
 
 
 
 
 
 
 

Baggrund 

Supermarkeder satser på bæredygtig køleteknik 

Fødevaredetailhandlen anvender i stigende grad naturlige kølemidler til køling 

Forbrugerne har længe været opmærksom på mere end bare pris og kvalitet, når de køber 

ind. I en undersøgelse foretaget i Tyskland af IBH Retail Consultants og offentliggjort i 

december 2010 angav 60 procent af de adspurgte, at de i den seneste tid også havde ladet 

det være afgørende for deres indkøb, om virksomhederne implementerer den bæredygtige 

adfærd i deres hverdag, som samfundet i stigende grad kræver. Også supermarkedskæder 

vælger imidlertid i stigende grad miljøvenlige butikskoncepter og etablerer markeder med 

lavere emission for at reducere deres Carbon Footprint. 

Køleanlæggene udgør en stor del af energiforbruget i fødevaredetailhandlen. Mulighederne 

for bæredygtig adfærd findes bl.a. blandt de kølemidler, der anvendes i anlæggene. “Alt efter 

de fysiske forhold kan der i dag til alle supermarkeder udvikles en løsning med naturlige 

kølemidler”, siger Mark Bulmer, bestyrelsesmedlem hos eurammon, det europæiske initiativ 

til fremme af naturlige kølemidler. “Naturlige kølemidler som ammoniak og CO2 anvendes 

overalt i verden i forbindelse med supermarkedskøling. Mindst to ting taler for anvendelsen 

af dem: For det første har de intet eller kun forsvindende lavt drivhuspotentiale. For det andet 

kan køleanlæg med naturlige kølemidler drives energieffektivt i supermarkeder.” 

Hvilken type anlæg, der er egner, bestemmes blandt andet af den geografiske beliggenhed 

og de klimatiske forhold på stedet. Kuldioxid kan ved varme udendørstemperaturer over 26 

°C ikke længere gøres flydende, da kølemiddeltemperaturen på højtrykssiden ligger over den 

kritiske temperatur. “Sådanne transkritiske CO2-løsninger anvendes derfor oftest i zoner med 

tempereret klima som f.eks. Canada, Skandinavien eller Mellemeuropa”, forklarer Bulmer. 

“Ammoniak/CO2-kaskadeanlæg giver derfor mulighed for køling på en miljøvenlig og effektiv 

måde i varmere egne. Ammoniak anses for at være det mest energieffektive kølemiddel 

overhovedet”. 

 

Bæredygtig køling og frysning med kuldioxid 

For Migros-supermarkedet i shoppingcentret Tivoli i Spreitenbach i Schweiz planlagde SSP 

Kälteplaner AG i 2010 et helt nyt køleanlæg. Den tidssvarende løsning til køleforsyning 



 
 
 
 
 
 
afdækker alle krav til et supermarkedskøleanlæg og er med hensyn til 

investeringsomkostninger og energibehov optimalt tilpasset de lokale rammebetingelser. 

Det nye system består af to 150 kW-kombianlæg til kølestederne og et 53 kW-booster-

kombianlæg til fryseområdet. I den forbindelse anvendes der i anlæggene til køleområdet i 

alt otte stempelkompressorer af mærket Bitzer, og i booster-kombianlægget fire. 

Hvad angår køle- og frysestederne sker kølingen ved hjælp af direkte fordampning af det 

miljøvenlige, naturlige kølemiddel CO2. 

Begge anlæg på højtryksniveauet arbejder, så snart det er muligt, i underkritisk drift. Ved 

høje udendørstemperaturer eller ved spildvarmebehov arbejder kølingens kombianlæg i 

overkritisk drift med et arbejdstryk på op til 92 bar. 

Yderligere energibesparelser opnås ved varmegenvinding. Spildvarmen fra anlæggene 

anvendes som første prioritet til opvarmning af varmt brugsvand til supermarkedet samt en 

tilsluttet restaurant og som anden prioritet til opvarmning af supermarkedet. Den øvrige 

restvarme udledes til det fri via en gaskøler/kondensator på taget. 

 

Omstilling til naturlige kølemidler i Sydafrika med ammoniak og kuldioxid 

For tiden kører mange supermarkedskøleanlæg i Sydafrika stadigvæk med kølemidler, som 

har et højt globalt drivhuspotentiale (GWP) og delvist endda et højt 

ozonnedbrydningspotentiale (ODP). Anvendelsen af naturlige kølemidler i supermarkeder er 

i Sydafrika for tiden endnu relativt ukendt og derfor kun afprøvet i ringe grad. På grund af de 

stadigt stigende energiomkostninger på delvist over 20 procent om året har nogle 

sydafrikanske supermarkeder besluttet sig for en omstilling til naturlige kølemidler. 

GEA-koncernen udstyrede i 2009 således forskellige supermarkeder i Sydafrika med 

kompressorer til NH3-CO2-kaskadeanlæg. På køleområdet anvendes der ammoniak samt en 

glykolopløsning, som forsyner mælke- og delikatessemontrerne samt kølehusene i 

temperaturområdet mellem 0 og +2 °C. Frysekredsløbet arbejder via direkte fordampning af 

CO2 og forsyner frysediskene til frostvarer og is. Derudover anvendes spildvarmen fra 

ammoniakanlægget energibesparende til opvarmning af supermarkedets varmtvand. 

Ammoniakkredsløbenes køleydelse på de forskellige markeder opnås ved hjælp af 

forskellige kompressorer fra firmaet Grasso og udgør mellem 285 og 860 kW. I et 

supermarked forsynes der via en del af kompressoren også en koldvandsbeholder til 

klimatisering af supermarkedet. Via en glykolsløjfe nedfryses der derudover vandkugler i en 



 
 
 
 
 
 
lagertank. Uden for spidsbelastningerne arbejder alle kompressorer med samme sugeeffekt, 

således at frie kapaciteter fra supermarkedets kølekredsløb tilbageføres til klimaanlægget. 

 

“Virksomhedsejere er ikke længere nødt til at ty til brugen af flouriserede drivhusgasser”, 

lyder det fra Mark Bulmer. “Anlæg med naturlige kølemidler udgør et godt alternativ. Den 

intensive forskning samt udviklingsarbejdet inden for de seneste år har ført til, at naturlige 

kølemidler i dag på mange områder kan anvendes energieffektivt. De delvist højere 

investeringsomkostninger for anlæggene kan afhængigt af løbetiden udlignes af lavere 

driftsomkostninger, f.eks. på grund af reducerede energiomkostninger og lavere udgifter til 

kølemidlet”. 

 

Bilag 

 

Ammoniak (NH3)  

Ammoniak har været anvendt med succes som kølemiddel i mere end 130 år i industrielle 

køleanlæg. Det er en farveløs gas, der er flydende under tryk, med en stikkende lugt. Som 

kølemiddel er ammoniak kendt under den køletekniske betegnelse R 717 (R = Refrigerant), 

og den fremstilles syntetisk til anvendelse i køleteknikken. Ammoniak har intet 

ozonnedbrydningspotentiale (ODP = 0) og ingen direkte drivhuseffekt (GWP = 0). Som følge 

af den høje energieffektivitet er bidraget til den indirekte drivhuseffekt også forholdsmæssigt 

lavt. Ammoniak er betinget brændbar. Den nødvendige antændingsenergi er dog 50 gange 

højere end for naturgas, og uden støtteflame fortsætter ammoniak ikke med at brænde. 

Ammoniakkens høje affinitet med luftfugtigheden har ført til klassificering som svært 

antændelig. Ammoniak er giftig, men har en karakteristisk, stikkende lugt med en høj 

advarselseffekt, og kan allerede ved en koncentration på 3 mg/m³ registreres i luften, hvilket 

betyder, at advarselsvirkningen indtræder længe før der opnås en sundhedsskadelig 

koncentration (> 1.750 mg/m³). Ammoniak er desuden lettere end luft, og stiger derfor hurtigt 

til vejrs. 

 

Kuldioxid (CO2)  

Kuldioxid er kendt i køleteknikken under den køletekniske betegnelse R 744, hvor den har en 

lang tradition, der går helt tilbage til det 19. århundrede. Det er en farveløs gas, der er 

flydende under tryk, med en svagt syrlig lugt eller smag. Kuldioxid har intet 



 
 
 
 
 
 
ozonnedbrydningspotentiale (ODP = 0) og ved anvendelse som kølemiddel i lukkede 

kredsløb en ubetydelig direkte drivhuseffekt (GWP = 1). Den er ikke brændbar, kemisk 

inaktiv og tungere end luft. Kuldioxid virker først bedøvende og kvælende på mennesker ved 

høje koncentrationer. Da kuldioxids energieffektivitet er lavere end andre kølemidlers, er der i 

den senere tid arbejdet specielt på at optimere anlægsteknikken til specifikke applikationer, 

og der udvikles løbende mere effektive køleanlæg for at lukke dette hul. Kuldioxid 

forekommer naturligt i meget store mængder.  

 

Kølemidlers ozonnedbrydnings- og drivhuseffektpotentiale 

 Ozonnedbryd-
ningspotentiale (ODP) 

Global 
opvarmningspoten
tiale (GWP) 

Ammoniak (NH3)  0 0 

Kuldioxid (CO2)  0 1 

Kulbrinter (propan C3H8, butan C4H10) 0 3 

Vand (H2O) 0 0 

Fluor-klor-kulstof (CFC) 1 4680–10720 

Delvis halogeneret fluor-klor-kulstof 
(HCFC) 

0,02–0,06 76–2270 

Per-fluor-kulbrinte (PFC) 0 5820–12010 

Delvis halogeneret fluor-kulbrinte (HFC) 0 122–14310 

 

Ozonnedbrydningspotentiale (ODP) 

Beskadigelsen af ozonlaget forårsages primært af klor-, fluor- eller bromandelen i 

forbindelser, der er i stand til at spalte ozonmolekyler (O3) og dermed ødelægge ozonlaget. 

Ozonnedbrydningspotentialet (ODP) for en forbindelse angives som klorækvivalent (ODP 

for et klormolekyle = 1). 

 

Global opvarmningspotentiale (GWP) 

Drivhuseffekten opstår som følge af evnen hos nogle stoffer i atmosfæren til at 

tilbagekaste den varme son jorden afgiver, tilbage til jorden. Det direkte drivhuspotentiale 

(GWP) for en forbindelse måles som CO2-ækvivalent (GWP for et CO2-molekyle = 1). 

 

Om eurammon 
eurammon er et fælles europæisk initiativ fra virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, der har 
engageret sig i en indsats for en øget anvendelse af naturlige kølemidler. Som kompetencecenter for 
anvendelsen af naturlige kølemidler inden for køleteknikken ser det som sin opgave at tilbyde en 



 
 
 
 
 
 
platform for informationer og udveksling af informationer, samt at øge kendskabet til og accepten af 
naturlige kølemidler. Målet er at fremme anvendelsen af dem af hensyn til et sundt miljø og dermed 
videreudvikle et vedvarende arbejde inden før køleteknikken. eurammon informerer fagfolk, politikere 
og den brede offentlighed grundigt om alle aspekter af naturlige kølemidler og står til rådighed for alle 
interesserede som kompetent kontaktperson. eurammon stiller omfattende informationsmateriale til 
rådighed for brugere og planlæggere af køleprojekter og rådgiver dem i alle spørgsmål i forbindelse 
med projektering, godkendelse og drift af køleanlæg. Initiativet er grundlagt i 1996 og er åbent for 
europæiske virksomheder og institutioner inden for interesseområdet naturlige kølemidler, men også 
for enkeltpersoner, f.eks. inden for videnskab og forskning. 
Internetadresse: www.eurammon.com  
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eurammon 
Dr. Karin Jahn 
Lyoner Straße 18 
D-60528 Frankfurt 
Tlf.: +49 (0)69 6603-1277 
Fax: +49 (0)69 6603-2276 
Mail: karin.jahn@eurammon.com 
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