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Abstract 
 

Operation and maintenance of refrigeration and heat pump 

systems, Final Report 1 – Operation and maintenance procedures 

applicable for refrigeration systems in supermarkets 
 

Supermarkets use refrigeration systems to maintain chilled and frozen food at required temperature.  

The development of operation and maintenance that has been seen in the process industry the last 30 

years has not taken place for refrigeration system installed in supermarkets. Lack of maintenance can 

result in unnecessary failures and that the installed capacity and efficiency of the refrigeration system 

cannot be maintained. In the framework of the Swedish Energy Agency program EFFSYS+, SP 

Energy Technology had a project focusing on operation and maintenance of refrigeration and heat 

pump systems, with the overall objective of developing a methodology for how the operation and 

maintenance can be improved to contribute to a lower operational cost. The project included three 

parts and each part is described in an individual report: 

 

1. Examine how the process industry manages maintenance and what maintenance routines  are 

suitable for organizing and systematizing the maintenance of the refrigeration systems in 

supermarkets. Interviews were conducted with people working in maintenance departments in 

the process industry.  

2. Identify the most common and expensive failures for refrigeration systems in supermarkets. 

Interviews with supermarket owners and people working with refrigeration systems and 

review of service reports for 14 supermarkets were used as a method. 

3. Suggest maintenance procedures to prevent the most common failure, which is described in 

this final report. Results from step 1 and step 2, as well as discussion with a working group 

were the basis for the proposed actions described in this final report. 

 
One of the results identified in step 2, was that the total annual cost for correcting failures in the 

refrigeration system of a supermarket was in average 167 000 SEK. The costs were divided into direct 

and indirect costs, where direct costs were related to service companies and indirect to supermarket 

man-hours, lost sales and discarded foods. The result of this project was that the most common and 

costly failure types and appropriate for preventive maintenance are identified as: 

 

 Refrigerant leakage, since the leakage of a chiller in an indirect system wouldn’t exceed a few 

percent of the filling per year and the leakage of a direct expansion system just slightly more. 

Improper connections and valves, which should not be used are known. 

 Inadequate defrosting of heat exchangers can be minimized by controlling the defrost time and 

defrost function, ie. make sure all the ice and frost melts and is diverted from the display 

cabinets and storerooms during defrosting. 

 Clogged drains, a problem which can be reduced by cleaning the display cabinets. At a 

minimum, chilled display cabinets should be cleaned before the summer season. 

 To ensure the oil quality, i.e. preventing oil degradation that can lead to the compressor 

breakdowns. Regular oil analysis and/or oil changes, may be a profitable preventive measure 

since a compressor breakdown is one of the most expensive failure to correct.  

 To ensure that the compressors operate within their operating range. Otherwise the 

compressor may breakdown prematurely. 

 To study the replacement of components, such as, for example, fans, temperature sensors and 

relays. Frequent breakdowns of such components could probably be eliminated by upgrading 

the quality of the components when they are replaced. 
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In addition, supermarkets are recommended to systematize their maintenance work by:  

 

 Performing a risk assessment of the existing refrigeration system to investigate the cost of 

operation failures.  

 Separating measures to increase the efficiency of the refrigeration system from maintenance of 

the refrigerating function. The former must be justified based on decreased operating costs and 

the latter on reduced risks and costs for component breakdowns or operating stoppages. 

 Writing a suitable service contract with a service company. The agreement should include an 

inspection of the settings in the refrigeration system and adjustment of the settings made by 

the service company. The service company should also provide suggestions to reduce the 

maintenance costs at least once a year.  

 Making a list of, for example, the ten most common failures and identifying the cost of 

correcting them. The cost should be documented, followed-up and  used as a basis for the 

maintenance budget and planning for the next year in order to reduce the number of failures. 

 Installing meters to measure the electricity use, at least one meter for the chiller units and one 

for the freezer units. The daily electricity use should be compared to the daily mean outdoor 

temperature to be able to follow trends in the electricity use and observe deviation from 

normal use. Deviations may be a result of problems within the refrigeration system.  

 Establishing regular inspections of the refrigeration system conducted by the supermarket 

personnel, which will contact the service company for support if unusual operating values or 

operation are detected. 

 Organizing the system documentation and establishing an operating journal, in which each 

performed action and change of parameter settings shall be recorded. 
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Förord 
 

SP Energiteknik har inom ramen för EFFSYS+ genomförts ett projekt om drift och underhåll av kyl- 

och värmepumpssystem. Energimyndighetens EFFSYS+ är ett fyraårigt tillämpat forsknings- och 

utvecklingsprogram för främjandet av resurseffektiv kyl- och värmepumpsteknik. Projektet finansieras 

av Energimyndigheten, Kylbranschens Samarbetsstiftelse och ClimaCheck AB. Målet var att 

identifiera vanliga och kostsamma fel hos kylsystem för livsmedel i butiker samt hos 

fastighetsvärmepumpar, för att kunna föreslå underhållsprinciper för att förebygga dessa fel. Denna 

rapport är slutrapport för kylsystem i livsmedelbutiker och beskriver hur underhåll i butiker kan 

organiseras och vanliga och kostsamma fel kan minskas. 

  

SP Energiteknik har under hösten 2011 och våren 2012 intervjuat butiksägare och andra personer som 

ansvarar för kylsystemen i livsmedelsbutiker samt fått del av material i form av servicefakturor och 

anläggningsdokumentation. Vi vill tacka alla de intervjuade personerna som har ställt upp i denna 

undersökning och de personer som har deltagit i arbetsgruppen för butikskyla, som har gett av sin tid, 

kunskap och sina erfarenheter.  

 

 

Borås, juni 2014 
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Sammanfattning 
 

I dagens livsmedelsbutiker används kylteknik för att upprätthålla de temperaturer som lagstiftning 

kräver för kylda och frysta livsmedel. För att inte bryta kylkedjan så att matvaror blir förstörda, måste 

de kylsystemen som är installerade upprätthålla krävda lagringstemperaturer och inte få driftsbortfall. 

Drift och underhåll påverkar kylsystemets förmåga att kyla matvaror och hur butiken bedriver detta 

arbete påverkar butikens omkostnader för livsmedelskyla väsentligt. Inom ramen för 

Energimyndighetens program EFFSYS+ utförde SP Energiteknik ett projekt om drift och underhåll av 

kyl- och värmepumpssystem med det övergripande målet att utforma en metodik för hur drift- och 

underhåll kan förbättras för att bidra till en bättre driftsekonomi. Projektet utfördes i tre steg där 

respektive del beskrivs i varsin rapport: 

 

1. Undersökning av hur processindustrin hanterar sitt underhållsarbete och vilka 

underhållsrutiner som lämpar sig för att organisera och systematisera underhåll av kylsystem i 

livsmedelsbutiker. Intervjuer gjordes med personer som arbetar på underhållsavdelningar 

inom processindustrin. 

2. Undersökning av vilka som är de vanligaste och mest kostsamma felen för kylsystem i 

livsmedelsbutiker. Intervjuer med butiksägare och personer som arbetar med kylsystem samt 

genomgång av servicerapporter för 14 livsmedelsbutiker användes som metod.  

3. Förslag på underhållsrutiner för att systematisera underhållet av kylsystem i livsmedelsbutiker 

och förebygga de mest vanliga och kostsamma felen. Resultat från steg 1 och steg 2, samt 

diskussion med den arbetsgrupp som var presenterad inom projektet låg till grund för det 

åtgärdsförslag, som beskrivs i denna slutrapport. 

 

Ett resultat från steg 2 var att livsmedelsbutiker lägger i medel 167 000 SEK exkl. moms årligen på att 

avhjälpa fel i kylsystemet, där både direkta och indirekta kostnader är inräknade. Direkta kostnader 

härrör serviceföretagets arbete och indirekta kostnader är arbetstid för butikspersonal, förstörda 

matvaror och förlorad försäljning till följd av ett fel. Resultatet för detta projekt var att de vanligaste 

och mest kostsamma feltyper och därmed som lämpar sig bäst för förebyggande underhåll är sådant 

som: 

 

 Köldmedieläckage, då ett kylaggregat i ett indirekt system inte skall behöva läcka mer än 

några procent av fyllningen per år, ett direktexpanderande system något mer. Det finns 

kunskap om förbindningar och ventiler i branschen, som är olämpliga och inte bör användas 

för att minimera köldmedieläckage. 

 Igenisning av värmeväxlare, som kan minimeras genom att kontrollera avfrostningstider och 

avfrostningens funktion, dvs. se till så all is och frost smälter och avleds från diskar respektive 

lagerrum vid avfrostning. 

 Igensatta avlopp, som kan minskas genom att rengöra diskar. Åtminstone bör kyldiskar 

rengöras inför sommarsäsongen, eftersom dessa fel är vanligast förekommande då. 

 Att säkerställa oljekvaliteten så att inte nedbrytning av olja leder till att kompressorer skär och 

havererar. Regelbundna oljeanalyser och/eller oljebyten, som förhindrar haverier är lönsamt då 

ett kompressorhaveri tillhör de dyraste felen att avhjälpa. 

 Att hålla inom tillåtna driftområden för de olika komponenterna är ett nödvändigt krav, 

särskilt för kompressorn som annars går  sönder. 

 Att studera byte av komponenter, såsom exempelvis fläktar, temperaturgivare och relä. 

Frekventa haverier av dessa komponenter kan sannolikt elimineras genom att vid byte 

uppgradera kvaliteten för dessa. 
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Utöver detta bör livsmedelsbutikerna systematisera sitt underhållarbete genom att: 

 

 Göra en riskbedömning av det befintliga kylsystemet för att undersöka vad det kostar om 

driften faller bort. 

 Skilja på åtgärder för att öka effektiviteten hos kylsystemet och underhåll för att bibehålla 

kylsystemets funktion. De förra skall motiveras utifrån att få lägre driftkostnader och de 

senare utifrån att minska risker och kostnader i händelse av att något går sönder.  

 Komma fram till ett lämpligt serviceavtal med ett serviceföretag. Att serviceföretaget ska se 

över inställningar i kylsystemet, göra injusteringar samt ge åtgärdsförslag för att minska 

underhållskostnader bör ingå i avtalet. 

 Göra en lista på t.ex. 10 vanliga fel och se till att kostnader för att åtgärda dessa dokumenteras 

och följs upp. Det ger underlag till kommande års underhållsbudget och underhållsplanering 

och kan användas för att bygga bort dessa fel.  

 Sätta in elmätare för åtminstone alla kompressorer, minst en mätare för frysaggregat och en 

för kylaggregat. Följa och göra en graf av elanvändningen som en funktion av 

utomhustemperaturen för att följa trender i elbehovet och uppmärksamma om elanvändningen 

avsevärt ändrar sig från sina normala värden. Avvikelser kan bero på fel i kylsystemet. 

 Införa rondering där kylsystemet inspekteras, vilken lämpligen utförs av butikspersonal  som 

tillkallar serviceföretag då avvikelser från normala värden och/eller normal drift upptäcks. 

 Systematisera anläggningsdokumentation och skapa en driftsjournal. 
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1 Inledning 
 

Livsmedelskyla fyller en viktig funktion i vårt samhälle idag, då det gäller försäljningen av kylda och 

frysta livsmedel och att säkra livsmedelskvaliteten. Bryts kylkedjan innebär det att kylda och frysta 

livsmedel blir förstörda och otjänliga. Detta ställer krav på att butikernas kylsystem måste upprätthålla 

krävd temperatur under hela sin driftstid för att inte bryta kylkedjan. Oplanerade driftstopp kan leda att 

stora mängder livsmedel förstörs och måste slängas, vilket innebär stora förluster för butiksägaren.  

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Många anläggningsägare av kylsystem i livsmedelsbutiker har inte börjat hantera sina 

underhållskostnader på ett modernt och rationellt sätt, jämfört med hur det hanteras inom 

processindustrin. Dessutom skapar de ökande elpriserna allt större krav på en energieffektiv drift, 

vilket gör att behovet av ett genomtänkt underhåll och en klok drift blir allt mer angeläget. I 

kapitalintensiva industrier av typen processkemi, pappersbruk samt värme- och kraftverk har en 

kraftfull utveckling av drift och underhåll skett de senaste 30 åren. Huvudsyftet har varit att bibehålla 

installerad effektivitet och ersätta visst avhjälpande underhåll med förebyggande. Avhjälpande 

underhåll är åtgärder som utförs då ett fel har inträffat och förebyggande underhåll är inplanerade 

åtgärder, som utförs för att undvika att ett fel uppstår. Gemensamt för stora processindustrier är att 

driftstopp är kostsamma och utvecklingen har gått mot drift- och underhållsstrategier som ska 

minimera eller helst eliminera oplanerade driftstopp [1]. Inom livsmedelskyla har motsvarande 

utveckling inte kommit till stånd. Livsmedelsbutiker har i regel inga egna drift- och underhållstekniker 

och den underhållsprincip som oftast tillämpas är avhjälpande underhåll. Det gör att det är svårt att ha 

kompetens internt om hur drift och underhåll av anläggningen ska hanteras [2]. Servicetekniker kallas 

in då fel uppstår och avhjälper fel vid behov. Genom att istället planera in underhåll, såsom 

exempelvis rengöring, smörjning och tillsyn, kan fel förebyggas och försämringar upptäcks i tid innan 

de leder till driftstopp. En förändrad underhållsstrategi hos livsmedelsbutiker, som innebär en balans 

mellan förebyggande och avhjälpande underhåll är troligen det optimala. Ogynnsam driftsförutsättning 

kan också klassas som ett fel då det sliter på komponenter och ökar elanvändningen. Men frågan är; 

vilka fel som skall förebyggas och hur, för att totalt sätt ge butikerna en lägre drift- och 

underhållskostnad? 

 

Mot bakgrund av ovanstående har SP Energiteknik drivit ett projekt om drift och underhåll av 

kylanläggningar i livsmedelsbutiker inom ramen för Energimyndighetens forskning- och 

utvecklingsprograms EFFSYS+, finansierat av Energimyndigheten, Kylbranschens Samarbetsstiftelse 

och ClimaCheck. Projekt syftade till att försöka överföra etablerade och accepterade 

underhållsprinciper från andra typer av verksamheter för att minska kostnader för drift och underhåll 

av kylanläggningar i livsmedelsbutiker. För att kunna rikta insatserna mot ett effektivare underhåll 

krävs en kartläggning av vilka fel som är vanligast och vilka som är mest kostsamma. Kostnader för 

att avhjälpa dessa fel sätter ramen för vilka åtgärder som skulle vara lönsamma att genomföra i syfte 

att förebygga skador och driftstopp i kylsystemen.  

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med projektet ”Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem” var att lägga grunden till en 

fördjupad kunskap i avseende på drift och underhåll av kylsystem i livsmedelsbutiker. Det 

övergripande målet var att utforma en metodik för hur drift och underhåll kan förbättras för att 

bibehålla installerad effektivitet och ersätta visst avhjälpande underhåll med förebyggande, för att ge 

en bättre driftekonomi.  
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1.3 Metod 
 

Den första delen i projektet var att undersöka hur processindustrin hanterar sitt underhållsarbete och 

vilka rutiner som kan implementeras för underhåll av kylsystem i livsmedelsbutiker. Denna del är 

beskriven i en egen arbetsrapport [1]. Andra delen i projektet var att undersöka vilka som var de 

vanligaste felen för drift och underhåll av kylsystem i livsmedelsbutiker. Även denna studie är 

beskriven i en egen arbetsrapport [2]. Den avslutande delen, som beskrivs i denna slutrapport, har som 

mål att ge information om hur de vanligaste och mest kostsamma felen kan förebyggas och hur 

underhållsarbetet kan systematiseras.  

 

Projektet har således genomförts i tre steg där metoderna har varit följande:  

1. Genomgång av befintlig kunskap gällande underhåll inom kapitalintensiva branscher. Studien 

är beskriven i arbetsrapport 1 för projektet [1]. En kemikalieindustri, ett pappersmassabruk 

och en stålindustri besöktes för att intervjua underhållsingenjörer och diskutera underhåll. 

Även en litteraturstudie genomfördes.  

2. Undersökning av vanliga och kostsamma fel hos installerade kylsystem i livsmedelsbutiker. 

Studien är beskriven i arbetsrapport 2 för projektet [2]. Fjorton livsmedelsbutiker deltog i 

studien, vars servicerapporter undersöktes för att identifiera de vanligaste och mest kostsamma 

felen och vad serviceåtgärder kostar under ett år.  

3. Föreslå underhållsrutiner för ett mer organiserat och effektivt underhåll av kylsystem i 

livsmedelsbutiker och förebygga de vanligaste och mest kostsamma felen. Studien bygger på 

resultat från steg 1 och steg 2 och presenteras i denna slutrapport. 

 

En arbetsgrupp var etablerad i projektet för att diskutera resultat, vidare arbete och synen på drift och 

underhåll av kylsystem. Arbetsgruppen bestod av projektutförare och representanter från branschen, 

såsom personer som ansvarar för drift av kylsystem i butiker, butiksägare, serviceföretag och 

leverantörer av kylsystem. 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Undersökningen av etablerade underhållsprinciper byggde på intervjuer med tre processindustirer; en 

kemikalieindustri, ett pappermassabruk och ett stålverk samt en litteratursökning [1]. Intervjuerna 

genomfördes under 2011. 

 

Identifieringen av vanliga och kostsamma fel bygger på en undersökning av servicefakturor för fjorton 

livsmedelsbutiker i Sverige. Servicefakturorna daterade under tidsperioden januari 2010 till december 

2011 [2]. Undersökningen omfattade serviceåtgärder för att upprätthålla den installerade kapaciteten 

hos kylsystemen. Den omfattade inte modifieringar som förbättrar systemens kapacitet. 

Undersökningen omfattade inte heller eventuell komfortkyla, utan endast den kyla som avser att 

upprätthålla önskad temperatur på kylda och frysta livsmedel i butiker. Traditionellt sett är system för 

kylda livsmedel fullständigt indirekta system och system för frysta livsmedel delvis indirekta system, 

se  

Figur 1. Direktexpanderade system med transkritisk CO2 ökar i nybyggda livsmedelsbutiker och en 

butik med CO2 ingick i studien. De tekniska system som ingick i projektet var diskar och lagerrum för 

kylda och frysta livsmedel, kyl- och frysaggregat, rörsystem för köld- och värmebärare samt 

kylmedelkylare för överskottsvärme. Dessa objekt ingick i livsmedelsbutikens kylsystem. Diskar av 

typen plug-in, som är mobila enheter med egen köldmediekrets ingick också. Dessa kan ägas av en 

livsmedelsleverantör, men det är butiken som betalar för deras drift och underhåll. 
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Figur 1. Schematisk bild på ett fullt indirekt kylsystem, där en köldbärare går ut till kyldiskarna, 

 respektive ett direkt/indirekt kylsystem där köldmedium går ut till kyldiskarna. 

 (I ett fullt direkt kylsystem går köldmedium även ut till kylmedelkylare) [3]. 

 

 

1.5 Definitioner 
 

Aggregat:  Kyl- eller frysaggregat som omfattar kompressor, förångare och 

kondensor. Kan även kallas kyl- eller frysmaskin. 

 

Avhjälpande underhåll:   Underhåll som genomförts efter det att funktionsfel upptäckts och 

med avsikt att få enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd 

funktion. 

 

Beredning:  Förberedelsearbete för att utföra en underhållsaktivitet, identifiera 

nödvändiga resurser och genomförande. 

 

Direkt kostnad:  Kostnader som är kopplade till insatser gjorda av serviceföretag för att 

åtgärda fel i kylsystem. 

 

Direkt system:  System i vilket värme förs bort från kyl- och frysdiskar genom direkt 

värmeöverföring till köldmediet i köldmediekretsen, i vilken kyl- och 

fryskompressorer ingår, se  

Figur 1. 

 

Disk:  Kyl- eller frysdisk, som lagrar matvaror som ska hållas kylda eller 

frysta. 

 

Enhet: En detalj, komponent, utrustning, delsystem, funktionell del, 

anläggning eller system som kan beskrivas eller betraktas för sig. 

 

Fel:   Upphörandet av en enhets förmåga att utföra en krävd funktion. 
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Felorsak:  Omständighet som har lett till fel.  

Anledning, eller felkällan, till att ett fel har uppstått kan vara skild från 

platsen där felet uppenbarade sig.  

 

Förebyggande underhåll:  Underhåll som görs vid förutbestämda intervall eller enligt 

förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel 

eller degradering av en enhets funktion. 

 

Förångning:  Den del i den kyltekniska processen där värme tas upp av 

köldmediekretsen. Förångningsförhållandet beskrivs i tryck eller i 

temperatur. 

 

Indirekt kostnad:  Kostnader som uppkommer indirekt då serviceföretag gör insatser för 

att avhjälpa fel. Exempelvis lönekostnader för att butikspersonal, 

kassation av livsmedel och minskad försäljning. 

 

Indirekt system: System i vilket värme förs från kyl- och frysdiskar genom en sekundär 

krets, köldbärarkretsen, mellan kyl- och frysdiskarna och köldmediet i 

köldmediekretsen, se  

Figur 1. 

 

Kondensering:  Den del i den kyltekniska processen där värme avges från 

köldmediekretsen. Kondenseringsförhållandet beskrivs i tryck eller i 

temperatur. 

 

Kylbatteri:  Värmeväxlare i diskar och lagerrum, som för bort värme från diskarna 

eller lagerrum för att kunna kyla de livsmedelsvaror som lagras där. 

 

Kylmedel:   Det medium som i ett indirekt system tar upp värme från 

köldmediekretsen och avger den till luften via kylmedelkylare eller till 

ett system för värmeåtervinning. Kan även kallas värmebärare, se  

Figur 1. 

 

Köldmediekrets:  Krets i vilken värme från en värmekälla med låg temperatur överförs 

till en värmesänka med högre temperatur genom att trycksätta ett 

köldmedium.  

 

Köldmedium:  Det medium som cirkulerar i köldmediekretsen, i vilken kyl- och 

fryskompressorer ingår. I ett direkt system går köldmediet ut i rör till 

kyl- och frysdiskarna och för bort värme från dem. I ett indirekt 

system finns ett köldbärarmedium mellan köldmediekrets och kyl- och 

frysdiskarna, se  

Figur 1.  

 

Köldbärare:  Det medium som i ett indirekt system tar upp värme från diskar och 

lagerrum och avger den till köldmediekretsen, se  

Figur 1. 

 

Lagerrum:  Kyl- eller frysrum, som lagrar matvaror som ska hållas kylda eller 

frysta. 

 

Nyckeltal: Tal för att värdera ett företag eller en organisation och dess 

verksamhet. Resultat jämförs i förhållande till någon parameter. 

Exempelvis elanvändning i relation till utomhustemperaturen eller 

antal avhjälpande underhållsåtgärder per år.  
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Planering:   Schemalägga när olika underhållsaktiviter ska ske i tid.  

 

Rondering:  Översyn av anläggning där en person vandrar runt i byggnaden.  

 

Serviceåtgärd: Arbete utfört av servicetekniker. 

 

Temperaturgivare  Instrument för att mäta temperaturer. 

 

Tekniska installationer: De tekniska system som är installerade i en byggnad för att reglera 

inneklimat och värma tappvarmvatten, såsom exempelvis kylsystem, 

värmepump, rörsystem, ventilationssystem.  

 

Underhåll:  Åtgärder som utförs för att upprätthålla eller återställa en enhet till ett 

sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion. Syftar både till 

tekniska, organisatoriska och administrativa åtgärder. 

 

Värmekälla: Det system/den källa som kyl- eller frysanläggningen tar upp värme 

från, här matvarorna i diskar och laggerrum. 

 

Värmesänka: Det system/den sänka till vilket kyl- eller frysanläggningen avger 

värme. Exempelvis uteluften, om värmen kyls bort med hjälp av en 

kylmedelkylare. 
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2 Resultat för delstudierna  
 

Två delstudier genomfördes i projektet som ligger till grund för slutrapporten, beskrivna i 

Arbetsrapport 1 och Arbetsrapport 2, se referenser [1] respektive [2]. Detta kapitel sammanfattar 

delstudiernas huvudresultat. 

 

 

2.1 Delstudie 1 – Underhåll och underhållsprinciper i 

processindustrin 
 

I projektet har en studie genomförts om hur processindustrin hanterar sitt underhållsarbete för att 

kunna identifiera ut etablerade underhållsprinciper, som kan användas för skötsel av kylsystem i 

livsmedelsbutiker [1]. Enligt studien är strategier, systematik och uppföljning viktigt för att förbättra 

sitt underhållsarbete. Följande punkter bör en butiksägare eller butiksinnehavare tänka på för att 

organisera underhållet av kylsystemet:  

1. Ha ett mål med underhållet, identifiera resurser för underhållsarbetet och utarbeta strategier 

för att nå målet. 

2. Analysera konsekvenserna ifall olika system skulle haverera. Det sätter ramen för vad 

avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll får kosta och vilka reservsystem som 

behövs.  

3. Känna till vilka fel som inträffar, när de inträffar, hur ofta de inträffar och varför. 

4. Följ upp anläggningarnas status och utförda underhållsarbeten för att kunna rikta 

underhållsinsatser och därmed effektivisera underhållsarbetet. Det krävs mätning och/eller 

översyn av anläggningar och åtgärder, för att få statistik och historik. 

5. Ekonomisk uppföljning av drift och underhåll är viktigt för att motivera olika åtgärder och se 

resultat av sina insatser. 

6. Beställarkompetens vid inköp av utrustning och tjänster behövs för att kunna specificera krav. 

7. Identifiera vilka kunskaper som behövs och åtgärda eventuella kunskapsluckor. 

8. Erfarenhets- och kunskapsöverföring både gällande anläggningarna och utförda åtgärder är 

viktigt, så information inte enbart finns i en persons huvud. Ett verktyg behövs för 

kommunikation och dokumentation. 

9. Attityder och engagemang hos ledning och personal är avgörande för hur drift och underhåll 

bedrivs. 

 

 

2.2 Delstudie 2 – Undersökning av vanliga och kostsamma fel 

hos kylsystem i livsmedelsbutiker 
 

I projektet har en studie genomförts för att identifiera de vanligaste och mest kostsamma felen och vad 

service av kylsystemet för livsmedelskyla kostar en butik under ett år. Fjorton svenska 

livsmedelsbutiker undersöktes för att kartlägga deras mest vanliga och kostsamma fel hos kylsystem 

under 2010 och 2011 [2]. Kylsystemens krävda funktion är att upprätthålla rätt temperatur för att lagra 

kylda och frysta livsmedel och bruten kylkedja leder till kassation av varor. Det är främst avhjälpande 

underhåll, där insatser görs då ett fel upptäcks, som sker i livsmedelsbutiker idag för att förhindra att 

kylkedjan bryts. Motsatsen är förebyggande underhåll där insatser görs för att förhindra uppkomsten 

av fel. De vanligaste och mest kostsamma felen borde vara mest lönsamma att förebygga.  

 

De kostnader som uppstår i samband med fel hos kylsystem delades upp i direkta och indirekta 

kostnader. Direkta kostnader är relaterade till kostnader för servicetekniker och material för 
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avhjälpandet av fel. Indirekta kostnader är relaterade till resurser som krävs för att lasta om varor, 

kassation av varor och utebliven försäljning. Direkta fel och kostnader kartlades genom att gå igenom 

servicefakturor och indirekta genom att intervjua butikschefer eller personer som ansvarar för 

kylinstallationer, då dessa kostnader överlag inte dokumenteras. Totalt har ett års servicefakturor för 

14 livsmedelsbutiker gåtts igenom och 8 intervjuer gjorts. För att särskilja butikerna delades de in i 

fyra butiksstorlekar och kallades närbutik, mellanbutik, storbutik eller stormarknad. Av de 14 

butikerna som är med i undersökningen var 4 närbutiker, 3 mellanbutiker, 6 storbutiker och 1 

stormarknad. De fel som beskrevs i servicerapporterna kategoriserades utefter hur de uppenbarade sig 

och vilket objekt eller funktion som åtgärdades för att avhjälpa felet. Sammanlagt hade de 14 

butikerna under ett års tid haft 372 fel, 428 besök av servicetekniker och 493 serviceåtgärder hade 

utförts. En serviceåtgärd är en insats gjord av ett serviceföretag för att avhjälpa fel. Kostnaden för att 

avhjälpa fel under ett år i de fjorton livsmedelsbutikerna uppgick till ca 2 334 000 SEK exklusive 

moms i direkta och indirekta kostnader. Dessa siffror säger att i genomsnitt hade en livsmedelsbutik 

besök av en servicetekniker var 12:e dag och att ett besök i medel kostade 5 500 SEK exkl. moms. 

Butiksmedlet för att åtgärda samtliga fel hos kylsystemen under ett år var 167 000 SEK. 

 

Det vanligaste symptomet på ett fel och det som gjorde att en servicetekniker kallades in, var att rätt 

temperatur inte upprätthölls i diskar och lagerrum för kylda och frysta livsmedel och motsvarande ca 

38 % av alla fel. Felsymptomet att övervakningssystem larmar var näst vanligast med ca 20 %. Denna 

kategori innefattade både faktiska larm hos systemen och problem med själva övervakningssystemen. 

Fel delades även in i olika feltyper, som beskrev var i kylsystemen en insats har gjorts för att åtgärda 

felet. Den vanligaste feltypen var kompressorer, med problem som smörjning och larmande eller 

trasiga säkerhetsfunktioner. Anda vanliga feltyper var stopp i avlopp, igenisning- och 

avfrostningsproblem samt ej fungerande fläktar. Majoriteten av dessa felen uppstod i kyl- och 

frysdiskar. Den vanligaste feltypen kompressorer var även den mest kostsamma. Problem med 

köldmediekretsen, dvs. samtliga komponenter i kretsen förutom själva kompressorn, hamnade på 

andra plats. Detta indikerar att felåtgärder i den kyltekniska processen var de mest kostsamma då det 

gäller fel hos kylsystem i butiker. Det tredje mest kostsamma felet var igenisning- och 

avfrostningsproblem, en kategori med stort bidrag från indirekta kostnader då feltyper som kräver 

ingrepp i diskar ökade de indirekta kostnaderna. Hantering av livsmedel kräver arbetstid och minskar 

försäljningen om disken stängs av eller framkomligheten minskar för kunderna. 

 

En femtedel av den totala kostnaden stod de indirekta kostnaderna för och detta var den största 

osäkerheten i studien då de främst var uppskattningar. Görs en grov känslighetsanalys genom att anta 

att de indirekta kostnaderna är 50 % högre, skulle totalkostnaden för de fjorton butikerna istället 

hamna på ca 2 571 000 SEK och medelbesöket kostar 6 000 SEK exkl. moms. Ökad elanvändning i 

och med problem med kylsystemen är en indirekt kostnad av stor betydelse. Livsmedelsbutikerna i 

undersökningen hade ingen separat energimätning för kylsystemen, utan mätte den total 

elanvändningen i butiken. Information om hur kylsystemens elanvändning varierar utefter funktion 

hos objekten kunde därför inte fås och är inte medräknad i kostnaderna  

 

En annan osäkerhet var tolkningen av servicerapporter, där det var svårt att utläsa vad som hade 

åtgärdas. Att referera till objektnamn och om möjligt identifiera felsymptom, felorsak och åtgärd hade 

underlättat för historik och kunskapsöverföring. Överlag kan dokumentation, kommunikation och 

uppdaterade ritningar förenkla felsökning och minska risken för att samma typ av fel återkommer.  

 

 

2.2.1 De vanligaste och mest kostsamma felen 
 

Resultatet av undersökningen av vanliga och kostsamma fel var att feltypen kompressorer både var 

den vanligaste och dyraste typen av fel hos kylsystem i livsmedelsbutiker. Då det gäller dyra feltyper 

följs kategorin kompressor av feltyperna köldmediekrets, avfrostning och fläktar. Då det gäller vanliga 

feltyper hamnade avlopp på andra plats. De övriga vanligaste feltyperna återfanns bland de som redan 

nämnts vara de mest kostsamma. Sammanfattningsvis var de felen som hamnade bland de fyra 

vanligaste och mest kostsamma: 



17 

 

1. Kompressorer, som omfattade problem med olja och smörjning, elfel, trasiga komponenter, 

drift utanför arbetsområdet och olika säkerhetslarm 

2. Köldmediekretsen, köldmedieläckage 

3. Stopp i avlopp i kyl- och frysdiskar 

4. Avfrostning av värmeväxlare i diskar och igenisning av kyl- och frysdiskar 
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3 Organisation av underhållsarbetet 
 

Detta kapitel beskriver hur en livsmedelsbutik kan få till väga för att organisera och systematisera sitt 

underhållsarbete. Både Arbetsrapport 1 och Arbetsrapport 2 ligger som grund till förslaget, se 

referenser [1] respektive [2]. 

 

 

3.1 Mål och strategi med underhållsarbetet 
 

Målet med underhållsarbetet måste beslutas inom varje organisation, och bygger på den operativa 

kvalitet som krävs av anläggningen och de resurser som finns tillgängliga. Underhållsaktiviteterna ska 

utföras i enlighet med målen och målen ska vara förankrade i organisationen. För ett metodiskt 

underhållsarbete krävs en organisationsstruktur, planering, dokumentation och uppföljning.  

 

För att få ett underhåll anpassat till den nivå som önskas uppnås, ska ett mål och gärna en vision sättas 

upp av den ansvarige för butiken eller ledningen. Därefter kan strategier för att nå målet tas fram 

tillsammans med personer som har kunskap om kylsystemet, se exempel på handlingsplan i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Exempel på handlingsplan för underhållsarbetet. 

Område Livsmedelsbutik 

Vision Till så låg drift- och underhållskostnad som möjligt, leverera kylda och frysta 

matvaror i toppklass gällande matkvalitet 

Mål Kylsystemen får inte vara ur drift under en längre tid än x timmar vid ett 

driftbortfall.  

Delmål  Ha drift- och funktionssäkra kyl- och frysinstallationer, där de vanligaste 

och/eller kostsammaste felen systematisk byggs bort.  

 Riskerna och kostnader för att driften av kylsystemet faller bort är kartlagda.  

 Elenergiprofil för anläggningen, som beskriver det varierande energibehovet 

under året är känd.  

Strategier 

 
 Bestämma vad butikspersonalen skall göra och hur samarbetet med en extern 

partner skall se ut 

 Mäta både antal fel och kostnader för uppföljning 

 Följa upp elenergibehov och om det avviker från det normala när en 

energiprofil är etablerad 

 Ansvar och ansvarsområden ska vara beskrivna och fördelade, både i den 

interna och externa organisationen 

 Butikspersonalen ska förstå hur deras handhavande påverkar 

lagringstemperatur för kylda och frysta matvaror 

 Införa en driftjournal eller system för kommunikation mellan servicetekniker 

och/eller butikspersonal 

 Införa rondering av kylanläggningen som utförs av butikspersonal 

 Se över objektnamn, ritningar och funktionsbeskrivningar. 

 Analysera orsaker till fel som kostar över x SEK att åtgärda. 

Uppföljning: Veckovis följa upp kylsystemets elanvändningen och se om den avviker från 

energiprofilen. Årligen identifiera de 5 vanligaste och mest kostsamma felen. 

 

 

3.2 Underhållsaktiviteter 
 

Underhållsarbete innebär olika aktiviter, både administrativa och produktionsnära. Administrativa 

aktiviteter handlar om att organisera, planera och följa upp det produktionsnära underhållet. De 

produktionsnära aktiviteterna handlar om det avhjälpande och förebyggande underhållet som utförs i 

kylsystemet för att åtgärda eller förhindra fel och upprätthålla systemets funktion. Aktiviteter som 

innefattas av butikens underhållsarbetet är:  

 Planering och beredning av underhållsaktiviteter 
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 Utförande av avhjälpande och förebyggande underhållsaktiviteter 

 Kontroll och kvittering av larm från kylsystemet 

 Hantering och uppdatering av dokumentation och ritningar 

 Rondering i butiken för översyn av kylsystemen 

 Periodisk läckagesökning av köldmedium, oberoende av om det enligt svenskt regelverk 

krävs för köldmediet eller inte 

 Prestanda- och driftsövervakning 

 Uppföljning av driftdata och underhållsaktiviteter  

 

Butiksägaren ska identifiera den interna och externa drift- och underhållsorganisationen och vilka 

resurser och kompetenser som finns tillgängliga. Ansvarsområden ska definieras, genom att identifiera 

vilka aktiviteter som ska genomföras internt respektive externt. Tabell 2 beskriver en uppdelning av 

underhållsaktiviteter mellan olika utförare. Det är vanligt att livsmedelsbutiker handlar upp ett 

serviceföretag, som de kontaktar vid behov och/eller som övervakar och kvitterar larm i IT-baserade 

styr- och övervakningssystem.  

 
Tabell 2. Underhållsaktiviter av kylsystem för livsmedelskyla i butiker. 

Underhållsaktiviteter Utförare 

 Planering av underhållsarbetet Butiksägare eller ansvarig för kylsystemen 

tillsammans med leverantör av kylssystemet och 

butikens serviceföretag. 
 - Veckovis planering 

 - Årsvis planering av underhåll för 

budgetering  

 - Långsiktigt, planering för ändringar i 

systemet inom 3-5 år  

 

 Beredning av åtgärder Butiksägare eller ansvarig för kylsystemen 

tillsammans med servicetekniker, med kunskap 

om systemen som påverkas av åtgärderna 

 Iordninghållande av och uppdatering av:  Butiksägare eller ansvarig för kylsystemen 

ansvarar för att det blir gjort. Serviceföretaget 

skriver och utför. 

 

 - Skötselinstruktioner 

 - Scheman 

 - Styrbeskrivningar 

- Ritningar 

 - Komponentförteckningar 

 - Erfarenhetsbank  

 - Kostnadsuppföljning  

 - Mätdata och information 

 Riskbedömning av systemet Butiksägare tillsammans med servicetekniker 

 - Vad händer om kylsystemet faller ur drift, 

årlig genomgång 

 Produktionsnära underhåll Butikspersonal 

Nivån av tillsyn diskuteras och arbetas fram med 

serviceföretag och baseras på systemets ålder och 

kunskap i organisationen 

 - Rondering, dvs. förebyggande översyn för 

att uppmärksamma avvikelser 

 - Åtgärder  Servicetekniker 

 

 

En erfarenhetsbank innebär att man kan överföra kunskap och ha historik på fel och utförda åtgärder. 

En erfarenhetsbank kan exempelvis bestå av servicerapporter och utredningar som utförs vid större fel. 

Livsmedelsbutiken bör lägga upp ett konto för underhåll av kylsystem i sitt ekonomisystem för att 

kunna följa upp konstander. Om möjligt även lägga in underkonton för olika typer av fel, se Bilaga 1 
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för exempel, som serviceföretagen kan referera till på servicefakturan. Då kan information tas fram om 

vilka fel som tar mest pengar i anspråk av underhållsbudgeten. 

 

 

3.3 Underhållssystem 
 

En central del i att organisera underhållsarbetet är ett underhållsystem, dvs. ett verktyg med struktur 

för planering, dokumentation och uppföljning. Ett sådant verktyg ska inkludera följande delar: 

 Inventarieregister för utrustning och maskiner 

 Ritningar 

 Funktionsbeskrivningar 

 Instruktioner och ronderingslistor 

 Planering och beredning av underhållsarbeten 

 Dokumentation av utförande och resultat av underhållsarbeten 

 Reservdelslista och reservdelar i lager 

 Dokumentation och analys av kostnader för fel och underhållsaktiviter 

 Uppföljning av driften, beskrivna med exempelvis nyckeltal 

 

Ett underhållsystem för en livsmedelsbutik behöver inte vara ett sofistikerat IT-baserat system. Men 

ovanstående information ska finns lättillgänglig, organiserad och uppdaterad för att underlätta både det 

dagliga arbetet och servicearbeten. Driftsjournaler och anläggningens parameteringställningar ska 

hanteras i den dokumentation som ska finnas tillgänglig i maskinrummet. Dokumentationen fungerar 

då som kommunikation mellan ägaren och serviceföretaget, men också mellan olika servicetekniker. 

Erfarenheter och historik samlas i dokumentationen för att bevara kunskap om anläggningen och dess 

komponeter, som kan återanvändas då liknande underhållsarbeten ska utföras vid ett senare tillfälle. 

Ritningar och systembeskrivningar för både hård- och mjukvaran är viktiga, inte bara för kylsystemets 

prestanda utan även för säkerhetsaspekter. Planering av servicesarbeten förenklas också genom att ha 

uppdaterade ritningar och beskrivningar. Utan uppdaterade underlag och lättillgänglig information om 

systemen är det svårt att som servicetekniker komma till en butik och utföra underhållsåtgärder och 

hitta felorsaken.  

 

För att underlätta kommunikation ska samtliga objekt vara uppmärkta med specifika objektsnamn och 

dokumentation som berör ett objekt ska märkas med objektsnamnet för att förenkla uppföljning och 

undvika missförstånd.  

 

 

3.4 Riskbedömning 
 

Riskbedömningar är en viktig aspekt att ta hänsyn till i underhållsarbetet. I riskbedömningarna 

analyseras vad det innebär och kostar om olika enheter i kylsystem havererar eller faller ur drift. En 

riskbedömning består i att vikta både konsekvens av ett haveri och sannolikheten för att ett haveri ska 

inträffa. Underhållsplaner för kylsystemets olika enheter bör inkludera hur viktiga de är för att 

upprätthålla funktionen rätt temperatur i diskar respektive lagerrum. Det övergripande målet med 

underhållet är att förhindra oplanerade stopp kylsystemets drift som kan leda till att livsmedel blir 

förstörda. Möjliga fel kan därför klassificeras utefter vilken betydelse de har för driften, utefter ett 

ABC-system. A-komponenter är avgörande för driften och haverier måste förebyggas. B-komponenter 

kan det finnas ersättning till om de havererar och om C-komponenter havererar kan produktionen ändå 

upprätthållas. Person- och miljösäkerhet ska också tas med i klassificeringen, då fel som skadar 

personal, kunder och miljö allvarligt inte får ske. Utfallet av riskbedömningarna används för att rikta 

insatserna på att bygga bort de fel i systemen som ger de mest allvarliga konsekvenserna om de 

uppstår. Klassificering och riskbedömningar är ett sätt att avgöra och besluta om vilka komponeter 

som det ska utföras avhjälpande underhåll på och för vilka komponenter som kräver förebyggande 

underhåll, eftersom de inte får haverera.   
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För en livsmedelsbutik, är det inte alltid möjligt eller rimligt att genomföra en komplett riskbedömning 

med ABC-klassificering för alla komponeter i kylsystemet. Men det ska finnas en riskanalys om vad 

konsekvenserna blir om kylsystemetfår ett driftsopp och inte kan kyla livsmedlen. Frågor att ställa och 

besvara är: 

1. Vad innebär det om ett kylsystemet havererar? 

a. Vad kostar det om kylsystemet havererar och inte kyler matvarorna? 

b. Existerar det olika kylsystem i butiken, som matvaror kan lastas över till om ett 

system faller bort? 

c. Finns det personal som kan lasta om varor vid ett stopp i kylsystem? 

2. Vad är den maximala tiden innan bortfallet av livsmedelskylan måste vara avhjälpt? 

a. Hur snabbt efter driftstoppet för kylsystemet måste en servicetekniker infinna sig för 

att åtgärda haveriet? 

b. Hur mycket är det värt att minska serviceföretagets inställningstid vid ett driftstopp på 

kylsystemet? 

3. Är det värt att ha ett övervakningssystem, som kan varna om prestandan i systemet dalar och 

för möjliga haverier? 

a. Vilken detaljnivå på övervakningen behövs? 

b. Vad får ett sådant system maximalt kosta? Kostnaden ska ställas mot kostnaden för 

möjliga driftsfel.  

 

 

3.5 Inköp, projektering och idrifttagning 
 

Beställarkompetens vid inköp av kylsystem är viktigt för att kunna specificera kraven som ska ställas 

på systemet. Det kylsystem som levereras, dess installation och tillhörande dokumentation kommer att 

påverka framtida drift och underhåll. Saker att tänka på vid inköp och idrifttagning: 

 

 Riskbedömning, vilka krav ställs på kylsystemets driftsäkerhet?  

o Vad händer och vad kostar det om kylsystemet faller bort 

o Behövs ett reservsystem och vad får det kosta 

 Köp aggregat med bra dellastfunktion. Aggregaten måste kunna täcka maximala 

kyleffektsbehovet, men maxkapaciteten nyttjas en liten del av året. 

 Undersök om värmen från kylsystemet kan återvinnas för att exempelvis värma lokaler 

och tappvarmvatten, för att minska driftskostnaderna för butiken. 

 Utse en person med samordningsansvar vid projektering och idrifttagning för att stämma 

av alla delleveranser. Ansvaret omfattar även att ha en helhetsyn på butikens olika 

tekniska installationer så de samverkar för att få tillstånd bra driftsförutsättningar och en 

ekonomisk lönsam drift. 

o Tekniker med kunskap om samtliga tekniska installationer (såsom kyla, värme, 

ventilation) i livsmedelbutiken ska ingå i projekteringsgruppen och vid 

idrifttagningen för att systemen ska passa ihop och styrningen av systemen inte 

ska motverkar varandra. 

 Kräv ordentlig igångkörning av kylsystemet och ett funktionstest av alla butikens tekniska 

system vid idrifttagningen 

o Stäm av funktionen vid olika driftsfall (sommar och vinter exempelvis)  

o Samtliga inställbara parametrar för kylsystemet ska dokumenteras för att veta 

vilka grundinställningar systemet hade vid igångkörning. 

 Tänk på framtida underhåll vid inköp och installation: 

o Hur är åtkomligheten till maskiner och utrustning, för att underlätta 

framkomligheten vid översyn och byte av komponeter.  
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o Införskaffa om möjligt samma typ av komponeter för att minska en stor variation 

som personal och servicetekniker måste behärska. 

o Ha så många funktioner i samma temperaturgivare som möjligt (exempelvis styr, 

övervakning) för att minska antalet givare, då dessa bör eller i vissa fall ska 

kalibreras för att veta att krävd temperatur upprätthålls enlig livsmedellagstiftning. 

Styrande temperaturgivare som mäter fel kan öka driftskostnaderna och därför bör 

de kontrolleras under sin driftstid så man vet hur mycket de avviker. Bestäm redan 

vid upphandlingen hur underhållet för att upprätta mätsäkerhet i systemenen skall 

utföras. 

o Gör upp underhållschema med leverantören av kylsystemet. 

o De som ska utföra service och övervaka kylsystemet ska vara med under 

idrifttagningen för att lära sig systemet. 

 Bestäm vilken mätning och övervaknings som behövs: 

o Kylsystemens energiprofil bör kunna följas upp för att uppmärksamma 

förändringar från normala värden. 

o Vilken nivå av övervakning har livsmedelsbutiken behov av och vad får den 

kosta? 

o Kan man samordna butikens styr-och övervakningssystem för livsmedelskyla, 

lokaluppvärmning, tappvarmvattenvärmning, ventilation och komfortkyla i 

samma övervakningssystem eller behövs ett överordnat system? 

 Stäm av garanti: 

o Hur lång är garantitiden? 

o Vad omfattas? 

o Vem ansvarar och får ansvara för drift och underhåll under garantitiden? 

 Anläggningsdokumentation ska ingå i leveransen och finnas på svenska och stämmas av 

vid överlämnandet av anläggningen, så alla de ändringar som utförs under installation och 

idriftagningen är med. Följande dokumentations ka finnas: 

o Ritningar 

o Funktionsbeskrivningar 

o Beskrivningar av driftsfall 

o Styrstrategier 

o Uppmärkning av objekt 

 Behövs en prestandakontroll? 

o Är kylsystemet i sådan storleksordning att en prestandakontroll är motiverad vid 

idrifttagning, för att stämma av att offererad verkningsgrad och kapacitet är 

levererad? 

 

 

3.6 Driftjournaler och översyn av kylsystemen 
 

Det ska finnas dokumentation på de underhållsarbeten som utförs på kylsystemet samt kylsystemets 

rådande inställningar. Rondering, eller översyn, av kylsystemet är en förebyggande åtgärd för att 

uppmärksamma avvikelser från normal drift och förhindra att avvikelsen leder till att temperaturer i 

diskar och lagerrum inte kan upprätthållas. 
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3.6.1 Driftjournal 
 

En driftsjournal som beskriver kylsystemets drift samt personalens och serviceteknikers aktiviter är 

nödvändigt för kommunikation och historik. Driftsjournalen bör förvaras i eller finnas tillgänglig via 

ett IT-system i maskinrummet nära kylanläggningen. Vid varje förändring och utförd åtgärd av 

kylsystemet ska följande noteras i driftsjournalen: 

 Datum för aktiviten 

 Vem som utförde aktiviten 

 Varför aktiviteten utfördes, samt om aktiviteten var planerad (för att förhindra fel) eller 

avhjälpande (för att åtgärda ett fel) 

o Vid avhjälpande aktiviter ska om möjligt beskrivas hur felet uppmärksammades och 

orsaken till felet  

 Hur aktiviteten utfördes 

 Vilket objekt/komponent eller var i systemet aktiviteten utfördes, med tydliga objektsnamn 

 Vilka parameterinställningar som ändrades och till vilket nytt värde 

 Vid serviceåtgärder som inkluderar byte av reservdelar, bör följande noteras: 

o vilken reservdel 

o modell och fabrikat 

o var den köptes 

 Vid påfyllning av köldmedium, bör följande noteras: 

o orsaken till påfyllning 

o var påfyllningen gjordes 

o typ 

o mängd 

o utförare 

o datum för påfyllning 

 Vid påfyllning av smörjmedel, bör följande noteras: 

o orsak till påfyllning 

o var påfyllningen gjordes 

o typ 

o mängd 

 Vid mer omfattande aktiviteter, bör erfarenheter beskrivas under utförandet och hur lång tid 

aktiviteten tog för öka kunskapsöverföring 

 

Tid, inställning, anledning till ändringen och vem som utförde den ska noteras för varje manuell 

inställningsändring, se exempel i Tabell 3. 

 
Tabell 3. Exempel på loggbok för parameterinställningar, fylls i av den som utför ändringe 

Driftsjournal: Kylaggregat VKA1 År: 2014 

Datum Objekt Parameter Inställning 

före 

Inställning 

efter 

Kommentar/anledning Signa

tur 

       

 

Bilaga 1 beskriver ett förslag på en servicerapport som kan användas för att få statistik och 

dokumentation för utförda åtgärder i kylsystemen, som bygger på ovanstående punktlista för 

driftsjournaler. Den kan framförallt användas för att följa upp varför servicetekniker kallas till butiker 

och vilka objekt och fel som åtgärdas. Servicerapporten ger underlag för att följa upp vilka som är de 

vanligaste och mest kostsamma felen butiken har under ett år. 
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3.6.2 Rondering av butikspersonal  
 

Rondering är en viktig del av det förebyggande underhåll och innebär att någon vandrar igenom 

butiken och ser över systemen. Ronderingar förbättrar kunskapen om butiken och dess installerade 

system och genom att använda syn, hörsel och lukt kan avvikelser från vad som är normalt upptäckas. 

Ronderingen bör utföras av någon av butikspersonalen som uppehåller sig i butiken ofta och då har 

lättare att uppmärksamma förändringar. Upptäcker personalen avvikelser kan de tillkalla 

servicetekniker som kan undersöka saken närmare.  

 

Ronderingar bör utföras minst en gång i veckan. Det är inte möjligt att helt ersätta ronderingar och 

översyn, där sinnenarna syn, hörsel, känsel och lukt används, med ett IT-baserat övervakningssystem. 

Dessa två olika typer av tillsyn ska ses som komplement till varandra. Ett problem kan till exempel 

starta med lösa skruvar, som leder till vibrationer eller läckage och uppmärksammas som oljeläckage. 

Ett sådant problem hade inte med säkerhet uppmärksammats med ett datoriserat övervakningssystem.  

 

Följande bör åtminstone vara inkluderat i ronderingar:  

 Kontrollera att anläggningen alltid är ren för att göra det enklare att uppmärksamma 

förändringar. Det bör även krävas att inhyrt serviceföretag håller rent och iordning.  

 Du som ronderar, bör lära känna hur normal drift ser ut i fråga om exempelvis ljud, 

temperaturer och vibrationer.  

 Sinnena syn, lukt, hörsel och känsel bör användas för att uppmärksamma förändringar. Många 

fel kan upptäckas tidigt om förändringar uppmärksammas. Exempel på frågor att besvara vid 

rondering är: 

o Går cirkulationspumpar och fläktar? 

o Tappar något system media, såsom exempelvis köldmedium, smörjolja, värmevatten 

eller köldbärare? 

o Vilka temperaturer har systemet? 

o Rinner det vatten eller annan vätska på golvet? 

 Kontroll av kyl- och frysdiskar: 

o Är diskens temperatur ok? 

 Är disken lång ska temperaturen på flera ställen kontrolleras! 

 Varierar temperaturen i disken mer än vanligt? 

o Är disken rätt lastad, dvs. full men inte överlastad? 

o Ligger prislappar eller annat och blockerar returluften, där luft i disken sugs in för att 

åter kylas av kylbatteriet? 

o Är dörrar eller nattgardiner hela, om sådana finns? 

o Om avloppsrännan är synlig, kontrollera om den är ren och isfri? 

o Efter intervall som bestäms för varje butik: 

 Bör plåtar lyftas på för att se efter om det finns smuts i avloppsränna eller 

framför fläktar samt kontrollera om fläktarna går. 

 Bör luftfiltret kontrolleras så att det inte är igentäppt. 

 Kontroll av kyl- och frysrum: 

o Är temperaturen ok? 

 Kontroll av temperaturen på flera ställen i rummet. 

 Varierar temperaturen i mer än vanligt? 

o Är dörrarna stängda? 

 Vidta åtgärder om dörrar ofta står öppna pga. dålig dörrdisciplin 

o Är dörrarna hela? 

o Fungerar avfrostning och dränering? 

o Finns det skräp i droppskålen? 
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o Går alla fläktar? 

 Maskinrummet bör besökas och utrustningen inspekteras, helst varje dag, men minst en gång i 

veckan och för att göra kontroll av: 

o Finns det oljeläckage? 

o Låter det som vanligt? 

o Luktar det som vanligt? 

o Vibrerar något mer än vanligt? 

o Sitter något löst? 

 Anteckningar från ronderingarna och vad som resulterat i åtgärder bör dokumenteras i en 

driftsjournal. Notera varje förändring och beskriv utförd åtgärd. 

 Vid avvikelser från normal drift eller fel som inte kan åtgärdas av butikspersonal bör en 

servicetekniker kontaktas. Efter utfört arbete av servicetekniker, bör man se till att få in 

servicerapport. Rapporten och utfört arbete ska dokumenteras och vare lättillgänglig, 

exempelvis i en driftsjournal . 

 

Om det finns separat energimätare för kylsystemet skall denna läsas av för att följa upp kylsystemets 

energiprofil, se avsnitt 4.3, minst veckovis. Om detta ska göras av butiksperonal eller serviceteknik, är 

ett beslut för varje butik. Genom att följa upp kylsystemets energiprofil finns en historik på den 

långsiktiga effektiviteten i systemet och kan i så fall förändringar uppmärksammas. 

 

 

3.6.3 Servicerapporter 
 

Vid avikelser och problem hos kylsystemet som inte butikpersonalen kan lösa ska servicetekniker 

kallas in med kylteknisk kunskap. Arbetet som de utför ska dokumenteras, antingen genom att de 

skriver direkt i driftjournalen eller att de skriver en servicerapport. Skriver serviceteknikern en egen 

rapport ska referens till denna rapport skrivas in i driftsjournalen. Ett exempel på att systematiskt 

arbeta med att identifiera vanliga fel, felande objekt och felorsaker är beskrivet i ett förslag till en 

servicerapport i Bilaga 1. 

 

 

3.6.4 Årlig översyn 
 

En gång per år bör anläggningen ses över av en kunnig person med kylteknisk kompetens. Detta kan 

göras i samband med eventuell periodisk läcksökning. Prestanda och status på kylsystemet ska ses 

över och butiksägaren ska begära förslag på förbättringsåtgärder. Butiksägaren eller butiksinnehavaren 

bör se över årets servicerapporter med serviceföretaget för att diskutera förbättringsåtgärder och hur 

vanliga fel kan förhindras. 
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4 Drift och övervakning av elanvändning 
 

En stor kostnad för driften av kylsystem är elkostnaden för att driva systemet. Att mäta kylsystemets 

elanvändning är ett sätta att följa trender i elbehovet och uppmärksamma när elbehovet avviker från 

trenden. Fel i kylsystem såsom exempelvis felaktiga parameterinställningar och köldmediebrist kan 

leda till ett ökat elbehov. Mätning av kylsystemets elanvändning kan även användas till att skapa 

nyckeltal för elbehovet, som möjliggör jämförelse mellan olika livsmedelsbutiker. 

 

 

4.1 Genomgång av drift och parameterinställningar 
 

Det är viktigt att ha koll på rådande parameterinställningar. Inställda börvärden styr och reglerar 

kylsystemet och är avgörande för driften och hur väl kylsystemet upprätthåller önskad temperatur i 

diskar och lagerrum. Detta gäller inställningar för hela kylsystemet, från disk och lagerrun, via 

köldmediekretsen till kylmedelkylare eller system för värmeåtervinning. Varje ändring av 

parameterinställning ska dokumenteras, se stycke 3.6.1. Är inställda börvärden okända, ska 

anläggningen gås igenom för att få dessa dokumenterade. Detta bör efterföljas av en analys om 

inställningarna ger bra arbetsförhållanden för kyl- och frysaggregaten och om inställningarna gör att 

temperaturer i diskar och lagerrum upprätthålls. En översyn av drift och parameterinställningar bör 

vara första steget för att effektivisera kylsystemet drift och sänka driftskostnader.  

 

 

4.2 Elmätning 
 

Elmätning sker idag främst på total elanvändning i butiken och el till kylsystemet kan inte särskiljas 

från övrig el som butiksägaren betalar för [2]. För att uppmärksamma trender för elanvändning hos 

kylsystemet måste denna mätas separat och kan ske på olika detaljeringsgrader. Möjlig 

detaljeringsgrad beror på hur systemet fysiskt är uppbyggt och hur mycket butiksägaren är villig att 

betala för installation av elmätare och att sedan kunna följa upp energiposterna. Ju högre detaljnivå på 

mätningarna, desto lättare är det att se vilka elanvändare som avviker från sina normala värden och 

uppmärksamma fel hos användarna. Att ha separat mätning för olika elförbrukare och också ett sätt att 

se vilka som är värda att försöka minska elanvändningen för. Förslagsvis mäts följande elförbrukare 

separat, se Figur 2: 

 

 Kylaggregat 

 Frysaggregat 

 Kyl- och frysdiskar, samt kyl- och fryslagerrum 

 Kylmedelkylare och cirkulationspumpar för köldbärare och kylmedel 
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Figur 2. Systemskiss över ett indirekt kylsystem. (KMK är en förkortning på kylmedelkylare  

och kylmaskinen kallas i denna rapport kylaggregat) 

 

Separat elmätning för kyl- och frysaggregat rekommenderas, då dessa i regel är de största 

elanvändarna. Servicetekniker kan då tillkallas för att analysera vad som är fel om elanvändningen är 

omotiverat hög jämfört med vad den vanligtvis är vid rådande utomhustemperatur och last. 

Butiksägare eller butikspersonal känner ofta till vilka dagar det är hög omsättning på matvaror, vilket 

kan öka kylbehovet i diskar och lagerrum pga. i och urlastning och kan därmed göra en bedömning om 

ifall detta är orsaken till en hög elanvändning eller inte.  

 

 

4.3 Kylsystemets energiprofil  
 

Mätning av el till kylsystemet kan användas för att indikera tillståndet hos systemet. Svårigheten är att 

skilja naturliga lastvariationer från avvikelser som beror på fel hos kylsystemet. Elanvändningen 

behöver presenteras relation till en annan parameter för att få fram nyckeltal för ett kylsystem eller 

enhet i kylsystemet. För att avvikelser lätt ska kunna upptäckas ska energiprofilen ge en så jämn 

trendlinje som möjligt då energianvändningen ställs mot parametern. En undersökning av 

elanvändningen hos en butiks kylsystem relativt torr utomhustemperatur, torr inomhustemperatur 

respektive våt inomhustemperatur (hänsyn tas till fukthalt i luften) genomfördes för att se om någon av 

dessa parametrar var passande för ett enkelt nyckeltal. Utomhusluften påverkar vilken tryckstegring 

aggregatens kompressorer måste utföra för att kunna avge värme till utomhustemperaturen. En högre 

utomhustemperatur medför en högre tryckstegring. Inomhustemperaturen (torr inomhustemperatur) 

påverkar hur mycket värme som kommer in i diskarna och fukten i butikens luft (våt 

inomhustemperatur) hur mycket fukt som fälls på värmeväxlarna, se avsnitt 5.2. Butiken hade separat 

elmätning av el till kylaggregat, frysaggregat, kyl- och frysdiskar samt kylmedelkylare och pumpar, 

som vad kopplade till samma maskinrum. Elanvändningen under ett dygn ställdes mot medelvärdet för 

respektive temperatur. Mätdata som analyserades var elanvändning mellan april 2012 till juli 2013. 

Butiken hade installerat mätutrustning som var kopplat till ett övervakningssystem som loggade 

elanvändning och temperaturer. Detta system användes för att analysera butikens energiprofil och 

mätosäkerheten för mätningarna kan inte med säkerhet fastställas då utrustningen inte kalibreras. 

Mätosäkerheten bedöms till att vara bättre än 5 %. 

 

  

 

 

KMK-

fläktar 

 

  

 

Kylmaskin kyldisk kylrum kyldisk 

 

Kyl- 

medelspump 
Köld- 

bärarpump 
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4.3.1 Total elanvändning för system för livsmedelskyla 
 

Figur 3 beskriver elanvändning för en kylanläggningen och en frysanläggningen (båda installerade i 

samma maskinrum) per dygn vid olika dygnsmedelvärden för torr utomhustemperatur, torr 

inomhustemperatur respektive våt inomhustemperatur. Nyckeltalet där elanvändningen jämförs med 

utomhustemperaturen ger jämnast trendlinje (minst spridning). Avvikelser från normal elanvändning 

är lättast att uppmärksamma med utomhustemperaturen som jämförande nyckeltal. 

 

 

a)  b)  
 

c)   
Figur 3. Nyckeltal för elanvändning till ett livsmedelskylsystem jämfört med  

a) torr utomhustempertur, b) torr inomhustemperatur och c) våt inomhustemperatur 
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4.3.2 Elanvändning för kylaggregat 
 

Figur 4 beskriver elanvändning för butikens kylaggregat per dygn vid olika dygnsmedelvärden för torr 

utomhustemperatur, torr inomhustemperatur respektive våt inomhustemperatur. Nyckeltal där 

elanvändningen jämförs med utomhustemperaturen ger jämnast trendlinje (minst spridning). 

Avvikelser från normal elanvändning är lättast att uppmärksamma med utomhustemperaturen som 

nyckeltal. 

 

 

a)  b)  

c)  
 

Figur 4. Nyckeltal för kylaggregatens elanvändning jämfört med  

a) torr utomhustempertur, b) torr inomhustemperatur och c) våt inomhustemperatur 
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4.3.3 Elanvändning för frysaggregat 
 

Figur 5 beskriver elanvändning för butikens frysaggregat per dygn vid olika dygnsmedelvärden för 

torr utomhustemperatur, torr inomhustemperatur respektive våt inomhustemperatur. Nyckeltal där 

elanvändningen jämförs mot utomhustemperaturen ger även här jämnast trendlinje (minst spridning). 

Avvikelser från normal elanvändning är därmed lättast att uppmärksamma med utomhustemperaturen 

som nyckeltal. 

 

 

a)  b)  
 

c)  
 

Figur 5. Nyckeltal för frysaggregatens elanvändning jämfört med  

a) torr utomhustempertur, b) torr inomhustemperatur och c) våt inomhustemperatur 
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4.3.4 Elanvändning för diskar och lagerrum 
 

Figur 6 beskriver elanvändning för de kyl- och frysdiskar och lagerrumen, som är kopplade till 

maskinrummet, per dygn vid olika dygnsmedelvärden för torr utomhustemperatur, torr 

inomhustemperatur respektive våt inomhustemperatur. Elanvändningen innefattar el till fläktar, 

karmvärme och för avfrostning. Fläktarna är inte varvtalsstyrda, avfrostningen och karmvärmen är 

tidsstyrd, vilket medför att elbehovet inte är beroende av någon temperartur. Att två olika nivåer i 

energianvändning syns i figuren, beror på att olika antal diskar avfrostas per dygn. Alla frysdiskar 

avfrostas inte varje dag, vilket är anledningen till att antal diskar som avfrostas per dag skiljer sig åt. 

 

 

a)  b)  
 

c)  
 

Figur 6. Nyckeltal för diskarnas och lagerrumens elanvändning jämfört med  

a) torr utomhustempertur, b) torr inomhustemperatur och c) våt inomhustemperatur 
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4.3.5 Elanvändning för kylmedelkylare och pumpar 
 

Figur 7 beskriver elanvändning för kylsystemets kylmedelkylare och pumpar för köldbärare och 

kylmedel per dygn vid olika dygnsmedelvärden för torr utomhustemperatur, torr inomhustemperatur 

respektive våt inomhustemperatur. Nyckeltal där elanvändningen jämförs mot utomhustemperaturen 

ger jämnast trendlinje (minst spridning). Avvikelser från normal elanvändning är lättast att 

uppmärksamma med utomhustemperaturen som nyckeltal. 

 

 

a)  b)  
 

c)  
 

Figur 7. Nyckeltal för kylmedelkylarens och pumparnas elanvändning jämfört med  

a) torr utomhustempertur, b) torr inomhustemperatur och c) våt inomhustemperatur 
 

 

4.3.6 Slutsats från mätningar av systemens elanvändning 
 

Figur 3 till Figur 7 visar på att om elanvändningen per dygn ritas som ett förhållande till 

utomhustemperaturen fås den jämnaste linjen för livsmedelkylsystemets elanvändning. Det 

förhållande som ger jämnast trendlinje, dvs. minst spridning i elanvändning för samma parametervärde 

(dygnsmedeltemperaturer i detta fall), är lättast att använda för att uppmärksamma om elanvändningen 

börjar avvika från trendlinjen. Genom att jämföra elanvändningen mot utomhustemperaturen, 

skapasett nyckeltal som kan används för att se om trenden för systemets elanvändning börjar avvika 

från det normala för utomhustemperaturen. Avvikelser ska undersökas, då det kan vara en fråga om 

försämringar eller fel som i sin tur kan leda till driftstopp i kylsystemet.  
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5 Förebyggande av vanliga och kostsamma fel hos 

kylsystem 
 

De vanligaste och mest kostsamma felen, som identifierades i undersökningen av fjorton svenska 

livsmedelsbutiker, återfanns i själva köldmediekretsen och i kyl- och frysdiskar, se stycke 2.2.1. I 

köldmediekretsen var felen främst säkerhetsutrustning, som bröt driften, bristanade smörjning av 

kompressorn samt köldmediebrist. I kyl- och frysdiskar var det främst problem med stopp i avlopp och 

problem med avfrostning som ledde till att diskar och värmeväxlare isade igen. 

 

 

5.1 Köldmediekretsen 
 

Köldmediekretsen är det system som möjliggör att värme kan tas från en värmekälla med låg 

temperarur (exempelvis kyl- och frysdiskar) och överföras till en värmesänka med högre temperatur 

(exempelvis till uteluften via kylmedelkylare). Detta sker genom att trycksätta ett köldmedium med 

hjälp av en kompressor och sänka trycket med hjälp av en expansionsventil. I köldmediekretsen tar 

köldmediet upp värme i en värmeväxlare som kallas förångare och avger värme i en värmeväxlare 

som kallas kondensor. De dyraste felen att åtgärda för kylsystem återfanns i köldmediekretsen enligt 

undersökningen av fel i fjorton svenska livsmedelsbutiker, där det dyraste var kompressorhaveri [2]. 

Även köldmedieläckage var ett dyrt fel då det innebär att köldmedium måste fyllas på, och då var inte 

ökade elkostnader till följd av köldmediebrist medräknat i studien. Såsom butikskylsystemen är 

konstruerade kommer köldmediebrist fort att innebära att inte tillräckligt med köldmedium kommer 

till förångaren. Kompressorn kommer då att suga ner trycket, vilket ger lägre kyleffekt, sämre 

effektivitet och längre drifttid innan den av systemet efterfrågade kylan är producerad. Med andra ord 

får ägaren betala mer för samma mängd kyla. Detta kan fort medföra en ökning av elkostnaden på över 

10 %. Normalt motsvarar elkostnaden för livsmedelskyla hälften av en livsmedelsbutiks elkostnad. 

 

 

5.1.1 Kompressor 
 

Många av felen för kompressorer kunde härledas till brytande säkerhetsutrustning, dvs. att utrustning 

bröt kompressordriften när driftförhållandet hamnade utanför kompressorns tillåtna arbetsområde. 

Meningen med säkerhetsutrustningen är visserligen att bryta kompressordriften så att kompressorn 

inte arbetar under driftförhållanden som den inte är byggd för. Men att utrustningen bryter och 

driftförhållandena inte återgår så att kompressorn kan starta igen då kylbehov råder, indikerar att något 

är fel i systemet. Att kompressorn arbetar inom tillåtet driftsområde bör fastställas av installatören i ett 

uppstartprotokoll. Inställningen av relä och vakter får inte tillåta drift utanför tillåtet arbetsområde för 

kompressorn och de ska skall kunna arbeta ett visst antal tillslag utan att gå sönder. Om tillslagen för 

komponenterna blir alltför många bör åtgärder vidtas så att frekvensen minskas, för att kompressorn i 

sig inte heller tål alltför täta starter. I moderna mätsystem med tyckgivare är det enkelt att lägga in en 

begränsning som funktion av kondensering och förångning. I äldre system kan man enkelt lägga in 

t.ex. start-startfördröjning eller stopp-startfördröjning, vilket förhindrar att kompressorn startar för ofta 

eller går för korta tider, och på så sätt få ett rimligt antal starter och längd på driftstider. Detta gäller 

främst on/off-reglerade kompressorer, som ger maxeffekt vid drift och stannar då systemets kylbehov 

är tillgodosett. Varvtalsstyrda kompressorer kan gå på dellast och möta det kylbehov systemet har. Vid 

för stor kapacitet på varvtalstyrda kompressorer i förhållande till kylbehovet, kommer även 

varvtalstyrda kompressorer börja starta och stoppa då deras lägsta tillåtna driftvarvtal är nått. Då start-

startfördröjning och stopp-startfördröjning läggs in måste hänsyns tas till systemets 

ackumuleringsförmåga, dvs. hur fort börjar matvarutemperaturerna att stiga i de diskar och lagerrum 

som aggregatet försörjer.  

 

Ett annat vanligt fel var att reläer, vakter och brytande övervakning för kompressorn gick sönder. 

Påståendet att vanliga moderna kompressorer är driftsäkra gäller inte säkerhetsutrustningen, då en 

vana att köpa till lågt pris har betytt att det finns flera olika kvalitetsnivåer av vakter och reläer. Detta 
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ska även vägas mot att byte av en vakt eller ett relä alltid är dyrare än själva materialet och längre 

livslängd hos komponenterna lönar sig, för att slippa byte. Om någon typ av relä inte håller kan den 

bytas mot ett bättre och då ofta dyrare variant. En årlig översyn som utförs av kyltekniker, bör 

innefatta kontroll av vakter och relä. 

 

Om smörjning av kompressorn är bristfällig kan kompressorn skära, vilket leder till kompressorhaveri 

och stora kostnader för butikensägaren. Att oljans kvalitet och att rätt fyllnadsmängd upprätthålls är 

avgörande för oljans förmåga och möjlighet att smörja kompressorn. Oljan ska antingen bytas efter 

förslagsvis 10 000 drifttimmar eller så ska oljan skickas på analys efter förslagsvis 8 000 drifttimmar 

för att kontrollera dess smörjegenskaper. Vad som är mest ekonomiskt beror på system. Analys kan 

vara mest lönsamt för stora gemensamma system för att undvika ett onödigt oljebyte. Om systemen 

däremot består av flera och mindre kyl- och frysanläggningar, kan oljebyte utan förgående analys vara 

lönsammare eftersom själva oljeanalysen i sig kostar. Oljemedsläpningen i rören beror bl.a. på 

gashastigheten i förångare och i sugledning. Detta gäller främst direkta system, medan det för 

indirekta system med plattvärmeväxlare främst är gashastigheten ut ur förångaren som bestämer 

oljeåterföringen. Vid lägsta last kan hastigheten bli alltför låg och oljan kommer inte tillbaka till 

kompressorn eller kommer stötvis, vilket kan komma att vara skadligt. Efter ett antal dygn efter den 

första kompressorstarten ska generellt oljenivån under normal drift inte variera. Ett undantag kan vara 

för varvtalstyrda kompressorer, som går ner till sitt lägsta driftvarvtal, dvs. lägsta kapacitet först efter 

en längre tids drift. Detta kanske inte sker förrän framåt vintern och är då ett tecken på fel. 

 

Om säkerhetsutrustningen inte bryter eller om kompressorn arbetar en längre tid nära arbetsområdets 

gränser kan det leda till onödigt slitage och i värsta fall till haveri. Driften av kompressorn kan 

kontrolleras genom att mäta kompressorns verkningsgraden med hjälp av mätutrustning som kopplas 

på köldmediekretsen. Kompressorns driftsförhållande, såsom tryck, temperaturer och driftstider mäts 

och ogynnsam drift kan uppmärksammas. Men att bara installera utrustning och inte följa upp driften 

leder inte till förbättringar. Mätutrustning och övervakningssystem ska användas för uppföljning där 

driften analyseras. Om verkningsgraden inte är på den nivå som förväntas för aggregaten ska möjlig 

orsak undersökas och åtgärdsförslag tas fram. Efter genomförda åtgärder ska utfallet analyseras för att 

se om det ledde till förbättrad drift. Ett annat sätt att uppmärksamma förändringar i kyl- och 

frysaggregatens drift är att mäta elen till aggregaten, se avsnitt 4.2. Ett ökat elbehov vid samma typ av 

kylbehov kan vara ett tecken på att något är fel i systemet.  

 

 

5.1.2 Köldmediebrist 
 

Köldmediebrist innebär sämre effektivitet hos kyl- och frysaggregaten, vilket ökar elkostnader och kan 

även leda till att kapaciteten inte räcker till för att hålla temperaturen i diskar och lagerrum. 

 

Fyllningsbrist av köldmedium ger sämre kapacitet i köldmediekretsens förångare och normalt större 

temperaturdifferens i förångaren mellan köldbärare och köldmedium i indirekta system. För givna 

start- och stopptemperaturer och konstant kapacitet hos kompressorn innebär detta lägre 

förångningstemperatur. Ett sätt att tidigt identifiera köldmediebrist kan vara att mäta 

temperaturdifferensen mellan utgående köldbärare och temperatur vid mättningstrycket för köldmediet 

samt riktning på ändringen av temperaturdifferensen. Varierande kylbehov kommer inte att påverka 

den här indikeringen för on/off-reglerade kompressorer, då kompressorn ger full kapacitet vid drift. 

Ökande kondenseringstemperatur ger också något sämre kapacitet och temperaturdifferensen mellan 

temperatur vid mättnadstrycket och utgående köldbärartemperatur minskar. Temperaturdifferensen 

kan troligen användas även vid varierande framledningstemperatur på köldbäraren, dock med lite 

eftertanke då sjunkande framledning ger lägre temperaturdifferens. Varvtalsstyrning av kompressorn 

kombinerad med varierande framledning och flytande kondensering kräver ännu lite mer eftertanke. 

 

För direkta system, vanligtvis för frystemperaturer, styrs kompressordriften mellan två tryck. Vid start 

vid dålig köldmediefyllning kommer kompressorn snabbt att suga ner trycket och stoppa pga. 

tryckvakten. Detta är samma fenomen som när för få diskar kallar på kyla, dvs. låg last i förhållande 
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till kompressorns kapacitet. Det gäller alltså att identifiera tillfällen när flera diskar kallar på kyla 

samtidigt som kompressorn stoppat på grund av för lågt tryck, eftersom det kan vara en indikation på 

köldmediebrist.  

 

I servicerapporter står det sällan om påfyllning av köldmedium är ett resultat av läckage eller att 

servicearbeten har krävt att ingrepp i köldmediekretsen och mediet släppts ut. För att ta reda på hur 

mycket köldmedium ett system läcker, så ska det framgå i servicerapporter vilka mängder som fylls på 

för att kompensera läckage i systemet. Detta ska göras även om anläggningen inte omfattas av F-

gasförordningen och Köldmedieförordningen. Det ligger på ägarens ansvar att minimiera och 

förebygga läckage och se till att åtgärder vidtas om läckage uppstår. 

 

 

5.2 Kyl- och frysdiskar 
 

Både diskar och lagerrum för kylda och frysta livsmedel har värmeväxlare (kylbatteri) som ska kyla 

luften som cirkulerar i disken eller i rummet. I värmeväxlaren cirkulerar ett medium som är kallare än 

luften i disken och som tar upp värme från luften för att hålla önskad lagringstemperatur för 

livsmedlen. Fukten i luften fälls ut som frost eller is på värmeväxlaren om köldbäraren (indirekt 

kylsystem) eller köldmediet (direkt kylsystem), som cirkulerar i växlaren har en temperatur på minst 

någon grad under 0ºC. Vid högre temperaturer faller fukten ut som vatten. Ju mer fukt i luften, desto 

mer frost, is eller vatten kan fällas ut på värmeväxlaren och i disken. Frost och is på värmeväxlaren 

försämrar värmeöverföringsförmågan, då beläggningen blir ett isolerande lager mellan värmväxlarytan 

och luften. Det kan även hindra luftflödet. Därför finns det en funktion för att avfrosta värmeväxlaren. 

Vanligen sker det genom att flödet av det kalla mediet i växlaren och fläktarna stängas av tills frosten 

eller isen har smällt, antingen av sig själv eller med hjälp av elvärmare. Det är vanligt att 

avfrostningen starar på tid, med bestämda tider mellan avfrostningarna. Hur lång tid avfrostningarna 

varar styrs antingen med bestämda tider mellan start och stopp, eller att en temperaturgivare känner av 

när mediet har en temperatur som indikerar att värmeväxlaren är fri från frost eller is. Frosten och isen 

som smälter till vatten måste ledas bort och därför finns avlopp för detta kondensatvatten. Om det är 

stopp i avloppet kommer vattnet att frysa till is då avfrostning stängs av och luften i disken börjar 

kylas igen. Detta leder till igenisning, som kan skada exempelvis fläktar och värmeväxlare om 

isbildningen byggs på. Efter några avfrostningar blir även förångaren igenfrusen i dessa fall. 

 

Stopp i avloppen kan även orsakas av att avloppsrören är för små och inte kan avleda allt 

kondensatvatten. Kondensvatten kan frysa igen om inte det avleds och orsaka stopp i sig. Stopp i 

avlopp kan också orsakas av att matvaror, prislappar, smuts och damm sätter igen avloppen. Smuts 

och damm kan även sätta igen värmeväxlare och försämra värmeöverföringsförmågan och försvåra 

avfrostningen [4]. Problem med igenisning och stopp i avlopp kan med andra ord gå hand i hand och 

det är främst kyl- och frysdiskar som hade dessa problem enligt undersökningen av vanliga och 

kostsamma fel hos kylsystem i livsmedelbutiker [2]. 

 

 

5.2.1 Avfrostning av värmeväxlare 
 

Problem med avfrostning och igenisning orsakas av att avfrostningsfunktionen inte fungerar eller att 

dräneringen inte kan avlägsna kondensvattnet som fryser igen då kylfunktion sätts på igen efter en 

avfrostning. Problem med avfrostning och igenisning i de fjorton undersökta livsmedelbutikerna 

uppstod främst i frysdiskar (48 % jämfört med 30 % för kyldiskar) [2]. Avfrostningsbehovet påverkas 

av fukttinnehållet i luften, då ett högre fuktinnehåll ger större utfällning av frost på värmeväxlarna. 

Högst antal problem med avfrostningar och igenisning uppstod under vår och sommar, se Figur 8. 

Vintertid är fukthalten lägre än sommartid eftersom varmare luft kan bära mer fukt.  
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Figur 8. Fördelning av när på året problem med avfrostning och igenisning av uppstår. 

 

Avfrostning innebär att temperaturen i disken höjs, eftersom ingen kylning sker under avfrostningen. 

Det kan leda till att temperaturen i disken är högre under en längre tid än vad som är tillåtet enligt 

regler för lagring av livsmedel. Efter avfrostningen måste disken kylas ner igen, vilket innebär ett 

större kylbehov och att kyl- och frysaggregaten måste möta detta behov. Det kostar pengar i form av 

ökad elenergi till aggregaten. Avfrostningsfunktioner som har elstavar som går igång vid 

avfrostningen för att påskynda smältningen av frosten kräver också elenergi och kan innebära ett högre 

effekttariff för butiken. Det är därför önskvärt att hålla nere antal avfrostningar och avfrostningstider 

och det finnas en tendens att servicepersonal ställer in längre tid mellan avfrostning vintertid. Om så är 

fallet måste detta korrigeras i takt med ökande fukt i butiken under vår och sommar. Hur täta 

avfrostningar som behövs måste bestämmas för varje installation och korrigeras utefter att 

butikspersonalen och serviceteknikerna lära sig mer om en disks avfrostningsbehov. Om 

avfrostningsfunktionen fungerar räcker det med tillräckligt många eller långa för att se till att all is och 

frost smälter. Om avfrostnings däremot inte fungerar beror det oftast på att termostaten som avbryter 

avfrostningen är felplacerad. Placeringen av termostaten ska då kontrolleras och ändras tills 

avfrostningen fungerar, vilket kan vara mycket tidskrävande. Om avfrostning stoppas på tid skall även 

den tiden vara rätt inställd. Inställda avfrosttider ska vara dokumenterade och vid varje ändring ska 

detta skrivas upp för att ha kontroll att tiderna inte är för korta under sommartid.  

 

Om is byggs på värmväxlarna kan det leda till att önskad temperaturen i diskarna inte kan hållas utan 

att det blir för varmt. Isen hindrar både luftflödet i diskarna som ska kyla matvarorna, se Figur 9 och 

försämrar värmeöverföringsförmågan för värmeväxlaren [4]. Orsaken till att temperaturen i diskarna 

inte kan hållas ska undersökas för att byggas bort. Genom ha kontroll och dokumentation på 

parameterinställningar och genomförda serviceåtgärder kan felorsaker till att diskarna inte håller rätt 

temperatur identifieras eller uteslutas.  

 

Figur 9. Vertikal disk, sedd snett från sidan. De svarta pilarna visar luftcirkulationen i disken.  

Värmeväxlaren är i denna bild placerade i botten av disken. 
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5.2.2 Avlopp 
 

Stopp i avlopp uppstod främst i kyl- och frysdiskar i de fjorton undersökta livsmedelbutikerna (kyl- 

och lagerrum ingick också i felkategorin stopp i avlopp) [2]. Av de stoppen som uppstod i diskar så 

var kyldiskar överrepresenterade, 75 % i kyldiskar jämfört mot 25 % i frysdiskar. Om det studeras när 

på året problem med stopp i avlopp i diskar uppstod, så skedde de främst på sommaren, se Figur 10.  

 

 
Figur 10. Fördelning av när på året stopp i avlopp i kyl- och frysdiskar uppstår. 

 

Troligen ansamlas smuts och damm på diskarnas värmeväxlare under vintern, som följer med då 

avfrostningarna ökar med ökad fukt i luften under vår och sommar, och täpper till avlopp. Att rengöra 

diskar skulle minska att smuts, mat, prislappar och dylikt orsakar stopp i avlopp. En studie 

genomfördes inom BeLivs (Energimyndighetens Beställargrupp för Livsmedelslokaler) för att 

undersöka hur rengöring av diskar påverkar kylbehovet och temperaturer i kyl- och frysdiskar [4]. I 

denna studie framkom att det är svårt att avgöra en disks försmutsningsgrad utan att bort plåtar och 

okulärt avgöra om disken var i behov av fullständig rengöring eller inte. Rekommendationen är att 

göra en första grundlig tvättning av diskarna, dvs. inte enbart rengöra hyllor och avlopp utan att 

matvaror och plåtar tas bort för att rengöra hela diskens innandöme såsom värmeväxlare, fläktar och 

luftkanaler. Kyldiskarna bör rengöras grundligt under senvinter eller tidig vår. Tidsintervallet för 

fullständig rengöring beror på vilken grad och typ av smuts som disken utsätts för. Men för att minska 

stopp i avlopp ska det hållas rent framför diskens fläktar och i rännan ner till avloppet samt luftfilter, 

med rengöring minst en gång per år. 
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6 Resultat och diskussion 
 

Detta kapitel beskriver projektets resultat, som bygger på de två delstudierna, se kapitel 2, samt de 

förslag på underhållsorganisation och förebyggande underhållsåtgärder som beskrivs i kapitel 3, 4 och 

5. Avsnitt 6.2 och 6.3 är baserad på aspekter som har framkommit under arbetsgruppsmöten och 

intervjuer med butiksägare, butiksinnehavare samt personer som arbetar med projektering, installation, 

drift och/eller underhåll av kylanläggningar i livsmedelsbutiker.  

 

 

6.1 Resultat 
 

En butiksägare och en butiksföreståndare har olika frihetsgrader då det gäller att fatta beslut om 

butikens drift och dess underhåll. Beslutsgången för vilka åtgärder som ska göras för att förbättra drift 

och underhåll av kylsystem ser olika ut beroende på organisation i butiken, men bra underlag för att 

fatta beslut samt kunskap om både installerade systemen och tillgänglig teknik behövs oavsett. 

Underlag för beslut fås genom att ha uppdaterad dokumentation som beskriver anläggningarna samt 

att ha kunskap om drift- och underhållskostnader och vilka fel som är vanliga och kostsamma. För att 

ha kunskap om de installerade systemen i butiken och möjliga åtgärder bör en serviceorganisation 

knytas till butiken. Det är inte rimligt att begära att butiken skall ha den tekniska kunskap, som behövs 

för att sköta ett kylsystem för livsmedelskyla internt. 

 

Generellt sker endast avhjälpande underhåll i svenska livsmedelsbutiker idag, dvs. fel i kylsystemen 

åtgärdas då de uppstår. Dessa oplanerade stopp i driften kan leda till att krävd temperatur inte kan 

upprätthållas och livsmedel kan bli förstörda och måste då kastas, med stora kostnader som följd. 

Undersökningen av vanliga fel och underhållskostnader för kylsystem i fjorton svenska 

livsmedelsbutiker visade på att kostnader för serviceåtgärder under ett år låg runt ca 167 000 SEK 

exkl. moms, se Tabell 4 [2]. Med serviceåtgärd menas att ett serviceföretag har utfört en åtgärd för att 

avhjälpa ett fel i butikens kylsystem. Både direkta och indirekta kostnader innefattas i kostnaderna 

som beskrivs i Tabell 4. Direkta kostnader är kostnader som kan knytas till serviceföretagets fakturor 

och indirekta till butikspersonalens insatser, minskad försäljning och förstörda matvaror. De indirekta 

kostnaderna var främst uppskattningar och stod för 20 % av den totala årliga kostnaden. Storbutiker 

och stormarkander hade kylsystem av samma storleksordning, men skillnaden är att en stormarkand 

även säljer exempelvis kläder, husgeråd och byggprodukter. 

 
Tabell 4. Jämförelse av total kostnad mellan de olika butiksstorlekarna (bygger på fakturor daterade 2010-

2011). 

Storlek på butik Antal butiker 

 

Medelkostnad för butik 

[SEK exkl. moms] 

Närbutik 4 117 000 

Mellanbutik 3 149 000 

Storbutik 6 201 000 

Stormarknad 1 209 000 

Samtliga butiker 14 167 000 

 

Kostnaderna i Tabell 4 är en indikation på vad service av kylsystem för livsmedel kostar årligen, men 

här är inte driftskostnader i form av kylsystemets elanvändning medräknad. I de flesta fall bestäms 

status på kylsystemets funktion enbart genom att mäta temperaturer i diskar och lagerrum. 

Anläggningarnas verkningsgrad är okänd och deras elanvändning lika så. Att se över inställningar för 

att förbättra effektiviteten och mäta el till kylsystemen kan minska driftskostnaderna och göra det 

möjligt att uppmärksamma om elanvändningen avviker från vad den brukar vara, vilket kan vara ett 

tecken på fel i kylsystemet. De förebyggande underhållsåtgärder som utförs bör återbetalas genom 

minskade kostnader för drift och/eller avhjälpande underhåll vid fel, för att vara lönsamma. 
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De feltyper som lämpar sig bäst för förebyggande underhåll är sådant som: 

 Köldmedieläckage, då ett kylaggregat i ett indirekt system inte skall behöva läcka mer än 

några procent av fyllningen per år, ett direktexpanderande system något mer. Det finns 

kunskap om olämpliga förbindningar och ventiler i branschen, som ska undvikas för att 

minimera köldmedieläckage. Orsaken till köldmedieläckage ska undersökas.  

 Igenisning av värmeväxlare borde helt kunna elimineras, genom att kontrollera 

avfrostningstider och avfrostningens funktion, dvs. se till så all is och frost smälter och avleds 

från diskar respektive lagerrum vid avfrostning. 

 Igensatta avlopp bör med rengöring av diskar kunna minskas drastiskt, åtminstone för 

kyldiskar framåt sommaren. 

 Säkerställa oljekvaliteten så att inte nedbrytning av olja leder till att kompressorer skär och 

havererar. Regelbundna oljeanalyser och/eller oljebyten, som förhindrar haverier är lönsamt då 

ett kompressorhaveri tillhör de dyraste felen att avhjälpa. 

 Att hålla driften inom tillåtna områden är ett nödvändigt krav. Kompressorer går annars 

sönder, men inte direkt då det kan ta några år för att slitaget ska orsaka haveri. 

 Att studera byte av komponenter, såsom exempelvis fläktar, temperaturgivare och relä. 

Frekventa haverier av dessa komponeter kan sannolikt elimineras genom att vid byte 

uppgradera kvaliteten för dessa. 

 

För att systematisera sitt underhåll bör butiksägaren/butiksinnehavren sätta upp ett mål för 

underhållsarbetet som beskriver vilken nivå som ska upprätthållas. Finns inte kunskap om kylsystemet 

internt bör en person eller företag med kunskap om tekniken och butiken knytas till livsmedelsbutiken. 

Tillsammans kan underhållsarbetet planeras och strategier sättas upp. I planeringen bör det ingå vilka 

förebyggande underhållsaktiviter som ska utföras under ett år. Innan nyinvesteringar eller 

förebyggande underhållsåtgärder görs för att sänka drift- och underhållskostnaderna, bör kylsystemet 

och dess inställningar ses över och justeras in av kunnig kyltekniker. Detta för att ge kylsystemet så 

bra driftsförutsättningar som möjligt och att investeringar och införandet av förebyggande underhåll 

görs på ett system som presterar så bra som det har möjlighet till. De eventuellt nya inställningarna 

som görs efter en översyn med injustering av systemet ska dokumenteras för få historik. 

Fortsättningsvis bör kylsystemet och dess inställningar ses över årligen av en kunnig kyltekniker för 

att komma med åtgärdsförslag och kunna upprätthålla kapaciteten i systemet. 

 

Butiken bör även införa ronderingar, där butikspersonalen inspekterar diskar, lagerrum och utrustning 

i maskinrummet. Genom att använda sinnena hörsel, syn, lukt och känsel kan personalen, efter att de 

har bekantat sig med hur normal drift beter sig, uppmärksamma avvikelser. Butikspersonalen bör 

tillkalla servicetekniker om de inte kan åtgärda eventuella avvikelser själva. Ett annat råd är att butiken 

inför en kunskapsbank, vilket innebär att kunskap kan överföras och att butiken har historik på fel och 

utförda åtgärder. Servicerapporter och utredningar av mer omfattande fel och haverier kan vara basen i 

erfarenhetsbanken och användas för att årligen kartlägga de mest vanliga och kostsamma felen. 

Livsmedelsbutiken kan även lägga upp ett konto för underhåll av kylsystem i sitt ekonomisystem för 

att kunna följa upp kostnader. Om möjligt även lägga in underkonton för olika typer av fel som de vet 

med sig är vanliga eller kostar mycket att åtgärda. Då kan information tas fram om vilka fel som tar 

mest pengar i anspråk av underhållsbudgeten. Då kostnader för drift och underhåll följs upp ska 

butiken skilja på modifieringar och underhåll. Modifieringar återbetalas av sänkta driftskostnader och 

underhåll av minskade kostnader för att avhjälpa oplanerade fel och driftstopp. 

 

 

6.2 Diskussion  
 

I livsmedelsbutiker har det under lång tid köpts kylsystem främst med inriktning på låg inköps-och 

installationskostnad, enligt erfarenheter inom arbetsgruppen. Sedan underhålls dessa system enbart 

med avhjälpande åtgärder. Det förbyggande underhållet som utförs är generellt endast den årliga 
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läckagekontroll som skall görs för HFC-medier [2]. Kloka handlare gör sådana kontroller även för 

andra köldmedier enligt arbetsgruppen, då köldmediebrist i systemen ökar elbehovet och 

elkostnaderna. Den mest lönsamma av alla åtgärder ligger sannolikt utanför det här projektet. Det är 

att börja köpa kylsystem med låg driftkostnad och inte enbart titta på införskaffningspris. Dessutom 

bör alla system värderas ur risksynpunkt, dvs. värderas utefter vad ett driftstopp av kyla kostar, då det 

innebär stora kostnader att kasta innehållet i en eller flera diskar. 

 

Det finns en lång rad av åtgärder som är lönsamma i befintliga kylsystem. Det kan vara värt att påpeka 

att avhjälpande underhåll som utförs av serviceföretag oftast kan bedrivas med höga marginaler 

mellan pris och kostnad och kräver högre marginaler, eftersom arbetet alltid är oplanerat och ofta sker 

då belastning på systemet är som störst, enligt referensgruppen. Förebyggande underhåll kräver 

systematik och kunskap. Systematik för att få fram underlag över vad som lönsamt och kunskap för att 

veta hur orsakskedjor ser ut [1]. Att sänka kostnader för drift och underhåll är ett alltid pågående 

projekt. Det kräver dock kunskap om det egna systemets kostnadsfördelning. De kostnader som kräver 

extra insats för att för att få kunskap kring och bli mätbara är ökad elanvändning och egna indirekta 

kostnader i form av matsvinn och personalinsatser [2]. De övriga kostnaderna finns ofta svart på vitt i 

servicefakturor, men varken fakturorna eller kostnader för felen de beskriver är systematiserade och 

därför är inte heller dessa kostnader helt kända. Möjliga resultat av att införa mer organiserat och 

genomtänkt drift och underhåll i befintliga system kan enligt arbetsgruppen troligen vara: 

 Minskad driftkostnad:  

o Alla system kan sänka elanvändningen med mer än 10 % bara genom att se till att 

köldmedieläckage åtgärdas.  

o Injusteringar av inställningar och egentligen en ordentlig igångkörning bör i dagens 

system kunna ge lika stor sänkning av elanvändningen som att åtgärda 

köldmedieläckage, dvs. en sänkning storleksordningen på 10 %.  

o Vintertid kan kondenseringstrycket sättas till en temperartur som motsvarar högst 

20-25°C med vanliga expansionsventiler (icke elektroniska). Detta kommer sedan att 

kräva ändring när det blir varmare ute. 

 Rondering, uppföljning av larm och tvättning av diskar bör även det kunna ge en sänkning på 

10 % av underhållskostnaden. 

 

Dessa möjliga resultat har dock inte verifierats i projektet. 

 

 

6.3 Fortsatta arbeten inom området 
 

Under projektets gång har olika områden lyfts, både av arbetsgruppen, servicetekniker, butikspersonal 

som behöver undersökas närmare. I undersökningen av vanliga och kostsamma fel i butikers 

kylsystem har även frågor stöts på som inte kunnat ges svar på pga. av att tillgänglig information inte 

har varit tillräcklig. De specifika områden som främst behöver vidare undersökningar och fortsatt 

arbete för att få svar på är: 

 Hur ser förhållandet ut mellan köldmedieläckage och extra driftkostnad i dagens kylsystem. 

Hur inverkar köldmediet och dess egenskaper på dessa kostnader? 

 Hur ser verkliga haverifrekvenser ut för kompressorer och vilka följder får olika 

systemlösningar, dvs. finns det skillnader i haverifrekvens för olika systemlösningar? I detta 

projekt havererade 3 % av de kompressorer som innefattades i studien under ett år, men ingen 

analys kunde göras med hänsyn till varken system (indirekt, direkt eller transkritiskt CO2 samt 

skillnad mellan plugin-disk och centralt system) eller köldmedium [2]. 

 Finns det systemlösningar (indirekt, direkt eller transkritiskt CO2 samt skillnad mellan plugin-

disk och centralt system) och köldmedier som systematiskt ger högre utsläpp av köldmedium. 

Detta kan vara väsentlig information både för beslutsfattare och myndigheter. Med ny krav på 

tillåtna köldmedier kan många system behöva byggas om. 
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 Vilken inverkan har butikspersonalens och butiksägarens/butiksinnehavarens engagemang på 

underhållskostnaden. Det finns overifierade påståenden från personer med mycket erfarenhet 

från branschen, som pekar mot väldigt väsentliga skillnader. Detta skulle i så fall vara den 

enskilt viktigaste faktorn för hur drift och underhåll organiseras och dess omkostnader. 
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7 Slutsats 
 

Nedanstående rekommendationer riktar sig till butiksägare eller butiksinnehavare och kan användas 

som stöd för att börja organisera driften och underhållet av butikens kylsystem.  

 

 

7.1 Organisation och startåtgärder för underhåll av 

kylsystem i livsmedesbutiker 
 

För att komma igång med att systematisera underhållsarbetet av kylsystem i livsmedelsbutiker bör 

man se över vilka resurser som finns för drift och underhåll, både internt och externt. Ett annat råd är 

att försök att knyta lämplig expertis till butiken, som har kunskap om kylsystem, och gärna även om 

ventilation och de övervakningssystem som är installerade i butiken. Det kan vara butikens 

kylserviceföretaget eller någon annan kunnig person.  

 

Genom att systematisera kunskap om butikens underhålls- och driftkostnader kommer underbyggda 

beslut att kunna tas och följas upp. Finns kunskapen om vad det är som kostar och varför, finns även 

underlag för hur mycket åtgärder för att förhindra fel eller för att sänka driftskostnader får kosta. 

Åtgärder eller investeringar ska återbetalas av sänkta drift- och underhållskostnader för att vara 

lönsamma. En start är att ta fram det gångna årets servicefakturor och med hjälp av extern kunskap 

systematisera dessa så långt det är möjligt, genom att ta reda på vilka servicearbeten som har varit 

mest kostsamma och vanligast. Indirekta kostnader, dvs. kostnader för butikspersonal, minskad 

försäljning och eventuell kassation av förstörda matvaror, vid servicearbeten ska även räknas med. Det 

är lönsamt att förebygga de fel som under de gånga året har varit mest kostsamma att åtgärda eller som 

är vanligt förekommande.  

 

Checklista föra att organisera drift och underhåll: 

 Gör en riskbedömning av det befintliga kylsystemet. 

o Vad händer om olika delar går sönder? 

o Hur snabbt behövs reparation eller annan åtgärd? 

o Skall något byggas om eller säkras på annat sätt?  

o Vem och hur larmas de fel som ger mest följdkostnader? 

 Kom fram till ett lämpligt avtal med serviceföretaget.  

o Kräv åtminstone att orsaken till servicebesök och åtgärder listas enligt en uppgjord 

lista för butiken.  

o Begär förslag från serviceföretaget på åtgärder för att minska underhållskostnader.  

o Begär att serviceföretaget ser över inställningar i kylsystemet och justera in 

inställningarna för att få så bra driftsförutsättningar som möjligt. Följ upp om 

driftskostnaden ändrar sig. 

 Skilj på åtgärder för att öka effektivitet och underhåll för att bibehålla funktionen. De förra 

skall motiveras utifrån lägre driftkostnad de senare utifrån risker och kostnader om något går 

sönder.  

o Budgetera drift och underhåll av kylsystem i butiken helst genom att särskilja 

åtgärder för att öka effektivitet och underhåll för att bibehålla funktionen. 

o Gör dessutom en lista på t.ex. 10 vanliga fel och skapa underkonto för varje fel i 

ekonomisystemet. Om åtgärder görs för att avhjälpa något av dessa fel ska 

servicerapporter och –fakturor ha en hänvisningen till felet och årliga kostnader för 

felen kan summeras i bokföringen. Detta ger underlag för till kommande 

underhållsbudget.  

 Sätt in elmätare för åtminstone alla kompressorer, minst en mätare för frysaggregat och en för 

kylaggregat.  
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o Läs av eller låt någon läsa av dygnsenergianvändningen som funktion av 

utetemperatur. 

o Plotta detta i diagram och se på skillnader. Redan efter några veckor finns tillräckligt 

underlag för att börja indikera avvikelser.  

 Inför underhållsaktiviter: 

o Rondering av kylsystemet som utförs av butikspersonal, som tillkallar serviceföretag 

då avvikelser upptäcks. 

o Systematisera anläggningsdokumentation och skapa en driftsjournal. 

 Om följande problem finns bör de åtgärdas oavsett: 

o Stora mängder köldmedium fylls på och/eller att köldmedium fylls på ofta. Det pekar 

på dåligt underhåll och troligen stora energiförluster, dvs. onödigt hög elräkning. 

o Kylmedelkylarens kapacitet inte räcker till sommartid. Undersök orsaken och har den 

alltid givit problem fundera över parallell vattenkylning, rengöring från främst löv 

eller om det kan finns okondenserbara gaser i kondensorn. 

o Igensättningar av avlopp, vilket innebär att speciellt kyldiskar bör rengöras på våren. 

o Igenisning av diskar, som bör åtgärdas genom att se över inställning av avfrostning 

för att få tillräckliga avfrostningstider och/eller intervaller för att smälta och avleda 

all frost och is från värmeväxlaren. För många avfrostningar av frysdiskar och 

frysrum leder till stora energiförluster och för få under sommartid till igenisning. 

o Problem med oljekvaliteten och/eller oljenivån ska åtgärdas för att skydda 

kompressorn från att skära. 

o Kompressorn startar och stoppar ofta och/eller har korta drifttider. 

o Dörrar till kyl- och frysrum inte är hela och/eller står öppna i onödan. 

o Samma typ av komponent ofta går sönder studera såsom exempelvis fläktar, 

temperaturgivare och relä byte av komponeter kan sannolikt elimineras genom att vid 

byte uppgradera kvaliteten för dessa. 
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Bilaga 1 - Servicerapport 

Bilaga 1 – Servicerapport 

 
Datum: ______________________________________________ 

Utförare: _____________________________________________ 

 

 

Anledning till service:    
  Planerat underhåll 

   Avhjälpande underhåll 

Objekt där fel uppmärksammades: 

Objektsnamn:-

_____________________________________________ 

Eventuell komponent: 

______________________________________ 

 

       Andledning till att fel uppmärksammades:  

  Fel temperatur i kyldisk, frysdisk, kylrum eller 

frysrum 

  Larm i övervakningssystem 

  Igenisning eller smuts 

  Vattenläckage 

  Stopp av drift, trasig komponent eller objekt 
  

Övrigt:_______________________________________________ 

 

Arbetsbeskrivning: 

  

Objekt för service: 

Objektsnamn:_____________________________________________ 

Eventuell komponent: ______________________________________ 

 

Byte av komponeter, material och reservdelar: 

Typ:______________________________________________ 

Antal:_____________________________________________ 

 

Påfyllning av medium:  

  Påfyllning av kölmedium 

  Påfyllning av köldbärare 

  Påfyllning av värmebärare 

  

Typ:____________ 

Mängd:__________ kg 

 Pga. läckage 

 Pga. servicearbete 

 

Arbetstid: 

  Serviceföretag, totalt:__________________ h 

  Övertid:______________________ h 

  Jour:_________________________ h 

  Butikspersonal, totalt:__________________ h 

  Övertid:______________________ h 

  Jour:_________________________ h 
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Bilaga 1 - Servicerapport 

Kassation och försäljning: 

  Kassation varor 

Typ:____________________________________ 

Mängd/Antal:_____________________________ 

  Kyl- och frysdiskar ur drift 

Antal löpmeter disk:________________________ 

Antal timmar:_____________________________ 

Utförd service: 

 

 

 

 

Felorsak: 

 

Objekt/komponet som orsakade felet: 

  Samma som objekt för service 

  Annat objekt; 

Objektsnamn:_____________________________________________ 

Eventuell komponent: ______________________________________ 

 

Anledning till att fel uppstod (flera anledningar kan kryssas i): 

 

  Avfrostning eller igenisning 

 Otillräcklig avfrostning 

 Otillräcklig avrinning av kondensatvatten 

  Brytande säkerhetsutrustning 

  Elfel 

  Strömtillförsel 

  Internt elfel i objekt 

  Felaktiga parameterinställningar 

  Komponentfel, trasig komponent 

 Bristfällig kvalitet 

 Ogynnsam drift/drift nära gränser för arbetsområdet 

 Normalt slitage 

  Konstruktionsfel:  

 i form av: ____________________________ 

  Köldmediebrist 

  Mjukvara 

   Programmeringsfel 

  Fel larmgränser 

  Smörjning 

  Brist på olja, smörjmedel 

  Annat:____________________________ 

  Stopp i avlopp 

 Pga. smuts, livsmedel eller andra föremål 

 Pga. av is 

  Överlast i kyl- och frysmöbler 

  Övrigt: ___________________________________ 

  Oklart  
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Bilaga 1 - Servicerapport 

Om felorsak är oklar, förslag till åtgärd för att hitta felet: 
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