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Funktionsprincip

Värmepumpar tillvaratar energi från en värmekälla och höjer
temperaturen till en användbar nivå

I praktiken betyder detta att värme utvinns från omgivningen (t.ex. 
grundvatten, luft) och överför det till ett distributionsystem

För att göra denna omvandling krävs insatsenergi

Konventionalla värmepumpar är eldrivna
kompressionsvärmepumpar

Värmepumpar kann användas för både uppvärmning och kylning, 
processen är reversibel

4
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Fig 1: Olika värmepumpsmodeller, källa: Viessmann



Värmepumpscykeln

1. Tillvaratagande av energi från
omgivningen/energikällan
→ denna värme används för att värme en 
brinevätska som i sin tur värmer ett köldmedium
som förångar

2. Kompression av det förångade köldmediet

3. Värmeväxlaren överför värmen till
värmesystemet

4. Det förångade köldmediet kondenseras
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Fig 2: Ener Guide, produktion av värme och kyla från värmepump, källa: www.nrcan.gc.ca



Värmepumpens komponenter

Förångare (utomhus): Köldmediet förångas när det
absorberar den omgivande temperaturen, detta sker redan
vid låga temperaturer

Kompressor: tryck- och temperaturökning genom 
kompression

Kondensator (inomhus): det förångade köldmediet 
kondenseras varvid värme frigörs

Expansion: tryckreduktion

Köldmedium: working medium, which circulates heat pump 
circuit

Reversing valve: For active cooling as well as for the de-icing 
of the evaporator, the direction of the refrigerant circuit is 
reversed. 
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Fig 2: Ener Guide, produktion av värme och kyla från värmepump, källa: www.nrcan.gc.ca



Förnybar energi

Värmepumpar kan med fördel användas i 
kombination med förnybar el

Värmekällorna som pumpen tar värme ur
(luft, vatten, geoeneregi) är förnybara i sig 
själva

Värmepumpar kan leverera hela
värmebehovet till ett hushåll med 
förnybar energi och låg klimatpåverkan

Teknisk introduktion
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Fig 4: Energiflöden i en värmepumpanläggning, källa : bwp



Olika typer av värmepumpar

Luft-luftvärmepump
Uteluften är värmekälla

Frånluftsvärmepump
Restvärme i inomhusluften värmekälla

Luft-vattenvärmepump
Uteluften är värmekälla

Vätska-vattenvärmepump
Geoenergi (jord, berg), grundvatten eller sjövatten är värmekällan

Hybridvärmepumpar

Teknisk introduktion
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Bergvärme

Vertikala eller snedställda borrhål

Borrhålens djup i Sverige är valigtvis mellan 100 och 300 
m.

Ju djupare hål, ju mer värme kan överföras. 

Borrhålets djup beror bland annat på avstånden till
berget. Ett foderrör installeras överst i röret, ska gå ner
minst 2 meter in i berget. 

En undersökning av de geologiska förutsättningarna görs
innan installation

Teknisk introduktion
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Fig 5: Bild från borrning, källa: sites.google.com



Ytordvärme

Slingorna läggs horisontellt i market

Installeras på minst 1,5 m djup

Ingen borrning krävs

Teknisk introduktion
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Fig 7: Jordvärmeslinga, källa: ViessmannFig 6: Jordvärmeslingor, källa: noventec.de



Grundvattenvärmepump

Använder grundvatten som energikälla

Låg fluktuation mellan säsonger – konstant 
värmeproduktion

Systemet går i en loop med två eller fler brunnar

Brunnen använder ofta vatten från ca ~20 m djup

Effektiviteten beror på kvaliteten, temperaturen och 
höjdnivån på grundvattnet

Är det mycket sediment och avlagringar i vattnet som
överförs kan brunnen sätta igen i förtid

Relativt ovanligt i Sverige, eftersom vi har goda
geologiska förutsättningar för bergvärme

Teknisk introduktion
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Fig 8: Grundvattenvärmepump, källa: ASHI [6]



EXEMPEL: Borrhålsregister och potentiellt energiuttag i Hamburg, Tyskland

Teknisk introduktion
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Fig 9: Borrhållsregister,källa: geoportal-hamburg.de Fig 10: Potentiellt energiuttag ur borrhål, källa: geoportal-hamburg.de



Design och planering

Alla typer av värmepumpar fungerar inte på alla platser – geologiska förutsättningar så som
avstånd till berg, bergart, jordtyp etc. påverkar möjligheterna

Du måste alltid ansöka om tillstånd för installation av bergvärme och grundvattenvärme, 
även installationer av ytjordvärme kan vara tillståndspliktiga. I vissa kommuner finns även
krav på tillstånd eller anmälan för luftvärmepumpar. 

För ytjordvärme, bör enskilda slingor inte överstiga 100 m för en god effektivitet

Värmebäraren i kretsen blandas med frostskyddsvätska (t.ex. glykol) för att kunna klara
temperaturer ner till -15°

Teknisk introduktion
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Luftvattenvärmepump

Utvinner termisk energi från
utomhusluften och överför det till 
byggnadens värmesystem.

Systemet måste hantera stora
fluktuationer I utomhustemperatur över
året, vilket också är beroende av 
klimatzoner

Det är inte alltid möjligt att producera
tillräckligt mycket energi under den 
kallaste säsongen, kompletterande
värmesystem kan krävas

Teknisk introduktion
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Fig 12: Funktionsprincip för luftvattenvärmepump, källa: 
Viessmann

Fig 11: Luftvattenvärmepump Källa: Viessmann [1]



Design och plannering

Fläktar krävs för utvinna energi ur luften

→ detta orsakar ljudföroreningar och måste tas i beaktande i planeringsfasen

Systemet kan köras med en vanlig eller varvtalsstyrd kompressor, beroende på
behovet

På grund av temperaturfluktuationerna, körs ofta luftvärmepumpar parvis i 
större system för att undvika överdimensionering

Systemet ska designas för att fungera under utetemperaturer ner till -3 to -10 
°C, för att täcka den större delen av värmebehovet

Teknisk introduktion
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Design och planering

Nivån på grundvatten är särskilt viktigt för lönsamheten för värmepumpen

Vatten-vattenvärmepumpen är ett bra alternativ om det redan finns en befintlig
grundvattenbrunn

Brunnarna måste konstrueras av sakkunnig och tillstånd kann krävas från länsstryelsen

Fluktuationen i temperatur på grundvattnet bör inte överskrida 6 Kelvin

Den kemiska sammansättningen av vattnet bör analyseras

➢Risk för korrossion och avlagringar på rör och andra komponenter i anläggningen

Rostfria stålplattor är att föredra i värmeväxlaren i ett grundvattenvärmesystem jämfört
med kopparplattor för att undvika skador

Teknisk introduktion
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Hybridvärmepump

Värmepumpsystem som är kombinerat med annan värmekälla, t.ex. gaspanna

• Kallas ibland dual fuelvärmepump

Ett styrsystem övervakar och styr driften av systemet, vilket innebär att byta mellan de båda
värmekällorna för att optimera driften

• Styrsystemet kan t.o.m. ta hänsyn till prisfaktorer

Flexibel och effektiv, minskat beroende av externa omständigheter

Fossila bränslen används ofta i systemet i andra länder, men fullt möjligt att köra på biogas

Teknisk introduktion

17



Lågtempererade fjärrvärmenät

Lågtempererade fjärrvärmenär är innovativa fjärrvärmelösningar
som bygger på ett distributionsnät med lägre temperatur i spannet 
< 70°C

Värmen kan tillföras från en mängd energikällor, men domineras av
källor med låg klimatpåverkan så som solvärme, spillvärme och 
lagring av värme.

Teknisk introduktion
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Fig 14: Lågtempererad fjärrvärme, källa : LowTEMP project [7]



Kalla värmenät

Kalla fjärrvärme- eller närvärmenät körs på en temperaturnivå
på mellan 8 och 20°C

Vatten distribueras genom en oisolerat ledningsnät till 
kunderna

Vattnet använts individuella värmepumpar i byggnaderna
som är anslutna till systemet

Fördelar med kalla värmenät:

• lägre värmeförluster i värmedistributionen

• möjlighet att använda billigare material i nätet (oisolerade
plaströr)

• möjligt att transportera värmen längre sträckor

• intressat möjlighet i nybyggda områden

Teknisk introduktion
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Fig 15: Cold heating network. Source: Naturstrom [8]



Värmepumpens prestanda

För att visa hur effektiv en värmepump är, används måttet COP 
(coefficient of performance). Det fastslås under tydligt definierade
testförhållanden. 

Begreppet SCOP (seasonal coefficient of performance) används ibland i
Sverige för att bättra spegla hur värmepumpar presterar under en viss
årstid

COP = 
𝑄𝑊𝑃,𝐻𝑒𝑖𝑧

𝑊𝑒𝑙,𝑊𝑃

→ Ju högre COP-värde, ju effektivare är värmepumpen

→ En värmepump med COP = 4 betyder att den kann generera 4 kWh 
värme med 1 kWh tillsatt el under optimala förhållanden

→ Driftsförhållande, årstid och krav på framledningstemperatur påverkar
vilken verkningsgrad en värmepump verkligen har

Teknisk introduktion
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Heat Pump COP

Vattenvärmepumpar ~ 5,0

Grundvattenvärmepump ~ 4,0

Luftvärmepump ~ 3,0



Avloppsvattenvärmepump med värmeväxlare

Innovativ teknologi: absorbtionsvärmepump

Genom att använda avloppsvatten som värmekälla, kan 75 % av 
värmen i systemet komma från en spillvärmekälla och 25 % från el

Kan användas för såväl värme som varmvatten

Behöver kombineras med spetslastproduktion om det är den enda 
värmekällan i systemet

Teknisk introduktion
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Fig 17: Avloppsledning, källa: hamburgwasser.de

Fig 16: Avloppsvattenvärmeväxlare, 
källa: hamburgwasser.de
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Huvuddelen av värmepumparna installeras i nya byggnader

Utnyttjande av värmekällor kräver ofta omfattande markarbete eller borrning
och undersökningar innan anläggningen installeras

När nya värmepumpsanläggningar planeras, är det viktigt att komponenterna
i hela energisystemet samspelar väl, för att säkerställa en ekonomiskt ioch
effektiv drift med god inomhuskomfort

Luftvattenvärmepumpar är enklare att installera, särskilt under pågående
renovering där byggnaders energiprestanda förbättras, vilket möjliggör en 
lägre framledningstemperatur
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Implementering

Utveckling i försäljning

Försäljningssiffror för fyra
typer av värmepumpar i
Tyskland från 2000-2018. 

Den största ökningen skedde
2006, när 32,000 
värmepumpar installerades.

Motsvarande svensk statistik
publiceras årligen av Svenska 
kyl- och
värmepumpsbranschen

Fig 18: Försäljningsutveckling av värmepumpar i Tyskland, Källa: BWP [10]



Läget i Östersjöregionen

I Sverige är värmepumpar ett av våra vanligaste uppvärmningsysstem, särskilt I 
småhus

Värmepumpar används dock i lägre omfattning än sin potential i stora delar av Europa

Värmepumpar är ett viktigt verktyg för att nå EUs mål om förnybar energi

→ Politiska ramverk för Östersjöregionen:
Värmepumpar definieras som förnybar energiteiknik enligt EUs förnybarhetsdirektiv
och energieffektiviseringsdirektiv. 
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Fördelar och nackdelar med värmepumpar



Slutsatser
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Kort avbetalningstid

Om en värmekälla med hög temperatur är tillgänglig och kan
utnyttjas effektivt, kommer investeringen att betala av sig 
jämförelsevis snabbt

Hög flexibilitet

Många värmepumpar har inbyggd teknik för effektstyrning, 
som sällan används. Outnyttjad potential för att mildra
effekt- och kapacitetsbristproblematik.  

Integrering av förnybar energi → 

Kann ge minskad miljöpåverkan från energitillförseln, 
eftersom 4 kWh värme kan genereras från 1 kWh tillförd el

Funktion för både värme och kyla

Annorlunda än för konventionella värmesystem

Relativt höga investeringskostnader

de totala kostnaderna beror på en mängd faktorer)
(t.ex. geologiska faktorer)

höga kostnader kopplat till borrning och markarbete

Beroende av elpriset

Iom värmepumpen inte förses av egenproducerad el, 
t.ex. solel, beror prisbilden på hur elpriset varierar

Varierande miljöpåverkan

Livscykelanalysen beror på elanvändningen och vilka
energikällor som används för elproduktion
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