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Bakgrunn

Myndighetene innførte i 2016 nye og strengere krav til kuldemedier til bruk i bl.a. 

klippfisktørker, og dagens teknologier vil kunne få utfordringer innen få år. 

Bransjen må derfor optimalisere tørkesystemene mot fremtidens miljøvennlige og 

energi-effektive klippfisktørker. 
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Hovedmål

Kartlegge og vurdere aktuelle løsninger av CO2-tørkesystemer med tanke på driftssikkerhet, 

driftskostnader og energieffektivitet. Standard og tradisjonell tørketunnel som case. 

Delmål

• Kartlegge behov for kuldeytelser og effektforbruk i dagens klippfisktørke for bruk til 

dimensjonering av ny CO2-tørke.

• Fremskaffe systemtegninger og spesifikasjoner av ulike nye løsninger for CO2-klippfisktørker, 

med beregning av energi-besparelser og redusert miljøpåvirkning. 

• Sammenligning av mulige tekniske løsninger for å fremskaffe grunnlag for bestemmelser av 

optimale systemløsninger for fremtidens CO2-klippfisktørker.
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Utfasing av tradisjonelle kuldemedier

• Alle kuldemedium (gasser) har en gitt 

GWP (Global Warming Potential) 

• Eksempel: R404 er et mye bruk kulde-

medium i bransjen. GWP på <4000. 

For hvert kg av gassen som lekker ut, 

tilsvarer dette 4000 kg CO2.

• Ved 50 kg fylling i anlegget tilsvarer en 

full lekkasje 77 årsbruk av en VW Golf. 

• En periode med omsetning av brukt 

gass etter utfasingstidspunkt.

• Ytterligere økende avgifter frem mot 

utfasingstidspunkt. 
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Konsekvenser ved lekkasjer (lovlige kuldemedium)

Høy og økende avgift på kuldemedier i hht potensiell CO2-utslipp.
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Påfylling 50 kg R404 (GWP = 3922, 1502 kr/kg) koster 75.100,-



Designkriterier – standard tunneltørke

Tunneltørke, 126 vogner

Sirkulert luft: >100.000 m3/time

Inngående luft til tunnel: 22°C/40% RH

Utgående luft fra tunnel: ~17°C/76% RH

Mulighet for utnyttelse av overskuddsvarme.
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• Det ble sendt ut forespørsel til 7 kulde-

tekniske leverandører kjent innen 

bransjen.

• Det ble mottatt 3 tilbud.

Leverandører av 
CO2-klippfisktørker
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To ulike løsninger
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Beregnet avfuktingskapasitet  

Leverandørene har lagt seg på 65-70 % av maks kapasitet (360-400 kW kuldekapasitet)
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Beregnet avvanningskapasitet er 295 kg/t => 560 kW kuldekapasitet. 
Dyrt å bygge kuldesystem etter maksimal oppfuktingsperiode



Sub-kritisk drift av CO2-tørkene.  

• Tilbudene har løsninger som opererer 

under det som kalles sub-kritisk drift. 

• Medfører >30% økt effektivitet og mindre 

energibruk enn transkritisk. 

• Begrensningen for sub-kritisk drift er en 

ute-temperatur på 27°C

• Rundt Ålesund-området er det ikke 

mange dager i løpet av et år man kan 

forvente en slik temperatur. 
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Energibruk i CO2-tørkene.  

• Sammenligning av kapasitet og energiforbruk vanskelig, og 

avhengig av drift.

• CO2-tørkene har SMER (kg vann pr kWh) mellom 2,0 og 3,5 

avhengig av fuktigheten ut fra tørken.

• Tidligere beregninger viser til en gjennomsnittlig SMER på 

1,7 kg vann pr kWh i tradisjonelle tørker. 

• CO2-tørkene på nivå med de beste målte tradisjonelle 

tørkene.

• Erfaringsmessig er oppgitt avvanningskapasitet riktig.

• Pris virker å ligge på tilsvarende tradisjonell varmepumpe, 

men anta +10%. 
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Kuldetekniske leverandører

• Har vært treghet i bransjen mot utfasing av tradisjonelle kuldemedier.

• CO2-teknologien er derfor relativt ny for mange kuldeleverandører. 

• Dette har nok ført til at flere av leverandørene ikke har evnet å finne gode systemer og 

riktige tekniske underleverandører. 

• Det ligger et fortrinn i den kompetansen som skal til for å designe en god CO2

klippfisktørke.

• Garanterer avvanningskapasitet, men begrenser detaljerte opplysninger om de tekniske 

komponentene i løsningen. 

• 3 gode tekniske løsninger.

• Prismessig tilsvarende tradisjonelle kuldesystemer.  
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Alternativer til CO2 som kuldemedium

• Propan og butan (eksplosive)

• Ammoniakk (Svært giftig)

• R1234ze (HFO-syntetisk, giftige 

nedbrytingskomponenter)
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Eksempel: Kjølelager Lundstad Grønt, 400 kW kuldekapasitet, 2 x 9 kg propan, 

Varmeveksles med glykol



Teknologi for et bedre samfunn


