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Konsekvenser av tidigarelagd utfasnine av HCFC-köldmedier. 

Bakgrund 

Byggforskningsrådets PU-grupp for värmepumpar och kylteknik rekommenderade 
hösten 1994 att en begränsad konsekvensstudie skulle genomfors i syfte att belysa 
de följder/möjligheter en aweckling av vissa köldmedier (huvndsakligen R22) i 
enlighet med Naturvårdverkets forslag till forordning, kunde forväntas få. 

Efter diskussioner beslutades att finansiering skulle ske genom tillskjutande av 
medel från NUTEK och BFR gemensamt. Arbetet inleddes årsskiftet 94/95. 

Det kan konstateras att tidplaner för aweckling av vissa miljöpåverkande köldmedier 
varierar mellan olika länder. Sverige har därvidlag valt en tidplan som innebär att vi 
blir mycket tidiga med förbud och restriktioner. För HCFC gäller nyinstallations- 
stopp from 1998 och påfyllningsforbud from år 2002. 

Som följd av att Sverige valt att vara ute tidigt med genomförandet av “tieott- 
awecklingen” uppstår såväl for- som nackdelar. Bland fordelarna kan nämnas att 
svensk FoU och svenska företag skaffar sig ett forsprång när det gäller denna teknik 
vilket givetvis kan komma till stor nytta på både kort och lång sikt. 

Bland nackdelar kan nämnas att kapitalförstöring uppstår då en del aggregat måste 
kasseras i fortid och vidare uppstår risker för fel och driftstötningar vilka kan få 
menlig inverkan inom flera branscher. Främst kanske riskerna inom livsmedels- 
branschen kan nämnas där obrutna, kylda tillverknings- och leveranskedjor är en 
förutsättning for de långt drivna och känsliga distributions- och hanteringsrutiner 
som idag gäller genomgående. 
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En mängd faktorer, både positiva och negativa, finns alltså att ta hänsyn till vid den 
aweckling som står framfor oss. Det är därför viktigt att inte stå oförberedda inför 
de situationer som kan uppstå för såval branschfolk som allmänhet. Vidare torde det 
vara av yttersta vikt att alla inblandade skaffar sig en sådan fmmförhålhiing att 
situationer kan forutses och handlingsprogram står till buds så att utvecklingen kan 
styras i stället for att aktörerna blir offer för oförutsedda omstandigheter. 

Föreliggande studie berör identifiering av de grundläggande fiågoma om vilka 
problemområden som kan forväntas och var insatser kan förmodas behövas. 
Dessutom har det inom projektet utförts en kvantifiering av olika kyltekniska 
aspekter inom flera större branschområden, baserat på statistiska uppgifter, liksom 
något om ekonomiska följder av olika handlingslinjer. 
Det har i studien alltså inte gjorts en inventering av hela marknaden, istället har ett 
urval gjorts från vilket det med statistiska metoder gjorts beräkningar av mängder 
mm. 

Studiens genomförande 

Arbetet har genomförts genom kontakter och uppgiftsinhämtande fi%n olika 
brukarkategorier och producenter/leverantörer. Vidare har kontakter avhållits med 
olika forskare for diskussioner om möjliga utvecklingsvägar mm. 

Som en del i projektet presenterades på NlJTEK’s informationsdag, 950209, resultat 
från studien. 

Olika brukarkategorier med flera har alltså kontaktats och noggrannheten i 
uppgifterna varierar. Inom vissa områden fms tämligen exakta uppgifter om 
mängdförekomst mm medan andra har mer vaga uppgifter. 1 sammanställningen 
nedan över mängdförekomst visar sig detta i att vissa branscher redovisas med stor 
noggrannhet medan andra redovisas med relativt vida spann. 
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Användning av R22 inom kylahärmepumpområdet. 

R22 har fått ett brett användningsonm%de pga sina goda termodynamiska egenskaper. 
Mediet ger i de flesta tillämpningar god energieffektivitet och ett gott samspel 
mellan medium och komponenter. 
Begränsningar kan sägas vara höga tryckrorstemperaturer (begränsar anvaminingen 
vid tiystillämpning) och praktiskt maxtryck vid -60 “C (begränsar användningen vid 
höga värmebärartemperaturer). 
Mediet förekommer dock inom de flesta tillämpningsomr&dena för värme- och kyla: 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Komfortkyla 
större enbeter (central luftbehandling) 

mindre enheter (,,units” , ofta split) 

Livsmedelskyla 

Värmepumpar i f$rrvärmesystem 

Värmepumpar i en- och flerfamiljshus 

övrig kyla (varor, process) 

Frys (2-stegs) 
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Fördehringssifhor baseras p& uppgifter Har intervjuer med brukare och leverantörer. 
hrtervjuade personer representerar endast delar av totala R22-forekomsten. Ansatser 
har därför fått göras för skrdningsberäkningar. 

Alla mängduppgifter exkl. mobil kyla. 

* VF, fjärrvärme : 420 ton 

* VP, fastighetsanknutna : 250-500 ton 

* Livsmedelsbutiker : 250 ton 

* Komfortkyla, kontor etc. : 200-300 ton 
(50 Mn?, 20-30 W/m’, 0.3 kg/kW, 213 R22) 

* Sjukhus, vårdlokaler : 95 ton 

* Grossister, livs : 50 ton 

TOTALT OVAN : 1265-1615 ton 

* övrigt : 100-500 ton 
(mejerier, lantbruk, livsmedelsindustri, industri övrigt) 

Naturvårdsverket anger att det under 1994 fanns inrapporterat 1444 ton R22 i 
anläggningar med fyllningar större än 10 kg. Man gBr vidare uppskattningen att 
inrapportering svarar mot 80 % av totala mängden i sådana anläggningar. Totala 
mängden R22 i sådana anläggningar kan då beräknas uppgå till 1805 ton. 
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Statistik från kylgrossistema visar tiljande forsålda mängder: 

1990 : 564 ton 
1991 : 548 ton 
1992 : 480 ton 
1993 : 398 ton 
1994 : 357 ton 

1 siffrorna från kylgrossisterna ingår inte köldmedium som levereras i importerade 
enhetsaggregat. Om det antas att totala mängden R22 enl. tabellen på föregående 
sida uppgår till 1750 ton skulle omsättningstiden vara 4-5 år vilket måste anses lågt. 
Antingen kan detta bero av att läckagen är mycket stora eller att betydande mörkertal 
fms för installerade enheter och deras fyllning. 
Utgående från kylgrossisternas redovisning och en omsättningstid av R22 uppgående 
till 8 år -vilket rimligen är en mer realistisk omsättningstid- erhålles rent 
beräkningsmässigt att mängden R22 som nu finns installerat i Sverige skulle vara 
närmare 4000 ton. 

Speciellt kan också observeras att en stor del av allt R22 -enl tabellen på föregående 
sida c:a 50%- som används i Sverige förekommer i värmepumpar. 
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Marknadens reaktioner. 

Vid kontakt med alla olika parter framkommer genom diskussioner både direkt och 
indirekt hur man ser på problematiken med aweckling. Nedan följer ett urval av de 
kommentarer som fälldes och som kanske kan ge en bild av reaktioner och attityder: 

NÅGRA KOMMENTARER 

II 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Alldeles för tidigt med avveckling av R22, vi har fullt 
upp med avveckling av CFC. 

Har inga utarbetade planer för ersättning av R22. 

Det kan bli en mycket kännbar kostnad i vår bransch, 
flera mindre aktörer tiskerar att slås ut. 

Inga problem med avveckling i våra fastigheter, vi löser 
det med centrala aggregat (NH,). 

Detta är åt h-e, först säger Natmvtidsverket att R22 utgör ett bra 
alternativ till R12 och nu skall vi aweckla dessa nästan 
nya aggregat. 

Klåfingrigt, R22 är ett högeffektivt kölmedium, behöver 
det verkligen avvecklas när det har så liten påverkan. 

Vi awaktar utvecklingen. Kemiindustrin får utveckla 
färdigt innan vi agerar. 

Vi installerar inga fler R22-aggregat. 

Fanns inte trycket från lagstiftning hände inte nå’t. 

Mardrömssituation för oss: vi har ännu inga alternativ 
till R22 och våra kunder börjar redan rata det. 

11 
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NÅGRA KONSTATERANDEN 

Nästan samtliga större brukare säger att man inte tänker installera 
fler R22-aggregat. 

Där möjlighet finns synes centraliserade/stör system byggas och 
ammoniak utgör i allmänhet första val. (Sjukhus dock viss tveksamhet 
pga giftigheten) 

Medelstora aggregat, > 25-50 kw, torde i huvudsak väljas med R134a. 

Mindre aggregat finns inte kommersiellt tillgängliga med annat än R22 
inom de närmaste 1 till 2 åren. 

Propan används redan i vissa mindre enheter och kan bli aktuellt for fler 
tillämpningar. 

R407c används delvis redan men fortfarande pågår utvecklin~utprovning (AC) 

R404a börjar användas för lågtempkylning. 

Inget enskilt medium synes för närvarande kunna ersätta R22 i alla 
tillämpningar på samma sätt som R134a kunde vid beslut om 
avveckling av R12. 
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Konsekvenser av tidig avveckling. 

Det kan först konstateras att andelen R22 som används i värmepumpar är betydligt 
högre än vad som förväntades vid inledningen av denna studie. Vidare kan sägas att 
enskilda brukare med större aggregat i liten utsträckning sjava bedömer att det skall 
vara förenligt med tekniska problem med konvertering eller utbyte på annat sätt till 
andra medier. Man litar härvidlag helt på att tillförlitliga och effektiva alternativ 
tillämpningar kommer fram. Man ser med större oro på de ekonomiska problemen. 
Det hs ytterligare alhnäuna aspekter såsom energikonsekvenser pga förändringar 
i effektivitet och förändrad (minskad) värmepumpanvändning. 
För de olika undersökta grupperna kan det dessutom te sig något olika vid 
aweckling. 

ProducentIleverantörsled 

Importörer och installatörer som huvudsakligen hanterar mindre importerade 
kylaggregat (och värmepumpar) riskerar att råka mycket illa ut. De stora 
tillverkarna i Asien och Amerika har ännu inte utvecklat kommersiella 
alternativ till R22 för denna nisch. 

Användning och introduktionstakt av ammoniak som köldmedium torde öka 
kraftigt inom alla områden där köldmediet är tillämpligt; f?ämst är detta 
storleksberoende. (Det kan förmodas att ammoniak skulle kunna bli ett helt 
dominerande köldmedium om materialval och tryckklasser på mindre aggregat 
kunde anpassas till ammoniak.) 

En viss “oreda” kan förväntas under en period då ett flertal alternativ till R22 
skall introduceras. (olika medier ersätter i olika nischer.) 

Hantering av “glide-medier” (R407c m fl) kräver att viss ny kunskap tillförs 
olika led relativt snabbt. Utbildningsbehov. 

Inhemska värmepumptillverkare torde tämligen omgående få övergå till 
produktion av aggregat med alternativa medier; sannolikt R134a, R407c eller 
möjligen propan (eller ?). 
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Brukare 

* På kort sikt finns inga kommersiella alternativ till R22 nar det gäller mindre 
aggregat. 

* Ersättning av R22 kan forväntas komma att ske något olika beroende på 
brukarkategori: 

Komfortkvla. större enheter 
(central luftbehandling och/eller flera aggregat inom samma fastighet) 
Utbyte av aggregatköldmedimn torde på kort sikt, några år, endast ske 
då aggregatbyten måste ske pga haveri eller övergång av liknande skäl 
sker till centraliserade system. 
På längre sikt, se ekonomiska konsekvenser. 

Komfortkvla. mindre enheter 
(“units” ) ibland split, gles förekomst) 
Utbyte av aggregat/köldmedium torde på kort sikt, några år, endast ske 
då aggregatbyten måste ske pga haverier. 
På längre sikt, se ekonomiska konsekvenser. 

Livsmedelstila 
På kort sikt torde inga särskilda åtgärder vidtas for köldmediebyte. På 
mellanlång sikt, 3-4 år, kan det förväntas att utbyte inleds. Motivet är att 
haverier efter påfyllningsförbudets införande kan medföra längre 
driftsavbrott. 
Specifdca kylanvändningen, kW/oms, inom detaljhandeln är dock hög och 
det befaras att vissa (främst mindre) butiker kan få svårt att själva klara 
kostnader for konvertering. 
Samma ekonomiska problem befaras också nar det gäller vissa lant- 
brukare (mjölkleverantörer). 

Värmenumuar i t%rrv&rmesvstem 
På kort sikt, några år, finns inga planer på att ersatta R22. Flertalet torde 
dock konverteras före införande av påfylhtingsstopp. Speciella om- 
ständigheter råder har med turbokompressorer, växlararrangemang och 
mycket “trånga temperaturområden” vilket kan komplicera konvertering. 

Värmenumnar i en- och flerfamilishus 
Konvertering av mindre värmepumpar till alternativa köldmedier kan 
endast förväntas i måttlig eller liten omfattning på både kort och lång 
sikt. Så lange inte renodlade sk “drop in” medier står till buds torde 
kostnader for konvertering avskräcka. 1 vart fall är det rimligt att anta att 
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fastighetsägare inte vidtar åtgärder förrän vid haverier. 
Även här är ofta “temperaturområdet” väldigt pressat vilket kan 
komplicera konvertering. 

övrig kvla (varor. urocess) 
Likartade förhållanden som för livsmedelskyla. På kort sikt torde inga 
särskilda åtgärder vidtas för köldmediebyte. På mellanlång sikt, 3-4 år, 
kan det förväntas att utbyte inleds. Motivet är att haverier efter på- 
fyllningsförbudets införande kan medföra längre driftsavbrott. 
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Ekonomiska konsekvenser av tidig avveckling av R22. 

1 dagsläget är det av flera skäl svart att bedöma sannolikheten och noggrannheten 
av nedanstående awecklings-kostnadsuppskattning. Dels finns osäkerheter om såväl 
köldmediemängder som storleksfördelningar men också osäkerhet om vilka medier 
som skall ersätta var och vilka andra nya medier kan tankas finnas om några år. 
Vidare ingår en stor del antaganden om beteenden o dyl. 
Uppskattningen nedan får därför ses som ett försök att grovt skatta vilka 
storleksordningar som kan vara rimliga att forvänta. Åtskilliga plus och minus 
tillkommer att ta hänsyn till. 

GENERELLA 3ERÄKNINGSFöRUTSÄTTNINGAR 

Nuvarande aggregatstock har utseende enl. diagram A. 
En kylprocessanläggnings livslängd antas uppgå till 15 år. 
Vid konvertering ersätts med medium som ger ungefär 
samma kapacitet. (1 praktiken kommer det ibland att 
krävas kompressorbyte för erhållande av samma kapacitet.) 
Konvertering antas kräva oljebyte. 
Ersättningsmedmm inkl. olja antas kosta 1) 300 krikg alternativt 2) 800 kr/kg 

Medelålder aggregat idag: 6 år 
Tidpunkt för utfasning, medel: 2001 
Andel “gamla” aggregat vid utfasning: 70 % 
Andel gamla aggregat som konverteras: 35 % 
Andel gamla aggregat som ersätts: 35 % 
Medellivslängd kvar i %, 2001, ersatta aggregat: 20 % 
Nuvarande mängd R22: 2000 ton 
Konverteringskostnad per kg: 1) c:a 1100 kr 2) c:a 1600 kr 
Ersättningskostnad per kg (3 kW/kg): 6000 kr 

Total kostnad: 

1 : (1100x0.35 + 6000x0.35x0.20)x2.0x106 - 1600 MSEK 

2: (1600x0.35 + 6000x0.35x0.20)x2.0x106 - 2000 MSEK 

beräkningar ovan är utförda enl. foljande mall: 
[konverteringskostnad per kg x andel konverterade aggregat + ersättnings- 
kostnad x andel ersatta aggregat x kvarvarande livslängdsandel för de ersatta 
aggregaten] x antal kg R22 totalt i Sverige. 
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SLUTSATSER, KOMMENTARER 

Den tidiga avvecklingen kan ge positiva effekter for flertalet företag som är 
inblandade som leverantörer inom kylsektorn. 

Stora problem kan dock uppstå för företag som huvudsakligen hanterar mindre 
R22-enheter. 

Nationellt sett kan erfarenheter och utveckling inom ammoniakområdet leda 
till goda exportmöjligheter (gäller begränsat antal företag). 

Flertalet användare är avvaktande och tveksamma/kritiska till alla nya medier. 
Mer utveckling/provdrift samt info erfordras. 

Kostnaden för avveckling måste ses mot nyttan. 
Eftersom kostnadseffektiviteten (mätt i ODP-termer) for aweckling av R22 
endast är c:a 5 % av den for R12 kan fliljande frågeställning vara intressant: 
Hade man från myndigheternas sida varit beredd att ta kostnaden för 
motsvarande mängd R12 om kostnaden varit 30 miljarder kr, c:a 20 000 kr/kg? 
Hade brukarna accepterat kostnaden? 

Det synes inte först och f?ämst vara stopptidpunkten for nyinstallation som är 
utslagsgivande for kostnader. 
1 stallet är det påfyllningsforbudet som redan tidigt verkar som ett nyttjande- 
förbud och som därmed också ger problem for vissa leverantörer av mindre 
aggregat. 
Utan stopp för påfyllning skulle utfasningen ta marginellt längre tid men det 
skulle ske i stort sett utan problem och merkostnader. 

De flesta kategorier brukare synes inte befara alltför stora problem pga den 
relativt snabba HCFC-avvecklingen. Dock har delar av industrin inte 
undersökts tillräckligt i detta begränsade projekt. Vid ev. fortsatta konsekvens- 
studier borde fokusering ske mot industrin. 
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