl att 

transkritiska koldioxidsystem är färdig för användning i majoriteten av klimat och kan 

resultera i både miljömässiga och ekonomiska fördelar. 
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Ekonomi 

BeLivs, ett stort nätverk av livsmedelsföretag som samverkar för energieffektiviseringar, 

genomförde 2015 en undersökning om alternativa lösningar för frysapplikationer i 

livsmedelsbutiker där köldmediet R404A användes. I studien ingick tre alternativ med 

direktexpansion, samma tillämpning som råder på glassgrossisten. Dessa var de två drop-in-

alternativen R407F (HFC), R448A (HFC) och den mer långsiktiga lösningen R744 (CO2). 

Projektet syftade till att utvärderade de olika alternativen från en ekonomisk ståndpunkt med 

investerings- och driftkostnader. Studien genomfördes med hjälp av teoretiska modeller och 

investeringskostnaderna är delvis uppskattade. 

Författarna gjorde bedömningen att koldioxidlösningen kräver att hela kylkretsen byts ut samt 

att ett så kallat booster-system med en subkritisk och en transkritisk kompressor krävs för att 

uppnå tillräckligt hög kondenseringstemperatur eftersom koldioxid övergår till det 

transkritiskt tillstånd vid 31 grader Celsius och att en högre temperatur fordrats. Nuvärdet av 

den totala installations- och driftskostnaden beräknades med avskrivningstiden 10 år och 

kalkylräntan 3 %. 

Tabell 2. Redovisade data från BeLivs undersökning om alternativa lösningar för 

frysapplikationer i livsmedelsbutiker där köldmediet R404A användes [BeLivs, 2015]. 

 

Energianvändning (kWh/år) (%) 

R404A 227 000 referens 

R407F 212 000 -7 

R448A 218 000 -4 

CO2 191 000 -16 

   Installationskostnad (Kr) (%) 

R407F 75 000 referens 

R448A 205 000 +273 

CO2 960 000 +1280 

   Nuvärde (Kr) (%) 

R404A 1 950 000 referens 

R407F 1 900 000 -3 

R448A 2 050 000 +5 

CO2 2 550 000 +24 

 

Redovisade slutsatser från undersökningen 

Energianvändningen visade sig bli lägre med samtliga alternativ men installationskostnaden 

för det klimatneutrala alternativet koldioxid är betydligt högre än de så kallade ”drop-in”-

alternativen, detta ger dock en långsiktig lösning och författarna uppger att äldre 

frysanläggningar som står inför en ordentlig nyinvestering bör välja detta alternativ. De 

uppger vidare att det sannolikt kan komma att bli en brist på kylteknisk personal som kan 

utföra alla ominstallationer på äldre anläggningar som måste ske inom ett antal år och att 

installationskostnaderna därmed med största sannolikhet kommer att öka jämfört med de 

prisnivåer som angetts i rapporten. 
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3 Glassgrossisten 

 

3.1 Verksamhet 

Produktionen av glass och tillhörande produkter sker centralt i södra Sverige för att sedan 

levereras till de 30-tal grossister som finns fördelade i landet. Grossisten i Umeå är en utav 

fyra i Norrland och täcker ett stort distrikt som sträcker sig över hela Västerbottens län samt 

angränsade län. Produkter till grossisten levereras varje vecka och lagerhålls i ett frys- och 

varmlager som sedan körs ut till företag och butiker med lastbilar. Grossisten har omkring 10 

fasta anställda och det dubbla under högsäsong. 

Byggnaden som grossisten har sin verksamhet i är uppdelad i tre sammanhängande delar, ett 

fryslager, ett varmlager samt en kontorsdel som totalt inryms på 950 m
2
. Kylan i fryslokalen 

skapas genom en eldriven kompressorkylanläggning där temperaturen årligen är -26 grader 

Celsius. Lastbilarna har egna kylaggregat som drivs via eldosor när de står parkerade på 

gårdsplanen. Grossisten äger fastigheten och råder själva över investeringar. 

 

Figur 4. Översikt över glassgrossistens byggnad. 

 

3.2 Faktorer som påverkar energianvändningen 

Då försäljningen av glass är kraftigt säsongsberoende påverkar detta energianvändningen. 

Antalet anställda och aktiva lastbilar varierar därefter och verksamheten kan därför delas upp i 

en sommarsäsong och en vintersäsong. Under sommarsäsongen som sträcker sig mellan maj 

t.o.m. september är antalet anställda och lastbilar omkring dubbelt så många. 

Tabell 3. Driftstider och anställningar under en hel säsong på glassgrossisten 

Avdelning Driftstider 

Antal anställda 

vintertid 

Antal anställda 

sommartid 

Lager 08:00-18:00 2 5 

Kontor 08:00-17:00 2 5 

Distribution, 

lastbilar - 4 8 
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3.3 Energiarbete 

GB glass strävar att uppnå en högre lönsamhet genom att effektivisera sin energianvändning 

och samtidigt minimera sin klimatpåverkan. Företagsledningen har därför satt upp miljömål 

som grossisterna ska uppnå t.o.m. 2019. Miljömålen baseras på klimatpåverkan från 2016 och 

det konkreta målet är att minska utsläppen av växthusgaser med 10 % per levererad produkt. 

Detta ska uppnås genom att: 

 Minska klimatpåverkan som orsakas av bränsleförbrukning i fordonen 

 Minska klimatpåverkan som orsakas av energianvändning i fastigheterna 

 Minska klimatpåverkan som orsakas av läckage av köldmedium från kylanläggningar 

och fordonskylaggregat 

Energikartläggningen och utredningen om kylsystemet avser ge en tydlig bild över den 

nuvarande energisituationen och bidra till att kunna nå de uppsatta miljömålen och skapa ett 

gott energibeteende för grossisten. 
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4 Energikartläggning 

 

4.1 Kartlagd verksamhet 

En övergripande studie av grossistens verksamhet med samtliga tekniska system har utförts. 

Följande delar har inventerats: 

 

 Värme 

 Ventilation 

 Vatten 

 El 

 Klimatskal 

 Kylanläggning 

 

4.2 Metod 

Arbetet har genomförts i form av inläsning, statistikinsamling, inventering och mätning på 

plats, analys och bearbetning av dokumentation och journaler samt genom diskussion med 

sakkunniga personer.  

Energi- och effektberäkningar samt mätningar har utförts på system som bedömts vara 

betydande för sammanställning av energianvändning.  

Åtgärdsförslag för energieffektiviseringar samt enklare ekonomiska kalkyler med 

investeringsbudget, lönsamhet etc. har tagits fram. 

 

4.3 Förutsättningar för ekonomiberäkning 

I energikartläggningen har inte fördjupade ekonomiska beräkningar genomförts, fokus ligger 

på energibesparingar i kWh eller MWh, enklare ekonomiska kalkyler avser att mer indikera 

potentiellt lönsamma åtgärder. 

För kalkylerna gäller förutsättningen att energipriset för el är 800 kr/MWh 

Investeringen beräknas genom budgetpriser för respektive åtgärdsförslags investeringskostnad 

som framtagits genom kortare förstudie samt erfarenhetsvärden. 

Nettobesparingen beräknas genom energibesparing multiplicerat med det redovisade 

energipriset Den raka återbetalningstiden beräknas genom investeringskostnad dividerat med 

nettobesparing. 
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Syftet med kylutredningen avser besvara vilket alternativ som verkar rimligast; konvertera 

den befintliga anläggningen och byta köldmedium eller investera i en helt ny klimatneutral 

anläggning. Vilka fördelar och risker finns i att välja antingen det ena eller det andra 

alternativet. Vid beräkning av exakta investeringskostnader för att konvertera eller anlägga en 

helt ny kylanläggning fordras stor expertis och en noggrann utvärdering måste genomföras av 

kylteknisk personal. Ett exakt pris är något installationsföretagen får uppge i sina 

anbudsförslag när väl beslut tas, priset för investeringen kan också komma att variera stort 

beroende på anbud. 

En kostnadsuppskattning för de två alternativen kommer att ges men dessa bör ses som 

uppskattningar och mer i jämförelsesyfte för att kunna relatera de två alternativen med 

varandra. 

 

4.4 Förutsättningar för energiberäkning 

Energiberäkningarna är gjorda med normalårstemperaturen 3,4 °C. Vid normalårskorrigering 

har berörda poster korrigerats mot 4,2 °C för året 2016 enligt klimatdata från Sveby. 

U-värden för klimatskalet har delvis kunnat hämtas från ritningsunderlag men har också 

uppskattats efter inventering på plats. 

Mätningar har utförts på samtliga 4 ventilationsaggregat. Mätningarna innefattar luftflöden 

och temperaturer för beräkning av värmeväxlargrad. 

Kylanläggningens elförbrukning har loggats genom apparatskåpet. Loggningen innefattar hela 

kylanläggningens komponenter och den totala drifteffekten. 

Elförbrukningen som avser bilarnas kompressorkyla har loggats 9 dygn för att få en 

tillräckligt noggrann uppfattning om den årliga förbrukningen, med korrigeringar för sommar- 

och vintersäsong. 

Drifttider för belysning, truckladdning, motorvärmare, fläktsystem etc. är uppskattade efter 

inventering och kontakt med anställda på grossisten. 
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5 Energistatistik 

Här redovisas den energistatistik som framkommit i samband med energikartläggningen. 

  

5.1 Köpt energi 

Köpt energi består av endast el och köps in via ett abonnemang från Umeå Energi. 2016 

uppgick den totala mängden till 394 MWh. I figuren nedan redovisas den köpta elen i 

månadsvis fördelning. 

 

 

Figur 5. Köpt el 2016 i månadsvis fördelning. 

 

5.2 Återvunnen energi 

Värmeåtervinning finns på 4 stycken ventilationsaggregat. För kyla sommartid (perioden maj 

t.o.m. september) installeras en sommarinsats i 3 stycken aggregat med utebliven 

energiåtervinning som följd. Detta har korrigerats för i beräkningen. 

Mängden återvunnen värme har beräknats till 16 MWh 

 

5.3 Tappvarmvatten 

Vatten utnyttjas nästan uteslutande för personlig hygien som toalettbesök samt i fikarum för 

diskmaskin, kaffekokning etc. 

2016 användes 80 m
3
 vatten och för att värma detta användes 1 MWh 
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5.4 Nyckeltal 

Ett nyckeltal för en byggnads specifika energianvändning redovisas ofta som tillförd energi 

per kvadratmeter uppvärmd area. Detta kan användas som ett mått för att kunna jämföra och 

relatera en byggnads energiprestanda.  

Vid beräkning av nyckeltalet har elenergin till kylanläggningen samt bilarnas kylaggregat 

uteslutits. Den berörda arean innefattar varmlager samt kontorsdel och den tillförda energin är 

korrigerad till 61 MWh. 

 

Area A-temp:                             458 m
2
 

Totalt tillförd energi:               61 000 kWh 

Nyckeltal:                                   133 kWh/m
2
*år 
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6 Energibalans 

I detta avsnitt ges en samlad redovisning av energitillförseln och dess fördelning i 

verksamheten 

 

6.1 Fördelning elanvändning  

 

 

 

Figur 6. Figuren visar den använda elen i MWh fördelad i verksamheten under 2016. 

Summan för den kartlagda elen överstiger den verkliga summan med 7 % men har bedömts 

vara tillräckligt noggrann. 
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6.2 Avgiven energi 

Den avgivna energin är den energi som lämnar byggnaden via transmission (värmeförluster 

genom klimatskal), ventilation, infiltration (ofrivillig ventilation) och avlopp samt efter 

kylproduktion för fryslager och lastbilsaggregat. Den tillförda energin är beräknad till 390 

MWh och ska motsvara den tillförda som uppmätts till 394 MWh av Umeå Energi. 

 

 

 

Figur 7. Fördelning avgiven energi 2016. 

 

 

Ventilation  46 MWh 

Transmission  52 MWh 

Vatten & Avlopp 1 MWh 

Infiltration  141 MWh 

Kylaggregat Lastbilar 75 MWh 

Motorvärmare 6 MWh 

Kondensorfläktar 70 MWh 
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6.3 Produktionsprocesser 

Ingen produktionsprocess har identifierats då denna avser specifika processer som kopplas till 

en verksamhets produktion. Kylanläggningen har bedömts tillhöra kategorin övrig energi. 

 

6.4 Stödprocesser 

6.4.1 Belysning 

Belysningen sker nästan uteslutande med lysrörsarmatur, endast i kontorets fikarum finns 

annan belysning. Kontor och varmlager bytte för några år sedan bort de äldre T8-lysrören till 

de mer energieffektiva T5-lysrören med HF-don. På torrlagret återfinns dessa i 58W och på 

kontoret i 36W. I fryslokalen finns högtrycksnatriumlampor, dessa avger ett högt ljusutbyte 

vilket är viktigt eftersom de sitter monterade på en takhöjd över 7 meter och inga fönster finns 

som släpper in dagsljus. Närvarosensorer finns installerade i frysrummet. 

 

Totalt installerade effekter i respektive del av grossisten: 

Fryslokal:       1938 W 

Varmlager:     1856 W 

Kontor:           3000 W 

 

Drifttiden är måndag – fredag mellan 8:00 - 17:00/18:00 vilket resulterar i 45–50 timmar i 

veckan. För att uppskatta hur effektiv belysningen är har en jämförelse med 

energimyndighetens riktvärden för installerad effekt per kvadratmeter gjorts.  

  

Tabell 4. Installerad effekt, energiupphov samt riktvärden för belysningen i de tre olika 

delarna av byggnaden. 

Lokal 
Installerad effekt 

(W)  

Energianvändning 

(MWh/år) 

Yta 

(m
2
) 

Installerad effekt per yta 

(W/m
2
)  

Riktvärden 

(W/m
2
) 

Fryslokal 3000 7,5 480 6 7 

Varmlager 1856 4,6 260 7 7 

Kontor 1938 4,4 198 10 10 

 

 

Den totala energiåtgången för belysning är beräknad till 17 MWh. 
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6.4.2 Ventilation 

Det finns 4 stycken ventilationsaggregat, 3 till kontorsdelen och ett till torrlagret. Dessa är alla 

av typen rexovent korströmsvärmeväxlare och uppskattas vara över 20 år gamla. Elvärmare 

finns och utnyttjas till de 3 som går till kontoret för att uppnå önskad tilluftstemperatur under 

vintertid. Sommartid ersätts värmeväxlaren i aggregaten till kontoret med en tom 

sommarinsats så att ingen värme överförs mellan från – och uteluft, detta för att få in så sval 

luft som möjligt.  

Kartläggningen genomfördes då sommarinsatserna satt monterade så ingen värmeväxlargrad 

kunde beräknas efter de uppmätta luftflödena och temperaturerna till de växlare som går till 

kontoret. Dessa är uppskattade att ha samma värmeväxlargrad som den uppmätta och 

beräknade till torrlagret, till den används ingen sommarinsats. 

 

Tabell 5. Uppmätt flöde, eleffekt och SFP-värde för de fyra ventilationsaggregat som finns på 

grossisten. 

Ventilationsaggregat Betjänar område 

Uppmätt tilluftsflöde 

(L/s) 

Eleffekt 

(kW) SFP kW/m
3
 

RDAA 2-4-1 Kontor 1 77 0,16 2,1 

RDAA 2-4-1 Kontor 2 77 0,16 2,1 

RDAA 2-4-1 Kontor 3 86 0,16 1,9 

RDAA 2-4-1 Varmlager 103 0,16 1,6 

 

Samtliga aggregat har uppskattats vara i drift året om. Fläktarnas eleffekt har uppskattats vara 

70 procent av märkeffekten som hämtats från fabrikatdata. Sommarinsatserna är monterade 

hela sommarsäsongen som uppskattats vara mellan maj t.o.m. september. 

Tabell 6. Uppmätta och dimensionerade uteluftsflöden samt beräknat specifikt uteluftsflöde i 

kontor och på varmlager. 

Område Atemp (m
2)

 Uteluftsflöde (L/s) 

Dim. Uteluftsflöde 

(L/s) 

Spec. uteluftsflöde (L/s, 

m
2
Atemp) 

Kontor 198 240 240 1,2 

Varmlager 260 103 90 0,4 

 

Det dimensionerade uteluftsflödet hämtades från dokumentation på grossisten. 

 

Den totala energiåtgången för fläktarnas elenergi (inklusive elvärmare under vintersäsongen) 

är beräknad till 24 MWh, (18 + 6). 
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6.4.3 Värme 

Grossisten värms upp av direktverkande oljefyllda elradiatorer med elektronisk termostat som 

inköptes för ett par år sedan. Det finns 12 stycken på vardera 1000 W, alla återfinns i 

kontorsdelen. Dessa är avslagna under sommarsäsongen och alla nyttjas inte under 

vintersäsongen. 

Den årliga energianvändningen för uppvärmning beräknades genom att utgå ifrån den energi 

som åtgår för att värma upp den totala kontorsarean med avseende på temperaturskillnaden 

ute och inne samt den totala transmissionen och infiltrationen från kontoret. 

 

Den totala energiåtgången för radiatorer är beräknad till 23 MWh. 

 

6.4.4 Klimatskal 

Byggnaden som grossisten har sin verksamhet i uppfördes 1986. Hela byggnaden som 

innefattar alla tre delar av grossisten är sammanhängande men kontorsdelen är en 

utanpåliggande byggnad med annat material bestående av träfasad, isolering och plåttak. En 

kallvind finns mellan plåttaket och vindbjälklaget som inrymmer 3 ventilationsaggregat till 

kontorsdelen. Frys- och torrlagret består av parocväggar i sandwichelement. Temperaturen i 

frysen hålls årligen på -26 grader Celsius. Temperaturen på varmlager samt i kontorsdelen är 

dimensionerade för 14 respektive 20 grader Celsius.  

U-värden för klimatskalet kunde delvis hämtas från ritningsunderlag men har också 

uppskattats efter inventering på plats. Följande U-värden har använts vid beräkningar: 

Tak:                  0,13 W/m
2
, K 

Grund/golv:  0,17 W/m
2
, K 

Väggar                0,18 – 0,37 W/m
2
, K 

Fönster           2 W/m
2
, K 

Portar             2 W/m
2
, K 

 

6.4.5 Kontor och administration 

Schablonvärden för elenergi till kontorsutrustning användes för att beräkna den totala 

energiåtgången med avseende på kontorets golvarea. 

Kontorsarea (m
2
) Schablon exkl. belysning (kWh/m

2
, år) Energi (MWh) 

198 20 4,0 

 

Den totala energiåtgången för kontorsutrustning är beräknad till 4 MWh. 
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6.5 Övrig energi 

Övriga energianvändare som identifierats som betydande för verksamheten listas nedan.   

 

6.5.1 Truckladdning 

På grossisten finns 3 stycken inomhustruckar som används i fryslagret och på torrlagret. 

Energiåtgången för dessa har beräknats efter uppskattad användning som lagerpersonal 

uppgett samt utgående ifrån märkeffekter som finns angivet på truckarna. Den uppskattade 

effekten korrigerades till 80 procent av märkeffekt.  

 

Tabell 7. Truckarnas effekt och energiupphov. 

 

P (kW) 

Uppskattad 

laddning/dygn (h) 

Uppskattat antal 

dygn/år 

Energi 

(MWh) 

Truck 1 8,9 6 230 12,2 

Truck 2 1,8 3 230 1,3 

Truck 3 1,8 3 230 1,3 

 

Den totala energiåtgången är beräknad till 15 MWh. 

 

 

6.5.2 Motorvärmare 

Energiåtgången till motorvärmare har uppskattats efter kontakt med personal på grossisten. 

Antal bilar 

Snitteffekt inkl. 

kupévärmare (kW) Drifttid/dag, bil Dagar/år Energi (MWh) 

5 1,5 8 100 6 

 

Den totala energiåtgången är beräknad till 6 MWh. 
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6.5.3 Kylaggregat lastbilar 

En stor del av energianvändningen förbrukas av lastbilarnas kylaggregat. Lastbilarna kan inte 

generera egen kyla under körning och eftersom de är fyllda med glass i princip hela tiden, 

även nätter och helger, frånsett under avfrostning, så måste bilarna få kyla direkt vid ankomst 

till grossisten. Detta sker genom eldosor på gårdsplanen som bilarna ansluter till via en 

trefaskabel.  

 

Loggning genomfördes på dessa dosor under 9 dagar för att få en tillräckligt god uppfattning 

om energiåtgången. Under perioden var 5 stora lastbilar och 1 mindre lastbil aktiva. Antalet 

bilar som är aktiva beror av säsong och försäljning men har efter diskussion med personal på 

grossisten uppskattats till 7 stora lastbilar under sommarsäsongen maj t.o.m. september och 5 

stora bilar under resterande vintersäsong. Några lastbilar laddar dessutom på annan ort två 

gånger i veckan under sommarsäsong vilket måste korrigeras för. 

 

Kylaggregatens totala energiåtgång är beräknad till 75 MWh. 
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6.5.4 Kylanläggning till fryslagret 

Kylanläggningen på glassgrossisten installerades 1987 med CFC-gasen R502 (GWP-värde 

4657). Konvertering till HFC-gasen R404A skedde 1997. Anläggningen består av två separata 

kylkretsar. Den ena kretsen (KA1) innehåller 65 kg R404A och den andra kretsen (KA2) 56 

kg R404A, den totalt installerade köldmediemängden är alltså 121 kg vilket motsvarar ca 470 

ton koldioxidekvivalenter. 

Komponenter i anläggningen: 

Kompressorer, elmotorer, kondensorer, köldmedietank, förångare, automatik och reglerorgan. 

 

De två systemen är i stort lika och har varsin kompressor och två förångare vardera i 

fryslagret som kopplar till kondensorerna placerade på taket. En viss värmeåtervinning 

hämtas i den ena kretsen som hjälper att värma det intilliggande torrlagret med två fläktar. 

Separata styrur för tidsförskjutna avfrostningar är installerade som aktiveras två gånger per 

dygn. 

 

 

Figur 8. Bilderna är tagna i kompressorrummet som återfinns på varmlagret intill fryslagret. 

Bilden till vänster visar de två kompressorsystemen och bilden till höger hur rörledningarna 

fortsätter till övriga delar av systemen. 

 

Kylsystemet har inte analyserats i detalj, den totala eleffekten för hela systemet loggades för 

att se den totalt fordrade driftenergin. För en djupare analys av hela kylprocessen bör man 

mäta fler driftpunkter och beräkna separata verkningsgrader för de ingående komponenterna i 

systemet samt mäta tryckpunkter och köldmedieflöde. Den totala eleffekten fördelar sig på 

hela anläggningen som kompressoreffekten, kondensoreffekten, pumpar, fläktar etc. 

Den totala energiåtgången har beräknats till 258 MWh.  

Den avgivna värmeenergin som går ut via kondensorfläktarna på taket har uppskattats till 70 

MWh och motsvarar knappt 30 % av systemets totala energiåtgång. 
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Det vanligaste nyckeltalet för prestandabeskrivning i kyl- och frysanläggningar är 

köldfaktorn, det så kallade COP-värdet som talar om vilken eleffekt som krävs för att leverera 

en viss kyleffekt och definieras som den upptagna värmen i förångaren delat på 

kompressorarbetet. Viktigt att påpeka är att COP inte är konstant utan förändras efter 

kylbehov och driftbelastning. Den loggade eleffekten för hela kylanordningen visade i 

genomsnitt 30 kW och efter uppskattad köldfaktor på 1,2 kan kyleffekten beräknas till 36 kW 

(30*1,2).  

Köldfaktorn kan styrkas av den driftsimulering som genomförts tillsammans med en 

kylkunnig på Sweco i Luleå. Simuleringen visade drygt 36 kW för erhållen temperatur och 

storlek på fryslokalen och överensstämmer med den uppmätta. 
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7 Åtgärdsförslag 

 

7.1 Effektiviseringspotential 

Innan utförande av effektiviseringsåtgärder måste en avvägning ske mellan de teoretiskt 

genomförbara åtgärderna och de ekonomiskt lönsamma. En minskad energianvändning ger 

lägre drift- och förvaltningskostnader, men till vilken kostnad kan dessa 

effektiviseringsåtgärder genomföras. Hur lång tid tar det innan dessa faktiskt genererar 

ekonomisk lönsamhet och hur lång är livslängden för åtgärden. Många parametrar styr om en 

investering kan anses som lönsam eller inte och en bedömning måste göras utifrån företagets 

förutsättningar. Efter utredning om vilka åtgärder som anses vara nödvändiga och lönsamma 

bör dessa prioriteras. Förslagsvis bör någon på verksamheten tillsättas som ansvarig för 

energi- och miljöfrågor och se till så att en handlingsplan upprättas för löpande tillsyn och 

uppföljning. 

 

 

 

7.2 Summering åtgärdsförslag 

 

Åtgärd 

Investeringskostnad 

(tkr) 

Energibesparing 

(MWh/år) 

Nettobesparing 

(tkr/år) 

Återbetalningstid 

(år) 

Luftridå 20 17 14 1,4 

Timerstyrda 

motorvärmare 1 5 4 0 

Nytt 

ventilationsaggregat 130 20 16 8,3 

Täta kring nödutgången 

i frysen 
- - - - 
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7.3 Åtgärder 

System som bedömts betydande ur energieffektiviseringsperspektiv eller kräver relativt enkla 

åtgärder har prioriterats. De åtgärder som identifierats redovisas nedan. 

 

7.3.1 Åtgärd 1 – Luftridå 

 

Nuvarande status 

Ett uppmärksammat problem på grossisten är kraftig luftströmning vid de två portarna, 

framförallt frysporten. Temperaturskillnaden mellan varmlager och varmlager är 40 grader 

och ger upphov till en stor termisk tryckskillnad mellan de två temperaturzonerna i 

portöppningen, detta ger upphov till stora infiltrationsflöden och en betydande energiförlust. 

Den kalla luften strömmar ut genom portens nedre del samtidigt som värme smiter in genom 

den övre delen. Luftflödet beror av portöppningens storlek, öppningsintervaller, temperatur- 

och tryckskillnader samt korsdrag vid framförallt in- och utpassager med truckfordon.  

Efter uppmätt luftflöde i portöppningen och en uppskattad tid på totalt 30 minuter som porten 

står öppen under en hel dag beräknades en energiförlust på 29 MWh per år. 

Luftströmningen skapar ett onödigt kyleffektbehov och orsakar stora problem varma 

sommardagar, framförallt vid hög aktivitet kring frysen då många bilar ska lastas och porten 

står öppen längre perioder. Den varma fuktiga luften som smiter in skapar isbildning och 

halka på golven vilket är särskilt problematiskt för truckfordonen som lätt kan köra fast och 

bli stående. Lagerpersonalen som loggar och för protokoll över temperaturen i frysen uppger 

att temperaturen kan stiga med uppemot 10 grader varma sommardagar och vid hög aktivitet. 

Den andra porten som finns på torrlagret befinner sig dessutom nära frysporten vilket skapar 

ett extra stort luftflöde då båda portarna står öppna.  

Åtgärdsförslag 

För det första är det viktigt att lagerpersonal och åkare görs medvetna om problemet och 

upprättar goda beteenden och rutiner så att portarna hålls stängda så gott det går, framförallt 

viktigt att inte bägge portarna står på öppna samtidigt då detta ökar luftströmningen.  

En korrekt installerad luftridå kan ge en skarp separation mellan temperaturzonerna i form av 

en osynlig luftbarriär. Detta minskar infiltrationen avsevärt och ger betydande 

energibesparingar eftersom kylbehovet i frysrummet minskar markant, mindre varmluft 

behöver kylas samt att en större del av den kylda luften stannar i frysrummet. Det blir 

dessutom mindre isbildning när mindre varmluft smiter in vilket underlättar för 

truckfordonen, sänker behovet av avfrostning samt att frysvarornas hållbarhet ökar.  

Efter kontakt med återförsäljare av luftridåer har en lämplig produkt hittats. Portstorleken 

kräver två stycken ridåer vilket ger upphov till en kostnad på ca 12 000 kronor inklusive en 

installationskostnad på mellan 5 – 10 000. I runda tal kan alltså en ridålösning kosta uppemot 

20 000 kronor och vara fullt fungerande i cirka 10 år. 
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Baserat på studier om luftridåer samt efter kontakt med återförsäljare och servicetekniker från 

Frigo har en energibesparing på 60 % uppskattats. Energiförlusten som beräknades till 29 

MWh för ett helt arbetsår ger då en besparing på drygt 17 MWh. 

Ekonomisk analys 

Investeringskostnad 20 000 

Energibesparing el 17,4 MWh/år 

Nettobesparing 14 tkr/år 

Återbetalningstid 1,4 år 

 

Kommentar 

Ytterligare en lösning för att minska luftströmningen är att upprätta ett slussystem. En sluss 

tätar effektivare och skulle spara ännu mer energi men är en betydligt mer omfattande åtgärd 

och skulle i dagsläget kräva en utbyggnad för att få plats. En luftridå kan hindra en betydande 

del luft att förflyttas mellan de två lokalerna och den kan också upplevas som en mer optimal 

lösning då det underlättar för truckfordon och personal att passera genom porten. 

 

 

7.3.2 Åtgärd 2 - Timerstyrda motorvärmare 

 

Nuvarande status 

Flertalet motorvärmare utnyttjas under vintertid och när åkare sover borta kan värmaren stå på 

i över ett dygn vilket resulterar i onödiga energiförluster. 

Åtgärdsförslag 

Installera timerstyrning så att motorvärmarna slås på bara timmarna innan bilen ska användas.  

Ekonomisk analys 

Investeringskostnad 1 tkr 

Energibesparing el 5 MWh/år 

Nettobesparing 4 tkr/år 

Återbetalningstid 0 år 
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7.3.3 Åtgärd 3 – Nytt ventilationsaggregat 

 

Nuvarande status 

Kontorsdelen ventileras med 3 stycken mindre korsströmsvärmeväxlare med en uppskattad 

verkningsgrad på 55 %.  

Åtgärdsförslag 

De befintliga värmeväxlarna är ålderstigna med en låg verkningsgrad, att installera ett nytt 

aggregat med roterande värmeväxlare skulle höja verkningsgraden till ca 80 %, nya aggregat 

har dessutom lägre fläktelförbrukning. En lämplig produkt har hittats och räknats på. 

Ekonomisk analys 

Investeringskostnad (inkl. installation) 130 tkr 

Energibesparing el  20 MWh/år 

Nettobesparing  16 tkr/år 

Återbetalningstid  8,3 år 

 

Kommentar 

Tidsstyrning för ventilationen bör ses över så att aggregaten endast är i drift under 

verksamhetstid. Man kan även se över möjligheten att installera ett variabelflödessystem som 

innebär att ventilationsflödet kan regleras efter behov som personnärvaro och 

rums/årstemperatur, detta skulle dock eventuellt kräva ett större kanalsystem och regleras 

efter antingen motordrivna spjäll eller tilluftsdon. 
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7.3.4 Åtgärd - Kylanläggning 

Här nedan diskuteras hur man bäst tillmötesgår kravet att åtgärda kylanläggningen innan år 

2020 då service- och underhållsförbudet träder i kraft, detta efter en enklare inspektion och 

loggning av anläggningen. 

 

Konvertera anläggningen till att använda ett annat köldmedium 

 

Att konvertera den befintliga anläggningen skulle innebära en mindre kostnad men kostnaden 

är starkt beroende av omfattningen på arbetet. Beroende på val av köldmedium som bäst 

rekommenderas efter att kylteknisk personal noggrant inspekterat och utvärderat hela 

anläggningen med ingående komponenter kan en total kostnad fastställas. I syfte att kunna 

jämföra de två alternativen har en kostnad på mellan 200 – 350 tkr uppskattats. 

Efter genomförd kartläggning av kylanläggningen har en investering i en så pass gammal 

anläggning inte bedömts vara lönsam, de mest betydande faktorerna som påverkar denna 

bedömning listas nedan: 

 Kylsystemet på grossisten installerades 1987 och konverterades till att använda HFC-

gasen R404A 1997 och utgående ifrån att livslängden för de flesta kommersiella 

kylsystem uppskattas vara mellan 15–20 år [KTH, ife, 2017] bedöms anläggningen 

vara ålderstigen. 

 

 Verkningsgraden har efter inspektion bedömts vara undermålig till följd av gamla och 

utslitna komponenter. En stor del av tillhörande automatik, reglerorgan och 

elinstallationer är över sin tekniska livslängd och kräver sannolikt upprustningar. 

Risken för kompressorhaveri är stor och med största sannolikhet kommer dessa inte 

klara en konvertering vilket innebär att nya behöver inköpas. Allt detta tyder på att den 

slutliga kostnaden kan bli omfattande 

 

 Kylsystemet är av typen direktexpansion vilket innebär att en stor köldmediemängd är 

installerad sett till kylkapaciteten, risken för läckage ökar och flexibiliteten vid ett 

köldmediebyte minskar. 

 

 En konvertering till ett köldmedium med lågt GWP-värde blir mer krävande för det 

aktuella systemet och lämpliga alternativ som nämnts i litteraturstudien, ex. R407F 

och R448A bör ses som en kortsiktigare lösning om man ser till att nedfasningstakten i 

F-gasförordningen ska spegla genomsnittsvärdet på marknaden, båda dessa lösningar 

med GWP-värden på cirka 2000 respektive 1400 står över marknadsvärdet redan år 

2021, se figur 2.  
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Investera i en ny kylanläggning 

Danfoss lyfter i en studie om köldmedier fram tre huvudparametrar som bör betraktas vid val 

av köldmedium för kylanläggningar; överkomlighet, miljö och säkerhet. Underliggande 

parametrar som också ska bedömas är lägsta livscykelkostnad, drift- och energieffektivitet 

samt köldmediets egenskaper som brännbarhet, giftighet och GWP-värde. Efter noggrant 

övervägande kan en god balans uppnås och en långsiktig och hållbar investering säkerställas 

[Danfoss, 2017]. 

Efter inspektion av den befintliga kylanläggningen har en investering i en ny anläggning 

bedömts vara den bästa åtgärden för grossisten. Detta skulle innebära en betydligt större 

investeringskostnad men resultera i en kylanläggning som kan användas många år framöver 

och minimera service- och underhållskostnader, framförallt om en klimatneutral 

köldmedielösning väljs då kostnader för tillsyn och läckagekontroller kan minimeras eftersom 

dessa inte behöver genomföras lika frekvent som utrustning innehållande fluorerade 

köldmedier. 

Slutsats 

Det mest avgörande inför en konvertering till ett nytt köldmedium är skicket på anläggningen 

och att installera en ny kylanläggning på glassgrossisten bedöms vara ofrånkomlig. Efter 

genomförd studie om kylanläggningar och klimatneutrala köldmedier rekommenderas en 

transkritisk koldioxidlösning för grossisten. Den är bäst tillämpningsbar i det kalla nordliga 

klimatet och uppvisar goda resultat med avseende på både ekonomi och effektivitet. 

Glassgrossisten i Östersund har valt just denna lösning. 

 

För exakt pris måste offertförslag lämnas från kylinstallatör som kan ta hänsyn till de exakta 

förutsättningar som råder på grossisten. En prisuppskattning är gjord men återigen i syfte att 

jämföras och relateras till den kostnad som en konvertering ger upphov till. 

Kontakt har tagits med en kylinstallatör som varit delaktig i projekterandet av 

koldioxidanläggningen som ska anläggas på glassgrossisten i Östersund. Vid denna råder 

andra förutsättningar i form av storlek och användning eftersom den också inrymmer en 

frystunnel och kylavdelning. Det exakta priset för anläggningen kunde inte delges eftersom 

det inte var offentliga handlingar men installatören bidrog med egna kunskaper och 

erfarenheter och en kortare jämförelsestudie kunde göras. 

Priset för att anlägga och installera en ny koldioxidanläggning på grossisten har uppskattats 

kosta mellan 1,3 – 1,5 mkr. 

Kommentar 

I samband med en installation av en ny koldioxidkylanläggning finns möjligheten att utnyttja 

den högtempererade kondensorvärmen från kylaggregaten för värmeåtervinning. Den heta 

gasvärmen kan via värmeväxling användas till att förvärma tilluften i ventilationsaggregaten 

till kontorsdelen vilket skulle bidra till att sänka det totala energibehovet.  

Det finns även möjlighet att nyttja kondensorvärmen för uppvärmning av tappvarmvatten, 

detta kräver dock en vätskekopplad kondensor i stället för den luftkylda som används i dag. 
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Genom att förvärma ventilationsluften behövs inga elvärmare till värmeväxlaraggregaten, 

dessa förbrukar i dagsläget 18 MWh per år. 

Dessutom kan elradiatorerna som i dagsläget förbrukar 23 MWh per år användas minimalt. 

Möjligheten ges också att utnyttja kondensorvärmen till vätskekopplade radiatorer men 

eftersom grossisten nyligen installerade oljefyllda elradiatorer ger detta dålig ekonomisk 

bäring eftersom en ny installation av vattenburna radiatorer är kostsamt. 

 

 

7.3.5 Övriga förslag och åtgärder 

 Se till så att nödutgången på baksidan i frysen går att stänga ordentligt, väldigt mycket 

isbildning i dagsläget till följd av att varm luft strömmar in och späder på 

kyleffektbehovet. 

 

 

 

 Genomföra en nattvandring på grossisten för att identifiera onödig elanvändning från 

exempelvis belysning eller kontorsutrustning.  
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8 Diskussion 

 

Efter genomförd energikartläggning är det relevant att diskutera resultatets tillförlitlighet och 

huruvida tillvägagångssättet för det genomförda arbetet är behäftat med osäkerheter och 

felmarginaler. Kartläggningen har genomförts utgående ifrån den totala elanvändningen som 

uppmätts av Umeå energi. Identifierade system av betydande karaktär för energianvändningen 

har loggats separat. Övriga elanvändare som kartlagts har uppskattats efter inventering på 

plats. Detta genom att avläsa installerade effekter samt uppskatta drifttider för respektive 

användare. Dessa system och komponenter ger upphov till felkällor eftersom den verkliga 

effekten och drifttiden är svår att uppskatta. För en mer noggrann kartläggning krävs att man 

mäter alla elförbrukare var för sig men detta skulle givetvis innebära ett betydande arbete och 

leder till frågan hur tids – och resurskrävande en energikartläggning egentligen bör vara. 

Syftet med kartläggningen är att ge en tillräckligt noggrann uppskattning av 

energianvändningen för att vidare identifiera system eller komponenter som kan åtgärdas för 

att effektivisera energianvändningen. Om kartläggningen sedan ligger till grund för framtida 

investeringar för energibesparingsåtgärder är det viktigt att lyfta fram och reflektera över 

energianvändare som eventuellt över – eller underskattats. 

Tänkbara sådana i den genomförda kartläggningen är belysning, truckladdning, radiatorer 

samt elvärmare och fläktdrift för ventilationen. Av dessa är det bara ventilationsaggregaten 

som föreslås åtgärdas. Effektberäkningarna för elvärmen samt fläktdriften utgår ifrån 

märkdata och ventilationen har uppskattats vara i drift oavbrutet. Dessa system är dock över 

20 år gamla och att byta dessa mot ett roterande värmeväxlaraggregat kan motiveras med 

både underhållsbesparingar för nuvarande system samt en energieffektivisering eftersom det 

nya aggregatets verkningsgrad stiger markant samt att fläktelen reduceras. 

Hos grossisten var det uppenbart att kylanläggningen och lastbilarnas kylaggregat stod för den 

stora majoriteten av energianvändningen, vilket också visade sig efter genomförd loggning. 

Resterande energianvändare har beräknats utgöra endast drygt 15 % av den totala 

användningen. Eftersom arbetet skulle inrymma en utredning om kylanläggningen valdes att 

inte studera dessa 15 % på detaljnivå då det inte rymdes inom tidsramen för projektet. Genom 

att dessa poster inte vidare utreddes, finns potentiellt mer effektivisering att hämta. 

Korrigeringar och kvalificerade uppskattningar är gjorda och efter kontakt med anställda på 

grossisten har elanvändare utvärderats så noggrant möjligt. Det ska också påpekas att de 

beräknade 15% innefattar övriga elanvändare som inte inventerats. 

Efter att elförbrukningen kartlagts beräknades den avgivna energin för att slutföra 

energibalansen. De beräknade U-värdena för att bestämma grossistens klimatskal kunde 

delvis hämtas från ritningsunderlag och fick sedan kompletteras efter inventering och erhållna 

erfarenhetsvärden för rådande byggnadsmaterial. Transmissions- och infiltrationsförluster 

beräknades och luftflöden för att bestämma ventilationsförluster uppmättes. Resultatet av den 

beräknade avgivna energin fördelar sig på ventilation (12%), transmission (13%), infiltration 

(36%), kylaggregat lastbilar (19%) och kylanläggningens kondensorfläktar på taket (18%).  

Att beräkna den verkliga fördelningen för dessa energiförluster är komplicerat och utrustning 

som värmekamera och dy fordras. Alternativt kan man ta hjälp av datorer och 

simuleringsprogram. Varm – och fryslagret består däremot av ett och samma 
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byggnadsmaterial, sandwichelement av paroc och utan fönster. U-värden kunde enkelt 

bestämmas och tillsammans med temperaturmätningar kunde därför transmissionsförlusterna 

troligtvis uppskattas med någorlunda god marginal. Detsamma gäller ventilationsförlusterna 

eftersom luftflöden och temperaturer uppmättes och värmeväxlargrader kunde beräknas. 

Felkalkylen ligger eventuellt i att fläktarna inte är i drift dygnet runt. Detta skulle däremot inte 

ge någon större inverkan på den totala energibalansberäkningen.  

Det skulle vara intressant att se hur den beräknade värmefördelningen skiljer sig från den 

”verkliga” men det svårt att kontrollera utan värmekamera och eventuell hjälp av 

simuleringsprogram. Detta skulle ge ett resultat som ligger närmare den ”verkliga”. 

Funderingar som då skulle besvaras är exempelvis hur det vedertagna schablonpåslaget på 

20% för köldbryggor inverkar på de verkliga transmissionsförlusterna.  

Att bestämma den exakta storleken på alla dessa förluster bedömdes inte nödvändigt utan 

fokus lades främst på att bestämma energiförlusterna från frysen eftersom det är ett så pass 

energikrävande system. Att upprätthålla den årliga temperaturen på -26 grader beräknades 

uppta drygt 65% av grossistens totala energianvändning.  

Detta är det system som har störst effekt på energibalansens. Kylanläggningens effekt 

loggades och en genomsnittseffekt togs fram för att sedan kunna beräkna den årliga 

energianvändningen. Denna kan vara missvisande eftersom energianvändningen kan variera 

stort över både dygn och säsong beroende på omgivande temperaturer och aktivitet kring 

frysen. En mer omfattande kartläggning av kylanläggningen med fler loggningar för separata 

komponenter skulle visa hur den sammantagna elförbrukningen fördelar sig i hela systemet. 

Detta tillsammans med värmekamera skulle ge en bättre bild av värmefördelningen och den 

slutliga energibalansen. Funderingar som skulle besvaras är hur mycket värme 

återvinningsfläktarna på varmlagret tillför samt hur mycket värme de två kompressorerna ger. 

Kompressorrummet längst ned i varmlagret upplevdes väldigt varmt. Dessa två är i dagsläget 

varmlagrets enda uppvärmningskälla som ser till att temperaturen hålls vid ca 14 grader under 

kallare delen av året. Vid beräkning av dessa kan byggnadens specifika energianvändning 

fastställas noggrannare. Det framtagna värdet i kartläggningen ovan är aningen skev. Den 

beräknades till 133 kWh/m
2
, år efter att elenergin till kylanläggningen samt bilarnas 

kylaggregat uteslutits trots att elenergin till kylanläggningen alltså resulterar i värme för 

uppvärmning av varmlagret. Betydelsen av byggnadens totala energianvändning kan däremot 

diskuteras eftersom verksamheter med fryslagerhållning är specifikt. Det skulle däremot vara 

intressant att jämföra med andra glassgrossister. 

En utförligare kartläggning av kylanläggningen skulle också visa exakt hur mycket energi 

som avges via kondensorfläktarna och som finns att tillvarata. Detta värde är troligtvis den i 

fördelningen som har minst tillförlitlighet eftersom den enbart baserats på teoretiska grunder 

och efter vad som verkar rimligt utgående ifrån den loggade elförbrukningen samt framtagna 

kyleffekten. Att bestämma storleken på denna värmeförlust var en av de största svårigheterna  

med att slutföra energibalansen. Ytterligare ett problem var att beräkna de stora 

infiltrationsförlusterna vid frysporten som öppnas ofta och oregelbundet. Ett uppdagat 

problem hos grossisten är just dessa infiltrationsflöden som leder till att temperaturen i frysen 

stiger. Fokus lades på att beräkna storleken på dessa energiförluster i syfte att motivera till en 

åtgärd. Luftflödena uppmättes och beräknades ge en energiförlust på 29 MWh per år vilket 

innebär över 10 % av kylanläggningens årliga energibehov. För ett noggrannare värde på 
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energiförlusten fordras en värmekamera samt att man fastställer exakt hur länge porten står 

öppen. Detta bedömdes däremot överflödigt. Porten ger inte enbart upphov till energiförluster 

utan också skapar problem för fryspersonalen med att exempelvis förflytta truckarna efter den 

isbildning som skapas. Åtgärden att installera en luftridå undanröjer det problemet samt 

minskar kylbehovet till en relativt liten kostnad. 

Den exakta energianvändningen för lastbilarnas kylaggregat över ett år var också svår att 

uppskatta eftersom bilarna till antalet varierar. Dessa behöver mätas var för sig och potentiella 

åtgärder för dessa är relaterade till respektive bil. Noggranna korrigeringar är däremot gjorda 

efter loggning och visar högst troligt en rimlig uppskattning. 

Fokus för framtagna åtgärder har varit utgående ifrån underhållsbehov, problem och efter 

vilka åtgärder som varit lätta att identifiera, som exempelvis timer till motorvärmare. 

Investeringskalkylerna har genomförts ordentligt och med marginal. Att sedan beräkna hur 

dessa åtgärder reducerar energianvändningen i verkligheten är svårt att uppskatta, framförallt 

eftersom åtgärder inverkar på varandra. Exempelvis innebär det nya ventilationsaggregatet 

som föreslås en reducering av elförbrukningen vilket kan ge ett högre uppvärmningsbehov. 

Dessa så kallade synergieffekter är svåra att uppskatta. 

 

8.1 Vidare att se över / framtida arbete 

Under arbetets gång har ytterligare funderingar och åtgärder framkommit som grossisten kan 

bära med sig och efter eget val undersöka vidare. Fokus har som sagt varit på betydande 

energianvändare och mest påfallande åtgärder. Detta kan innebära att insatser för system och 

komponenter som är mindre energikrävande förbisetts som i ett längre tidsperspektiv kan ge 

stora energibesparingar. Funderingar kring vad som kan ses över vidare listas nedan. 

 Den största klimatreduceringen för grossisten vore att investera i en ny 

koldioxidneutral kylanläggning och därefter dessutom nyttja den högtempererade 

värmeenergin från kondensorfläktarna till att förvärma ventilationsluften till kontor 

och varmlager. Eventuellt också tappvarmvattnet. Detta skulle reducera 

uppvärmningskostnaden och det vore därför av intresse att bestämma den exakta 

storleken på fläktarnas värmeavgivelse för att se hur mycket energi som kan 

tillvaratas. 

 Fastställa ventilationens verkliga drifttider. Går dessa kontinuerligt bör dessa regleras 

utefter grossistens verksamhetstider. 

 Eventuellt byta befintlig belysning till LED-lampor för att reducera installerad effekt. 

T5-lysrör samt övrig punktbelysning avses. Nuvarande effekt per kvadratmeteryta är 

dock i linje med rekommendationer. 

 Byte av fönsterglas för lägre U-värden och mindre värmeförluster. Alla fönster 

återfinns i kontorsdelen. Dessa är däremot många till antalet vilket skulle vara 

kostsamt och troligtvis innebära en väldigt lång återbetalningstid. 

 Installera energimätare för att mer exakt kartlägga vissa elförbrukare. Detta gäller 

framförallt för kylanläggningen så att man kan se hur effektbehovet fördelar sig under 

en längre period. Kan även installeras för att se exempelvis radiatorernas totala effekt 

vilket skulle vara intressant. Dessa styrs i dag manuellt vilket inneburit svårigheter för 
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uppskattning av totala effekter. Alla nyttjas dessutom inte under vintern och de 

regleras olika. 

 

 

8.2 Slutsats 

För att återknyta till arbetets syfte och målformulering kan sägas att resultatet av 

energikartläggningen uppfyller dessa. Den totala energin är fördelad och åtgärder som 

minskar förbrukningen till följd av effektivare energianvändning har föreslagits. Författaren 

gör bedömningen att antaganden och korrigeringar ger en fullt rättvis bild av 

energifördelningen. Hur stor påverkan dessa antaganden och uppskattningar har går endast att 

kontrollera genom att mäta och logga men att analysera dessa system djupare har inte 

bedömts nödvändigt i dagsläget. Detta är den första energikartläggning som genomförs på 

grossisten och på så vis ett första steg i grossistens strävan att minska och effektivisera 

energianvändningen. Detta ger skäl för att fokusera på de mer betydande processerna för 

störst effekt på energianvändningen.  

Studien angående kylanläggningar och köldmedier har inneburit mycket inläsning och efter 

kontakt med sakkunniga personer har det framkommit att ett köldmediebyte inte är lönsamt. 

Det är tydligt att trenden mot klimatneutrala kylanläggningar ökar och framförallt av arten 

koldioxid. Den föreslagna lösningen känns därför högst rimlig och styrks av att just 

Östersundsgrossisten valt just denna. 

 

. 
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