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Skillnaden mellan standardvärmepumpar och storskaliga värmepumpar har ingen fast definition

Stora värmepumpar kan beskrivas som ...

• Värmepumpar med tillräckligt stor kapacitet och tillräckligt hög temperatur för att ge värme till 
ett fjärrvärmenät

• Effektkraven och önskvärd temperatur kan variera med värmenätets storlek och värmebehov

Allmän information - definition
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Allmänt sett kan värmepumpar delas upp i två grupper:

högtempererade värmepumpar

lågtempererade värmepumpar

Båda typerna används i byggnader och i fjärrvärmesektorn.

Det finns dock ingen tydlig eller bestämd gräns mellan de två grupperna.

• Högtempererade värmepumpar används oftast i fjärrvärmesektorn.

• Lågtempererade värmepumpar används i enfamiljs- och flerbostadshus.

Allmän information – distinktion efter temperaturnivå
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Vanligast inom värmesektorn

Andra värmepumpstekniker 
(absorptionsvärmepumpar, roterande 
värmepumpar)

1) köldmediet förångas när det kommer i kontakt 
med den uppvärmda kollektorvätskan 

2) tryck- och temperaturökning genom 
kompression

3) det förångade köldmediet kondenseras varvid 
värme frigörs

4) tryckreduktion

Kompressionsvärmepump (eldriven)
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Figur 1: Arbetsprincip för kompressionsvärmepumpar. Källa AGFW
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Möjliga värmekällor
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Figur 2: Värmekällor till storskalig värmepump. Källa: AGFW-Project GmbH.

Sjövärme

Spillvärme
Avlopps-
vatten

LuftVärmepumpar behöver en befintlig värmekälla.

Det viktigaste är hög tillgänglighet på 
installationsplatsen och utbudet av tekniska 
exploateringsmöjligheter

• hög källtemperatur

• konstant tillgänglighet

→Ju lägre ∆T mellan värmekälla och värmesänka, 
desto högre effektivitet har värmepumpen

Bergvärme
Grundvatten

-
-

Geoenergi



Möjliga värmekällor – luft
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Arbeta med luftventiler som suger in luft > termisk energi överförs 
till en värmeväxlare > behandlad luft leds tillbaka ut till omgivningen

Obegränsad värmekälla, men flyktig och årstidsberoende

Fluktuationer orsakade av väderförhållanden (dagligen och 
säsongsbaserat)

Värmeproduktionen står i motsatsförhållande till värmebehovet

• > Högsta COP-värde på sommaren

• < Högsta värmebehov i fjärrvärmesystem på vintern

→Värmepumpar som använder luft som värmekälla används 
vanligen för baslaster under sommaren

Figur 3: Energikälla: luft. Källa: AGFW-Project GmbH.

Luft



Möjliga värmekällor – sjöar och vattendrag
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Sjövärme

Strömmande vatten och sjöar används som värmekällor

Pumpar extraherar en viss mängd vatten från värmekällan > 
värme avlägsnas och överförs > vattnet leds tillbaka till källan

Fluktuationer orsakade av väderförhållanden och årstid 

• Mindre fluktuationer än för luft tack vare den högre 
värmelagringskapaciteten hos vatten

• Vattenvärmekällor har vanligtvis högre tillgänglighet än 
luftvärmekällor

Extraktion och retur av sjövatten är begränsad – kylning av 
värmekällan är begränsad

Exempel: För en temperatur hos värmekällan på minst 7 °C 
kan man på olika platser i Tyskland använda flodvatten som 
värmekälla under 6 000–6 500 timmar/år Figur 4: Energikälla: sjövärme. AGFW-Project GmbH.



Möjliga värmekällor – sjöar och vattendrag
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Figur 2: Diagram över luft- och vattentemperaturer (för floden Main) i Schweinfurt 2018 (från 1 januari till 30 april och 1 september till 31 december) [Eselshöhe väderstation och miljökontoret i 
Bayern]



Bergvärmepumpar hämtar värme från 
berggrund och grundvatten genom en slang 
med cirkulerande vätska

Småskaliga system har ofta ett borrhål, 
storskaliga system har flera, avståndet mellan 
dem ska vara minst 20 m

10-30 W/m kan tas ut 

Borrdjup sällan djupare än 200 m

Med aktivt borrdjup avses höjden till 
grundvattennivån

Möjliga värmekällor – bergvärme
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Bergvärme

Figur 6: Energikälla: bergvärme. Källa: AGFW-Project GmbH.



Grundvattenvärmepumpar som använder den 
termiska energin i vatten på liknande sätt som 
värmepumpar i sjöar och vattendrag

Två brunnar krävs (vanligen med 5–20 m djup)

• en matningspump transporterar grundvattnet 
från intags- eller sugbrunnen till värmepumpen

• därefter matas det behandlade vattnet tillbaka 
till marken via en absorptionsbrunn

Ju djupare grundvattenuttaget är, desto jämnare 
är tillgängligheten på värme

Tillstånd krävs för grundvattenvärmepumpar 

Ovanliga i Sverige, eftersom vi har goda 
förutsättningar för bergvärme

Möjliga värmekällor – grundvatten
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Grundvatten

Figur 7: Energikälla: grundvatten. Källa: AGFW-Project GmbH.



Möjliga värmekällor – grundvatten
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Mellan 1998 och 2009 var 
den genomsnittliga 
temperaturvariationen 
inom +/– 1 K i exemplet.

Figur 8: Grundvattentemperatur mellan 1998 och 2009 i Bad Soden am Taunus. Källa: delstatskontoret för miljö och geologi i Hessen



Restvärme från renat avloppsvatten i 
avloppsreningsverk används som värmekälla

Spillvärme uppstår året runt och produktionen är 
bunden till en plats = trygghet för köparen

En fråga för den lokala vattenmyndigheten – tillstånd 
för operatören krävs 

Kylning av avloppsvatten är ofta begränsad på grund 
av miljölagstiftning

Kvaliteten hos det renade avloppsvattnet är viktig

• t.ex. järnfosfatavlagringar på värmeväxlaren

• filtersystem eller särskilda reningsprocesser krävs 
(exempelvis är plattvärmeväxlare mindre lämpliga) 

Möjliga värmekällor – avlopp och rent vatten
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Avloppsvatten

Figur 9: Energikälla: avloppsvatten. Källa: AGFW-Project GmbH.



Möjliga värmekällor – avlopp och rent vatten
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Figur 10: Temperaturkurva för renat vatten från ett avloppsreningsverk. Källa: Stadtwerke Lemgo



Ytnära geoenergi = jordvärme

Värmepumpen använder värme som är lagrad i 
marken

För att extrahera värmen krävs en omfattande 
installation av kollektorer/slangar i marken

Värmekällans temperatur är beroende av 
installationsdjupet

Ju djupare slangarna installeras, desto jämnare är 
tillgängligheten på värme

Låg temperatur på värmekällan > värmeutbytet per 
m2 kollektoryta är relativt lågt > stora områden 
behöver utnyttjas

Ytterligare användning av området ovan mark är 
begränsad (med exempelvis jordbruk är vanligen 
fortfarande möjligt

Möjliga värmekällor – ytnära geoenergi
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Figur 11: Energikälla: jordvärme. Källa: AGFW-Project GmbH.



Möjliga värmekällor – ytnära geoenergi
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Figur 12: Jordtemperaturer vid olika djup i Tyskland: Källa: Potsdams institut för klimatforskning



Idealisk värmekälla för värmepumpar (om 
spillvärmeleveransen är förutsägbar sett till 
värmemängd och regelbundenhet)

Alla former av spillvärme från industriella processer är 
användbara om de är tekniskt möjliga att utnyttja 
(kylvatten, kylluft osv.)

Aktiv återkylning är möjlig 

Det är även möjligt att använda/kombinera industriella 
rökgaser med värmepumpar

Möjliga värmekällor – spill- och överskottsvärme från 
industrier
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Industriell 
spillvärme

Figur 13: Energikälla: spillvärme. Källa: AGFW-Project GmbH.



Sammanfattning av olika värmekällor
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... definierar effektiviteten hos värmepumpar under optimala förhållanden – värdet beskriver tillförd 
användbar termisk energi dividerat med använd el

𝑪𝑶𝑷 =
ሶ𝑸𝒖𝒔𝒆

𝑷𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍

Värmekällor som luft, geoenergi, vatten och överskottsvärme antas vara fritt tillgängliga

Allmän regel: Ju lägre ∆T, desto högre COP-värde

Effektivitet under drift är inte lika hög som angiven COP för en produkt

COP-faktor
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Integration av värmepumpar i fjärrvärmesystem
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Figur 14: Olika sätt att integrera en stor värmepump – inmatning i framledningssystem (vänster) och ökning av returflödestemperatur (höger). Källa: AGFW



Vanligtvis kan stora värmepumpar mata direkt till ett 
fjärrvärmesystems framledning, förutsatt att nödvändig 
∆T kan uppnås.

Värmepumpar måste utformas för den högsta 
flödestemperaturen.* 

(*eftersom TFL ökar när utomhustemperaturen sjunker.)

Integrationsmöjligheter – inmatning i framledningssystem
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Figur 15:Inmatning i fjärrvärmesystem. Källa: AGFW



Köldmedier – översikt
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Köldmedier är viktiga arbetsmedier och kan delas upp i följande:

Naturliga

NH3 (ammoniak) och CO2

Mycket låg global uppvärmningspotential 
(GWP)

Obefintlig ozonnedbrytande potential (ODP)

Få eller inga miljörestriktioner

Används sällan som köldmedier

Syntetiska

R-134a, R-152a och R-245fa

Främst fluorkolväte (HFC)

Flera miljöproblem

Används ofta som köldmedier

För närvarande finns inga begränsningar för användning av HFC i storskaliga tillämpningar, men det finns restriktioner 
för köldmedier med höga GWP-värden i EU:s senaste förordning om florerade växthusgaser. 

→Generellt sett finns det en politisk vilja att gå över till naturliga köldmedier. 



Köldmedier – forskning och miljöfrågor

25

Temperaturkraven i ett fjärrvärmenät gör att det endast finns ett begränsat antal möjliga 
köldmedier att välja på.

Avgörande krav i detta avseende är: 

temperaturer i de tillgängliga värmekällorna

nödvändig inmatningstemperatur

önskad värmeeffekt

nödvändigt COP-värde

värmepumpstekniken

Figur 16: Köldmediers påverkan på växthuseffekten och 
ozonlagret måste minska. Källa: AGFW



Köldmedier – forskning och miljöfrågor
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De miljöaspekter som främst beaktas vid val och 
användning av köldmedier är:

Ozonnedbrytande potential (ODP)

Skadliga effekter på klimatet, global 
uppvärmningspotential (GWP)

Andra aspekter:

Säkerhetsåtgärder

Driftkostnader

Mer information om köldmedier finns på 
Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se

Figur 16: Köldmediers påverkan på växthuseffekten och 
ozonlagret måste minska. Källa: AGFW

http://www.kemi.se/


Kostnader för en storskalig värmepump
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Faktorer som beaktas i ett stort värmepumpsprojekt

• Dimensionering av värmepumpen

• Få tillgång till och ansluta till värmekällan

• Anslutning till fjärrvärmenätet

• Elanslutning

• Byggkostnader

• Kostnader för planering och tillstånd



Kostnader för en storskalig värmepump
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Fördelning av kostnader

• Värmepumpsenheten står för cirka 50 % av 
den totala investeringen.

• Kostnader för att göra värmekällan 
användbar ur teknisk synvinkel är till stor del 
beroende av själva värmekällan och aktuella 
allmänna förhållanden, däribland ...
• tillgänglighet 
• infrastruktur/lokala förhållanden
• underhållsintensitet

• Det är viktigt att ta hänsyn till hur 
integrationen utformas (t.ex. 
nättemperaturer, tryck, avstånd till 
värmenätet) Figur 17: Fördelning av kostnader i en värmepumpsinvestering. Källa: AGFW.



Kostnader för en storskalig värmepump
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Den totala förväntade investeringen varierar beroende på värmekälla

Tabell 1: Kostnad för storskalig värmepumpsanläggning beroende på effekt och värmekälla. Källa: AGFW, Tyskland



Allmänna fördelar med stora värmepumpar i 
fjärrvärmesystem 
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• Snabba och billiga starter

• Optimerad körtid för baslastanläggningar
Ökad flexibilitet i 

fjärrvärmesystemet

• Användning av lågtempererade spillvärmekällor
Bättre utnyttjande av 

överskottsvärme

• Diversifierad energiproduktion säkrar mot stora 
prisfluktuationer

Skydd mot 
(marknads-)risker

• Bättre möjligheter för användning av lagrad energi med 
säsongsvariation

Ökning av värmeproduktion 
med förnybara bränslen
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