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Et nytt miljø- og energivennlig kuldeanlegg til
dagligvarebutikker!

Kiwi ekspanderer

KULDE-media

Mega Tøyen er den første butikk i Europa med den nye løsningen

Kiwi åpnet ny forretning i
Torgata Horten, 7.november.
Dette er den første
Kiwiforretningen som har
installert Norild‘s Energiskap.

Norild har i mange år arbeidet med å utvikle en ny energi- og miljøvennlig kuldeteknisk
løsning for dagligvarebutikker. Som den første butikken i Europa, har Mega Tøyen i Oslo
installert den nye patenterte løsningen.
“Vi er svært tilfreds med å være den første dagligvareaktøren som på alvor tar et ansvar for
miljøet” sier Marit Bjerkås, avdelingsjef for Mattrygghet og Miljø i Coop Norge.  “Vi tror
dagens kuldemedier på sikt vil forbys, og har derfor arbeidet med å finne nye løsninger som
ivaretar miljøkravene og samtidig tilfredsstiller våre krav til driftseffektivitet”, sier Bjerkås.

Kuldeanlegget som er basert på gassene ammoniakk og karbondioksid er enestående i
verdenssammenheng, og forventes å være modell for framtidens kuldeløsninger i
dagligvarebransjen.

 4-plans “Shop Around”

Det nye 4-plans kjøletorget vises
her hos Mega Lom. Reolen leveres i
1m og 1,25 m seksjoner, og er både
fleksibel og salgsfremmende.

Ringebu
Mega etablerer seg i
Ringebu. Sommeren
2003 åpner en ny
forretning i et
nyetablert kjøpesenter.

Mega Ringebu har
valgt en noe
utradisjonell løsning og
vil installerere et
Energiskap med isvann
for kjøleutstyret i
butikken.

Fra åpningen 28. november, Geir Olav
Opheim adm.dir Coop Øst,
stortingsrepresentant Heidi Sørensen og Knut
Bakken adm. dir. Norild

Fra FK nr. 39/02



LEDER’N
Den “endelige” kuldeløsningen?

Norild har gjennom de siste
10 årene arbeidet med
utvikling av nye miljø- og
energivennlige kuldeanlegg til
dagligvarebutikker.
Forskningsprosjektet som ble
avsluttet i 2002, har hatt en
budsjettramme på 12 mill.
kroner.

Deltakerne i prosjektet har vært Coop Øst, Norske Veritas,
Sintef /NTNU med finansieringsbistand fra NVE, SND og
SFT. I tillegg har Norild benyttet ekspertise fra dr. ing. Hans
T. Haukås.

Målsetningen var å utvikle en “endelig løsning”, et
kuldeanlegg hvor energi- og miljøhensyn ble ivaretatt.

De naturlige gassene ammoniakk (NH3) og karbondioksid
(CO

2
) ble valgt som kuldemedier.

NH
3
- og CO

2
 -anleggene er sammenbygd til et såkalt

“kaskadeanlegg”. D.v.s. at varmen fra CO2 -anlegget, blir
overført via NH

3
-anlegget til omgivelsene. Dette gir bedre

driftsforhold og lavere energiforbruk enn “normal” løsning.

Ammoniakkanlegget har vært testet ut med to
forskjellige kuldebærersystemer, vanlig «isvann» (vann
tilsatt etanol) og binæris (is-sørpe).

Prosjektet løser tidligere problemer med CO2 og høye
trykk, og medfører at man kan benytte “normale”
frysetorg og “konvensjonelt” røropplegg.

Norild har patentert deler av systemløsningen på CO
2
-

anlegget i en rekke land, og vil med denne miljø-
satsingen være en av de teknologisk ledende
leverandører til dagligvarebutikker i Europa.

“Norild har stått for utviklingen av et meget nyttig og viktig prosjekt” sier dr.ing. Sæbjørn
Røsvik. “Kuldeanlegget som benytter de naturlige kulde-medier NH

3
 og CO

2
 er det beste

prosjektet som har vært utført i kuldebransjen de siste tiårene, og vil medføre ny fokus på
miljøvennlige alternativer” sier Røsvik.  “Norild er en av de få bedrifter i kuldebransjen som
besitter nødvendig kompetanse for å kunne utvikle et slikt system.
Erfaringene etter å ha fulgt prosjektet i alle år er at Norild burde fått betydelig mer støtte
og support både fra bransjen og fra offentlige organer.”  Røsvik hevder at løsningen er
banebrytende og kan gi betydelige effekter i utvikling av miljøvennlige anlegg også i andre
deler av kuldebransjen som for eksempel innen industri, cruise- og lasteskip.

Sæbjørn Røsvik var tidligere sjefsingeniør i Det Norske Veritas og initiativtaker til at
prosjektet ble igangsatt.

Dr. ing. Sæbjørn Røsvik, tidligere sjefsingeniør i Det Norske Veritas:

Historien bak forskningsprosjektet
Norilds patenterte løsning for dagligvarebutikker

Dagligvarebransjen har vært avhengig av miljøskadelige
kjemikalier til kuldeutstyret i butikken. Store mengder av
disse kjemikaliene finnes lagret i anleggene. I Norge har
vi totalt over 4000 dagligvarebutikker med over 500 tonn
klimagasser. Lekkasjer og utslipp til omgivelsene
representerer en ikke ubetydelig fare for det globale
miljøet.

Myndighetene foreslår nå miljøavgift på kuldemedier
med klimaeffekt. For et nytt middels stort anlegg vil dette
bety en betydelig ekstrakostnad.

Norild presenterer nå en alternativ kuldeteknisk løsning
basert på naturvennlige gasser. Det nyutviklede patentet
med NH3 og CO2 vil redusere energiforbruket med minst
20%, og eliminere utslipp av klimagasser. De miljø-
messige lettelsene blir samlet betydelige.

Erfaringene fra vår installasjon på Mega Tøyen vil bli
fulgt med argusøyne. Dagligvarehandelen, kuldebransjen
og miljøorganisasjoner har store forventninger.

Nå foreligger løsningen som bransjen har etterspurt i
flere år, - den “endelige” kuldetekniske løsningen.

Knut Bakken
Administrerende direktør



Den nye kuldetekniske løsningen kombinerer og
utnytter fordelene med hvert av de to kuldemediene
(NH

3
 og CO

2
) i ett og samme anlegg. Derved oppnås

en sikker teknisk funksjon og høy energi-effektivitet.
Sammenlignet med et konvensjonelt butikkanlegg,
forventes energiforbruket redusert med minst 20%
med det nye konseptet.

Energibesparelser

Økte miljøavgifter kan unngås!
I forslaget til statsbudsjett for 2003 er det lagt inn
miljøavgift på kuldemedier med klimaeffekt.
Avgiften kommer opp mot kr. 600,- pr. kg. For et
middels stort butikkanlegg vil dette bety en merpris
på rundt kr.100.000,- ved nyetablering av en butikk.
Med den nye kulde-løsningen fra Norild basert på
ammoniakk og karbondioksid unngås miljøavgiften.

NY BUTIKK:Mega Tøyen

“Vi er spente på erfaringene
med vår første installasjon av
et kuldeanlegg basert på
naturlige kuldemedier“, sier
Marit Bjerkås, avdelingssjef
for Mattrygghet og Miljø i
Coop Norge.  Coop har deltatt
i samarbeidsprosjektet
om utvikling av den nye
løsningen. Det første kulde-
anlegget er nå etablert i Coop
Øst, hos Mega Tøyen. “Den
nyutviklede løsningen er
svært miljøvennlig, noe som
er i tråd med den bevisste
miljøsatsingen Coop foretar”
sier Bjerkås. “Vi er opptatt av
kvalitet, driftseffektivitet og
miljø i våre valg av kulde-
løsninger, og vi er stolte over
å være den første i Europa
med et miljøvennlig
alternativ”.

Med gode resultater fra dette
første anlegget, vil Coop
satse videre på denne
løsningen som et ledd i
organisasjonens miljøprofil.

“Et kuldeanlegg for framtiden”
sier Marit Bjerkås i Coop Norge

Mega Tøyen, Oslo åpnet 28. november etter en
betydelig oppgradering av lokalet, inventar og utstyr.
Det som er spesielt med forretningen er det nye unike
kuldeanlegget  for kjøle- og fryseutstyret.
All kuldeteknisk utrustning er plassert i en standard 20
fots container. Anlegget er omfattende instrumentert
og blir fulgt opp “on-line”, både for å sikre driften og
for å evaluere skalaeffekter ved overføring fra
laboratoriet til en praktisk installasjon.
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FAKTA:
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Billetter til ”Nor-shop”
Norild deltar på Nor-shop messen i februar.  Firmaet
vil presentere nye løsninger til dagligvareforretninger
og servicehandel. Ønsker du billetter?  Send mail til
post@norild.no.
Messen foregår 4-7. februar 2003 i Norges
Varemesse på Lillestrøm.

Marit Bjerkås, Coop Norge



Norild AS er en ledende produsent og totalleverandør av kjøle-/frysemøbler og kuldeanlegg med
komplette varmegjenvinnings-/ventilasjonsanlegg til dagligvareforretninger. Produktspekteret
består også av kuldemøbler med innebygde aggregater, - såkalte ”plug-in”-produkter.

Norild har en moderne fabrikk i Askim, Norge. Forhandlernett for salg, montasje og vedlikehold
er etablert over hele Norge og i Sverige.

Norild AS
Postboks 113

1801 Askim
Tlf: +47 69 81 81 81

Fax: +47 69 81 81 80

post@norild.no
www.norild.no
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NY BUTIKK: Meny Holmlia

Utvikling i bruk av kuldemedier:
Kuldebransjen har fått mye oppmerksomhet for bruk av kuldemedier. Frem til midten av
90-tallet var problemet nedbryting av ozonlaget p.g.a. KFK-gassene. De
ozonskadelige stoffene er etter hvert byttet ut med syntetiske gasser som ikke
påvirker ozonlaget.

De nye syntetiske stoffene er imidlertid sterke drivhusgasser som kan påvirke
klimaet. Gassene omfattes av Kyoto-protokollen, en liste over klimagasser som på
sikt skal fjernes. Norge har undertegnet protokollen og forpliktet seg til å følge den.

Den nye kuldetekniske løsningen fra Norild benytter ammoniakk og karbondioksid
som kuldemedium. Begge gassene er kjemikalier som forekommer naturlig i
omgivelsene. Det er lagt stor vekt på å unngå lukt av ammoniakk i omgivelsene ved
en eventuell lekkasje. Dette oppnås gjennom tekniske løsninger som sørger for at
stoffet kun er i maskinrommet i små mengder, samtidig som eventuelle utslipp
nøytraliseres inne i maskinrommet. Den nye løsningen innebærer kun positive
miljøeffekter, deriblant et redusert energiforbruk.

Klimabidraget fra de nye gassene kan bli betydelig i fremtiden dersom dagens
miljøskadelige gasser fra dagligvareanlegg erstattes med ammoniakk og CO

2
.

En ny Meny forretning har åpnet, denne gang
på Holmlia i Oslo.  Butikken har investert i en
komplett ny kuldeteknisk utrustning, med bla.
nye kuldemøbler, - rom og maskineri. Det er
valgt en kuldeløsning med et indirekte
kjøleanlegg med propylenglykol.
Fryseanlegget er utstyrt med et indirekte
anlegg basert på Temper som sekundær-
medium. Det er levert tørrkjølerkrets med
varmegjenvinning med aerotemper på lager og
i ventilasjonsaggregat.  Røranleggene er
basert på ABS plastrør på kjølesiden og
preisolerte kobberrør på frysesiden.

Alle kompressoraggregat og el-skap er
produsert av Norild. Anlegget er utstyrt med avansert SD-anlegg med alle overvåknings- og
alarmfunksjoner. Butikken åpnet 14. november.

VARER PÅ LAGER: Impulsdisker leveres med budskap
og dekor

Impulsdisker kan leveres umiddelbart. Vi sørger for
dekorering ved behov. Impulsgondolen er mobil og gir en
meget god eksponering. Ta kontakt med Mentz Helbostad
på mail mentz.helbostad@norild.no eller
pr. telefon 69 81 81 24.  Begrenset antall.


