Ökat behov av livsmedelskyla
skapar utmaningar för framtiden
TEXT: louise qvistgaard,sp sveriges tekniska forskningsinstitut

Behovet av kyla ökar ständigt i takt med att vi
höjer kraven och kvalitén när det gäller livsmedel. Framtidens stora utmaning är att utvecklas
och nå högre energieffektivitet och mindre miljöpåverkan. Nätverket BeLivs skyndar på utvecklingen mot energieffektivare livsmedelslokaler
genom att driva utvecklingsprojekt, med resultat
som alla företag i branschen kan ta del av.

n Morgan Runesson är konsult inom området kyla och styrelsemedlem i BeLivs. Han ser att branschen har genomgått en stor miljömässig omvandling sedan början på 1990-talet och att köldmedierna successivt byts ut.
– I och med att de gamla köldmedierna som påverkade ozonskiktet avvecklades under 90-talet har det nu blivit en tydlig trend
mot naturliga köldmedel – ammoniak, koldioxid och kolväten
(brandfarliga köldmedier) kommer tillbaka som köldmedier nu.
Kolväten finns i princip i alla vitvaror idag och det finns ett nyväckt
intresse för dessa köldmedier även i butiker, säger Morgan.

Att branschen ständigt förnyas och strävar mot en större miljömässighet går också hand i hand med ett allt större fokus på driftekonomi. Morgan ser framförallt ett ökat intresse för att ta vara på
värmen från kylanläggningar i lokaler där det också finns behov
för värme – exempelvis livsmedelsbutiker. Det räcker inte längre att
enbart titta på den renodlade kyltekniken utan numera är det den
totala bilden av fastigheten som är viktig för kunden.
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Nätverk för energieffektivare livsmedelslokaler

BeLivs – Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
– är en fortsättning på det initiativ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Energimyndigheten tagit sedan många år i FSISprogrammet. Fokus ligger på att lyfta fram kommersiell kyla i
livsmedelsbutiker och att forska på att utveckla teknik och system.
I och med det ständigt ökande behovet av kyla för livsmedel – samtidigt som Sverige har höga energimål att nå – har BeLivs har en
viktig roll att fylla genom att som objektiv part driva utvecklingsprojekt med energieffektivisering och miljöfrågor i fokus. Morgan
Runesson, som sitter som styrelsemedlem i nätverket, uppfattar
det som att kylbranschen ser BeLivs som ett mycket välkommet
tillskott:
– Jag upplever det dessutom som att företagen i BeLivs beställargrupp har en stor öppenhet gentemot varandra och att det finns
en ambition att komma framåt gemensamt. Strävan mot bättre lösningar och sänkta energikostnader förenar alla.
De olika projekten i BeLivs syftar till att visa att och hur energieffektiv teknik och system fungerar i verkligheten tillsammans med
medlemmarna. Morgan Runesson menar att i och med att projekten fokuserar på olika områden så har de också en stor relevans för
hela kylbranschen.
– Projekten har en bra spridning, och de ger tillsammans en bild
av hela spektrat av, om inte problem, så i alla fall sådant som borde
bli bättre. Företag inom branschen kan därför ha stor nytta av att ta
del av BeLivs resultat – såväl miljömässigt men också ekonomiskt!
Därför brukar jag passa på att informera mina kunder om BeLivs
när jag träffar dem. Resultaten och erfarenheterna av projekten publiceras ju som rapporter på belivs.se och är helt kostnadsfria att ta
del av. Företagen måste därför inte vara medlemmar i nätverket,
vilket också gör det enkelt för dem att dra nytta av vårt arbete.
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Morgan Runesson är konsult inom området kyla och styrelsemedlem i BeLivs.
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Nätverket BeLivs uppgift är att skynda på utvecklingen mot energieffektivare livsmedelslokaler genom att driva utvecklingsprojekt.
Projekten handlar om att visa att och hur energieffektiv teknik och system fungerar i verkligheten tillsammans med medlemmarna.
En lika viktig uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till resten av branscher som är kopplade till livsmededelslokaler.
BeLivs mål är att få ut energieffektiva system och produkter snabbare på marknaden. Parallellt med en ökad energieffektivitet skall
utvecklingsprojekten också förbättra eller bibehålla verksamheten, matvarans kvalité och inomhusmiljön i lokalerna samt vara
ekonomiskt lönsamma.
www.belivs.se
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