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Sammanfattning
Projektet har byggt upp en websajt för att förmedla information om värmepumpssystem i
större fastigheter, www.sfvp.se, vilken ska vara ett beslutsunderlag för den som överväger en
värmepumplösning för en större fastighet.
Sajten har utvecklat, samlat och länkat verktyg som kan nyttjas av både installatörer och
beställare. Det finns t ex möjlighet att simulera kostnad och miljöpåverkan för olika typer av
värmesystem. Det finns även driftsekonomiskt kopplade verktyg med möjlighet att beräkna
värmebehov samt rena LCC-verktyg.
Den kanske största tillgången är databasen vilken har 104 anläggningar presenterade. Målet
var fler anläggningar men tillgången på data har varit begränsad. Den viktigaste orsaken är att
det mäts och följs upp för lite på befintliga och nya anläggningar.
Projektet har verkat för mer mätning och uppföljning genom att frekvent informera om vikten
och vinsterna med detta. För att ytterligare underlätta har cirkapriser för utrustning och
tjänster publicerats. Om utrustningen installerats tillsammans med värmesystemet så är
merkostnaden försvinnande liten (< 1% av investeringen).
I en webenkät som publicerades på sajten ställdes frågor runt framgångsfaktorer för att uppnå
bra installationer. Glädjande nog så indikerade respondenterna att kompetens hos både
installatör och beställare är viktigt. Vidare så framkom i ett par olika frågeställningar att
prestandamätning och uppföljning bör prioriteras, vilket är ytterligare grundstenar i sfvp´s
vision.
Värmepumpar i större fastigheter är ett alternativ eller komplement att ta på allvar. Statistiken
visar på genomsnittliga årvärmefaktorer på ca 3.2. Övergripande lönsamhetsanalyser har
genomförts men begränsas så här långt till ”pay-offnivå”. Den genomsnittliga
återbetalningstiden på de anläggningar som finns tillgängliga är 5.8 år vilket sannolikt är en
underskattning.
Fältmätningar på anläggningar med frånluftsvärmepumpar visar ett COP på lite över 3 och en
energitäckningsgrad på ca 60% över året. Det är en ett konkret exempel på vad en beställare
kan förvänta sig i en mycket vanlig typ av fastighet.
En bra plattform är byggd för ett syfte som många sympatiserar med. Det finns fler aspekter
som ännu inte hunnit beröras men som är högst angelägna. Ytterligare information när det
gäller vikten av att mäta och följa upp bör leda till fler att verifierade anläggningar kan
dokumenteras.

Abstract
A fast growing segment of the heat pump business is the apartment building applications.
Historically the experience base related to such installations is limited. However, this
application is more complex than the much more widely spread domestic applications.
The core idea of the project was to generate and collect information to avoid mistakes and to
encourage the heat pump technology. By interviewing the “market” and compiling the
information good recommendations has been achieved. It is of great importance to convey the
best available recommendations to the installers on the market to avoid pit holes and highlight
the opportunities for installers and end consumers.
A website has been design and built, www.sfvp.se, which contains useful tools for installers
and potential system customers. A number of calculation tools to estimate heat requirement,
cost of different heating systems, primary energy need, LCC, etc. are all available.
The core of the site is the database containing heat pump installations with related data of
importance. The data available is such key data as performance figures, cost of installation,
etc.
Today 104 system installations are collected in the database and these are marked in a colour
coding to indicate the quality of the input data. Installations verified with measurement are
given higher significance.
It has been an unexpected challenge to find documented systems, so one of the conclusions of
the project is that there is a great need for further measurement on the field. More information
should be directed to the customers to request such equipment when systems are installed.
The database enables statistical analysis of the key figures and it can be seen that the average
seasonal COP is 3.2 and there are small differences between exhaust air and ground source
heat pumps. It should be emphasised that the number of installations do not give statistical
confidence for all kinds of analysis yet.
Field measurements in apartment buildings have shown good agreement between the
installations. In the specific case 5 exhaust air heat pumps were analysed and the average
seasonal COP was about 3 and the energy coverage was 60% on a yearly basis. These heat
pumps replaced district heating but kept that source as supplementary heat source.
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1 Inledning
1.1 Förord
Projekt startade våren 2007 inom forskningsprogrammet EFFSYS2 och kom till som en
reaktion på det ökande intresset för installationer av värmepumpar för fastigheter. Projektets
två primära uppgifter var att samla ihop kunskap om ”bra” och ”dåliga” installationer och
bygga upp en websajt för kommunikation av resultatet.
Målet med websajten var att den även skulle innehålla verktyg och hjälpmedel för att kunna
assistera beställare, anläggningsägare, installatörer och driftspersonal vid installation och
underhåll av fastighetsvärmepumpar.
Sveriges Energi- och Kylcentrum, SEK, har varit projektägare och koordinator och
huvudsaklig samarbetspartner har varit WSP Environmental.
Övriga samarbetspartner har varit:
• Fastighetsägarna Stockholm
• Svenska Värmepumpföreningen (SVEP)
• Kylentreprenörernas Förening (Kyl- och värmepumpföretagen)
• HSB Södertörn
• Riksbyggen
Projektets huvudsakliga kommunikationsmedia är websajten sfvp.se och innehållet på denna
är egentligen tillräcklig för att presentera vad som har genomförts inom projektet. Denna
rapport kan ses som ett komplement till sajten med bakgrundsmaterial och handledning till
sajten. Denna rapport är även slutrapport till Energimyndigheten och programmet EFFSYS2.
Projektet vill i och med detta också passa på att rikta ett tack till styrelsen i programmet
EFFSYS2 som gav oss förtroendet att genomföra projektet!
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1.2 Projektmål
Projektets mål delades in i två faser. Där fas 1 främst var inriktad på insamling och fas 2
främst var inriktad på sammanställning och utvärdering.
Fas 1:
¾ Kartläggning av befintliga installationer
¾ Identifiera framgångsfaktorer i bra installationer
¾ Identifiera orsaker till mindre lyckade installationer
¾ Gör enklare fältmätningar för att konstatera förutsättningar, potential till förbättring,
etc.
¾ Publicera kortfattat och frekvent ”tips, råd och erfarenheter” med tydlig adress till
installatörer, tillverkare och driftspersonal
¾ Bygg upp en web-portal för kommunikation av resultat
¾ Identifiera kommersiella mål för att en installation ska lyckas
Fas 2:
¾ Sammanställ statistik från fältet
¾ Finn lämpliga gränssnitt för ett totalansvar vid installation i befintliga fastigheter
¾ Skapa beräkningsmodeller för investeringar
¾ Förbättra och säkerställ kommunikationen med marknaden för bästa spridning av
kunskapen
Projektmålen bröts sedan ner i aktiviteter enligt följande:
Fas 1
¾ Kartlägg befintliga installationer
¾ Intervjua installatörer och fastighetsägare
¾ Studera framgångsfaktorer i bra installationer
¾ Identifiera orsaker till mindre lyckade installationer
¾ Gör enklare fältmätningar för att konstatera förutsättningar, potential till förbättring,
etc.
¾ Publicera kortfattat och frekvent ”tips, råd och erfarenheter” med tydlig adress till
installatörer, tillverkare och driftspersonal
¾ Skapa ekonomiska tumregler, nyckeltal, etc. för att bedöma system
Fas 2
¾ Vidare analys av fälterfarenheter
¾ Sammanställ statistik från fältet
¾ Beräkna ekonomiska vinster med förbättrade komponenter
¾ Skapa beräkningsmodeller för investeringar
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2 Vad är en fastighetsvärmepump
Föreliggande kapitel beskriver övergripande en värmepumps uppbyggnad och funktion. På
frågan vad som utmärker en fastighetsvärmepump från andra värmepumpar så är svaret ”det
är större värmepump”. Det finns ingen ambition att ringa in en kategori utan snarare en
tillämpning. Ett försök till gränsdragning är att sfvp.se inte tittar på villaapplikationer utan
system som besörjer minst flerfamiljshus och uppåt.

2.1 Funktion
Den metod man använder oftast i värmepumpar kallas för kompressorprocessen. Den är
uppbyggd av fyra huvudkomponenter: förångare, kompressor, kondensor och strypanordning.
Den värmealstring man eftersträvar erhålls genom att lyfta värme från en låg temperaturnivå
till en högre.
I kretsen finns det sk köldmediet vilket tillåts expandera från högt tryck till ett lägre genom
en strypventil. Vid det lägre trycket kokar mediet (vid en ”låg” temperatur) genom att
köldmediet passerar förångaren, där det förångas av värme från värmekällan (mark,
omgivningsluft, etc.). Ångan passerar sedan till kompressorn där den återigen komprimeras
till ett högre tryck och kommer till kondensorn, där den kondenseras - det vill säga blir
vätskeform. Vid detta förlopp frigörs värme som bortföras. Det är den värmen som man
tillgodogör sig och använder hos värmepumpar.

Figur 1, Värmepump enligt kompressorprocessen
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Valet av köldmedium påverkar vilka tryck som uppträder i systemet och vilka material som
kan användas. De köldmedium som är vanligast i värmepumpanläggningar för fastigheter och
småhus är R407C, R410A, R134a och R507.

2.2 Typer av värmepumpar
Vanliga värmekällor i mindre värmepumpar är berggrund, mark, sjö- eller grundvatten och
luft. I större värmepumpar kan kommunalt avloppsvatten eller industriell spillvärme
användas.
•

Frånluftsvärmepump
Är den enklaste och billigaste typen av värmepump och är uppbyggd så att den utvinner
energi ur frånluften (d.v.s. den uppvärmda ventilationsluft som lämnar huset).
Värmepumpen tillför utvunnen värme både till ett vattenburet uppvärmningssystem och
till varmvattnet. Hur mycket energi som kan utvinnas ur frånluften beror på hur stort
ventilationsluftflödet är.

•

Uteluftvärmepump
Det finns huvudsakligen två typer:
Luft-luftvärmepump. Som ofta kallas för komfortvärmepump då den kan reverseras till att
fungera som luftkonditionering. Komfortvärmepumpen har, om den är rätt dimensionerad,
i princip tillräcklig bra verkan för att kunna värma upp en villa på ca 100-150 m² men det
förutsätter i praktiken att huset har en öppen planlösning och att utetemperaturen inte
faller under 20 minusgrader.
Luft-vattenvärmepumpen överför värmen till det vattenburna värmesystemet i huset (det
vill säga radiatorerna), men samma problem gällande utetemperaturer under 20
minusgrader.
Både dessa typer behöver kompletteras med en ytterligare värmekälla för att klara de
kallaste perioderna på året. Detta sker oftast med en el-tillsats i olika former.

Figur 2, Olika exempel på markkollektorer.
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•

Bergvärmepump
Den nyttjar den lagrade solenergin som finns nere i berggrunden för värme. Effekten i en
bergvärmepump är inte lika bra som i luftvärmepumpen när det är varmt utomhus men
fungerar med samma effekt året runt. För att kunna utnyttja bergvärmen måste man borra
ett 80-200 meter djupt hål i marken, beroende på hur nära berget man är och hur stor
effekt värmepumpen har.

•

Ytjordvärmepump
Denna värmepump nyttjar den värme som lagras i marken. För att kunna nyttja detta
effektivast bör man kunna lägga ut den slang som skall fånga upp värmen över ca 400 600 m2 och på ett djup av 0,6 - 1,5 m. Vattenhaltiga jordar fungerar bäst för detta. Denna
typ av värmepump lämpar sig bäst för hus med hög energiförbrukning.

•

Vattenvärmepump
Den fungerar som en ytjordvärmepump men kräver att man har tillgång till ett vattendrag
som inte fryser. Denna typ av värmepump lämpar sig bäst för hus med hög
energiförbrukning. Man kan även utnyttja grundvattnet som värmekälla.

www.sfvp.se
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3 Websajten www.sfvp.se
Detta kapitel ger en överblick över websajtens uppbyggnad och innehåll. Ett antal verktyg,
tjänster och andras resultat av arbetet beskrivs övergripande.

3.1 Uppbyggnad av websajten
Sfvp.se är uppbyggd med opensource-verktyget Joomla. Joomla är ett så
kallat CMS, vilket står för ”content management system”. Fördelarna
med att använda Joomla är förutom att det är gratis:
• lätt att skapa en mångfunktionell webbsajt
• lätt att anpassa egna verktyg, tex referensdatabasen
• lätt att hitta lösningar om man kört fast, eftersom att många använder verktyget så har
de flesta problem redan lösts av någon annan

Figur 3, Gränssnittet som utvecklades för sfvp.se
Ett gränssnitt utvecklades och designades speciellt för svfp.se. Ambitionen var att skapa en
tilltalande design som skulle kunna utgöra en plattform för ”lång” tid framöver.
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3.2 Beräkningsmodeller
Följande beräkningsverktyg finns tillgängliga på sajten under tjänster/beräkningsverktyg.
•

Miljöhuset
Miljöhuset är ett energiberäkningsprogram utvecklat av WSP för Stockholmsstad där
du kan värdera ditt hus ur energi- miljö- och ekonomihänseende. Verktyget föreslår
verkningsgrader och kostnader för olika åtgärder, vilka med fördel kan kontrolleras
mot databasen på www.sfvp.se

Figur 4, Verktyget Miljöhuset – exempel på resultatpresentation.
•

Belok LCC
Renodlat verktyg för livscykelanalyser, ger svar på om och när värmepumpar blir
lönsamma. Kräver bland annat indata om investeringens storlek och den årliga
besparingen, vilket med fördel hämtas från databasen på www.sfvp.se. Verktyget är
utvecklat av WSP för Energimyndigheten, där det även finns tillgängligt.

•

Energiportalen
Verktyget jämför olika typer av uppvärmningssystem mot varandra med avseende på
primärenergi, miljöpåverkan och ekonomi. Stora valmöjligheter! Föreslår
verkningsgrader och kostnader för olika åtgärder, vilka med fördel kan kontrolleras
mot databasen på www.sfvp.se. Utvecklas och ägs av WSP.
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3.3 Forum
Forum har funnits på sajten sedan hösten 2007, men den har tyvärr inte blivit utnyttjad så
mycket som projektet hade hoppats på. Dock har forumet varit välbesökt, och de inlägg som
finns där har lästs i relativt stor utsträckning.

Figur 5, Exempel på statistik från forumet.
Anledningen till att inte fler har skrivit inlägg på forumet kan tolkas som att de inlägg som
skrivits inte har varit tillräckligt provokativa eller entusiasmerande.
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3.4 Webfrågor
Det finns möjlighet för besökare på websajten att fylla i en enkät. Denna enkät innehåller
frågor rörande installation och drift av värmepumpanläggningar. Syftet med enkäten var att få
ett aktivt tyckande hos läsarna.
I den föreliggande enkäten ställdes frågor enligt listan nedan:
1. Vilken roll har du?
2. Hur mycket arbetar du med värmepumpar?
3. Hur många värmepumpinstalltioner är du direkt eller indirekt inblandade i?
4. Välj den viktigaste egenskapen hos en beställare?
5. Välj den viktigaste egenskapen hos en installatör
6. Välj den viktigaste egenskapen hos drifttekniker
7. Vilken är den viktigaste egenskapen hos brukaren av värmen?
8. Välj den viktigaste parametern rörande entreprenaden
9. Systemlayout
10. Vad är viktigaste? …flera alternativ.
11. Vad är viktigaste? …flera alternativ.
12. Hur löser man tappvarmvatten bäst?
Den första enkäten, webenkät 1, som idag finns tillgänglig på sfvp.se har gett statistiken
nedan och är baserad på 35 respondenter.
1.
2.
3.
4.

Det stora flertalet var konsulter och installatörer.
Få jobbar bara med värmepumpar - svaret delvis valdes 62%.
Mer än hälften svara att de har erfarenhet från mer än 10 installationer.
Svaren fördelar sig 50/50 mellan ”god kännedom om systemen” samt ”tydlig
ekonomisk koppling till värmepumpens drift”
5. De flesta prioriterar god erfarenhet.
6. De flesta prioriterar god erfarenhet.
7. Med glädje noteras att valet ”energiuppföljning” får nästan 80% stöd.
8. Här fördelar sig svaren nära 50/50 mellan ”god projektledning och besiktning” samt
”avtalad prestanda och verifiering”
9. Nära 80 % prioriterar hög driftsäkerhet före höga prestanda.
10. Låg temperatur i värmesystemet och prestanda hos enskilda komponenter får höga
siffror.
11. Återigen ges prestandamätning hög prioritet vilket är positivt.
12. Här sprids svaren relativt jämt mellan alternativen men en tendens mot att
hetgasvärmning är den populäraste lösningen.
För detaljer angående frågor och resultatet av enkäten presenteras se Bilaga 2 och 3.
Dessa respondenter representerar inte användare/beställare i någon högre utsträckning vilket
är en nackdel för tydning av svaren. Det är ändå positivt att se hur många som prioriterar
kompetens hos både beställare och installatörer som framgångsfaktorer.
Vidare så har prestandamätning fått många röster vilket man hoppas kan tolkas som att mer
mätning är en del av framtiden.
www.sfvp.se
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3.5 Statistik
För att följa upp aktiviteten på sajten, så har vi utnyttjat oss av en gratistjänst på nätet som
heter google-analytics. Genom att installera ett skript på sfvp-sajten, så har man möjligheten
att se vilka som besöker sajten. Google-analytics ger svar på:
• hur många träffar sajten haft
• hur våra besökare hittat oss
• var besökarna kommer ifrån, både geografiskt och nät-leverantör
• och mycket mer

3.5.1 Besökare
Från starten till och med 31 maj 2009 har det totalt varit 4775 besök på sajten och 2901 helt
unika besökare. Fördelningen över tiden kan studeras i diagrammet nedan. De toppar i
besöksantalet som kan noteras har föregåtts av någon sorts kommunikationsaktivitet. Till
exempel i samband med tidningsartiklar, seminarier eller riktade kampanjer. Den högsta
toppen som noterades i september 2008 föregicks av ett massutskick om 5000 inbjudningar
till en serie frukostseminarier.

Figur 6, Besöksstatistik för websajten

3.5.2 Sidvisningar
De sidor som har varit mest besökta är, förutom startsidan, databasen, startsidan för
referensanläggningar och forumet. De tio mest besökta sidorna presenteras i diagrammet
nedan.
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Figur 7, Antal visningar för de 10 mest besökta sidorna
Mindre förvånande så är första sidan den mest besökta. Glädjande är naturligtvis att sajtens
kärna, databasen, attraherat mest besök.
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4 Databas
4.1 Allmänt
Databasens funktion är att skapa ett intresse för värmepumpens prestanda. Beroende på vilken
roll och intressen besökaren har, är syftet att göra referensdatabasen lättillgänglig och
användbar. Många olika synvinklar och intressen är invägda i utformningen av databasen.
Grundtanken var att upprätta en databas enligt befintliga modeller för pris och
prestandamodeller som sedan tidigare funnits på Internet typ Prisjakt.nu, DN-bostad, mfl.

4.2 Förankring
För att säkerställa användbarheten i databasen har olika referensgrupper tillfrågats inför
fastställandet av de indataparametrar som används i databasen. De som bidragit med input har
representerat allt från beställare till installatörer och samarbetsorganisationer. Nedan följer
några exempel på referenser.
Konsulter
WSP Environmental
WSP Systems
Fastighetsägare
Fastighetsägarna Stockholm
HSB Södertörn
Riksbyggen
Övriga
SVEP
IVT
Kalmar Kylteknik
Kylgruppen

4.3 Val av parametrar
I valet av parametrar till databasen, har följande målsättningar varit styrande:
•
•

Minimalt antal indataparametrar för att minimera tröskeln för att få in anläggningar.
Maximal nytta av utdata-parametrarna, för att förenkla tillvaron för besökare på sajten.

Osäkerheten på de indata vi förväntat oss är stor, även på de anläggningar som uppges som
uppmätta. I synnerhet faktorer rörande ekonomi och COP är svåra att behandla på ett rättvist
sätt. Installationskostnaden skall enligt definitionerna i databasen endast röra direkta
kostnader som har en omedelbar koppling till installationen av värmepumpen.
Gränsdragningen är inte alldeles enkel, men framförallt jämförbarheten mellan
anläggningarna har en tydlig tendens att bli svävande då förutsättningarna för installationerna
www.sfvp.se
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är ytterst individuella. Även energianvändningen och dess uppföljning där så skett saknar
stringens och jämförbarhet.
Påtagligt är att tydliga anvisningar om hur uppföljning av värmepump bör utformas saknas.
Insikten om detta fanns tidigt i projektet (före), varför syftet aldrig varit att i detalj beskriva
eller ens försöka beskriva någon absolut sanning om anläggningarnas prestanda i databasen.

Figur 8, Parameterlistan i databasen.
Istället har fokus flyttats från detaljnivå till en mer övergripande nivå, där besökaren skall
kunna bilda sig en uppfattning om vad som kan förväntas av en värmepumpsanläggning under
vissa givna förutsättningar. Det kan diskuteras om det är absolut korrekt att göra på detta sätt,
men anledningen är att mer noggrann forskning på värmepumpar dels redan existerar (bebo,
groundreach), dels att tröskeln för att erhålla nya referensanläggningar blir mycket högre utan
att nyttan ökar i motsvarande grad. Dessutom varierar värmepumpars prestanda över tiden och
andra mer slumpmässiga parametrar, vilket gör att en ögonblicksbild tappar relevans i
jämförelse med andra anläggningar.
För en anläggning som inte har mäts upp är det svårt att bedöma verklig prestanda. Det finns
indikationer på att verkliga prestanda ofta är lägre än projekterad. Skillnaden mellan
anläggningarna ligger i anläggningsägarens engagemang och kompetens.
SFVP har kännedom om ett antal anläggningar som inte fungerar alternativt har/har haft stora
driftproblem. Tyvärr har vi inte fått tillåtelse att lägga upp dessa anläggningar på sajten trots
att vi erbjudit oss att avidentifiera dessa. Ofta råder det stridigheter i frågan om vem som
ansvarar för felet.
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4.4 Insamling av data
Ansträngningarna att få in maximalt antal referensanläggningar till minimalt arbete har haft
en framstående position i projektet.

4.4.1 Metoder för att samla in anläggningar
•

Webbaserad inmatning i referensdatabasen
Detta har trots vissa initiala motgångar gått bra. Efter noggrann avvägning beslöts
dock att inte släppa inmatningen till utomstående för att få en objektiv granskning av
alla uppgifter före dessa hamnar i databasen. Den lösning vi erbjudit är
nedladdningsbart indataformulär som Excel eller Pdf –dokument, vilket vi hoppats få
tillbaks ifyllda via fax eller e-post. Totalt har vi fått in ca 5 anläggningar på detta sätt,
vilket får anses vara magert med tanke på pressaktivitet, mejl-utskick och seminarier.

•

Personlig uppvaktning av större organisationer
Som exempel kan nämnas SVEP, HSB och Fastighetsägarna Stockholm. Detta har gett
visst resultat även om dessa aktiviteter har varit tidskrävande.

•

Tillgång till referensanläggningar från andra forskningsprojekt
Detta har varit en stor hjälp för att få in uppmätta anläggningar. Dock bör sägas att
dessa projekt stött på liknande problem med att få tag på uppmätta
referensanläggningar. De forskningsprojekt vi i första hand har fått
referensanläggningar från och vill rikta ett tack till, är: Bebo; Ekonomisk och
driftserfarenhetsmässig utvärdering av bergvärmepumpar och Groundreach.

•

Personlig uppvaktning av installatörer och värmepumpsleverantörer.
Trots ett gott initialt gensvar har förmågan att inrapportera uppmätta anläggningar
sviktat. Ett stort tack skall dock riktas till IVT & Kalmar kylteknik.

•

Artiklar
I samtliga artiklar har framförts önskemål om nya referensanläggningar. Kortfattade
instruktioner om hur inmatning skall utföras, samt erbjudande om kostnadsfri hjälp
med detta har erbjudits.

•

Seminarier
Vid samtliga seminarier har det framförts önskemål om nya referensanläggningar.
Några av de löften som givits om nya anläggningar har infriats.

•

Mässor
Utställning på Nordbygg 2008 i IUC:s monter, gav många tillfällen till kontakt med
branschen.

•

Internet
En öppen inbjudan till alla besökare av sfvp-sajten att inkomma med nya
referensanläggningar finns på sajtens index-sida. Arbete har kontinuerligt pågått under
projektet med att förbättra förtydliga och förenkla denna funktion.
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Under december 2008 gjordes en extra ansträngning, där SFVP erbjöd sina besökare
två biobiljetter mot en inlämnad uppmätt anläggning.
•

Övriga bidrag
WSP har som projektpartner bidragit med 5 uppmätta anläggningar (Larsberg),

4.4.2 Hinder för att samla in anläggningar
De hinder som funnits för att få in anläggning kan delas upp i följande
1) Tidsbrist
2) Dålig koll
3) Avsaknad av uppmätta anläggningar.
Även om antalet inrapporterade
referensanläggningar i databasen (framför
allt gröna) är få Finns det visst hopp,
vilket också varit ett av projektets
huvudsyften, att dessa hinder kommer bli
mindre i framtiden.
Tidsbrist
En välbesökt databas är uppbyggd, där
installatörer och projektörer har möjlighet
att visa upp sina bästa anläggningar för
potentiella köpare. Detta kommer att i takt
med att databasen får fler besökare göra
att installatörer och projektörer prioriterar
arbetet med inrapportering högre.

”Vi gick ute till cirka 60 fastighetsägare och
frågade om de kunde tänka sig att vara med
i undersökningen. Av dem bedömdes cirka
30 intressanta att gå vidare med.
Utifrån dessa valdes 14 fastigheter ut och
en mer detaljerad enkät skickades ut under
sommaren 2007. Av dessa 14 var det bara
två som hade någorlunda fullständiga
mätdata. För de övriga 12 måste omfattande
antaganden göras för att kunna få fram
något.”
Jan-Erik Nowacki, BEBO

Genom att via Internet, fack-tidningar, mässor och seminarier upplysa om vikten i att mäta
prestandan på värmepumpsanläggningar, finns visst hopp om att marknaden vidtar rättelse.
Avsaknad av uppmätta anläggningar
Klimathot, stor medial energidebatt samt nya lagar och förordningar gör att fler anläggningar
nu utrustas med energimätare än tidigare.
Framtiden ser dock inte nattsvart ut. I och med att volymen av anläggningar i
referensdatabasen har ökat, ökar också nyttan av sajten, vilket kommer att öka besöksantalet
och därigenom intresset att synas för tillverkare, installatörer, konsulter, men framförallt för
förvaltare och byggnadsägare som får ett större urval att jämföra sina befintliga eller tilltänkta
värmepumpsanläggningar. Sajten kommer att vara aktiv ytterligare ett antal år efter projektets
slutdatum, och vi hoppas givetvis på ditt bidrag för att ytterligare förbättra sajten
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4.5 Presentation av data
4.5.1 Olika färger i databasen
För att kunna ta in alla inrapporterade anläggningar i referensdatabasen och samtidigt behålla
kvaliteten på de uppmätta anläggningarna, så har färgkodning införts i databasen.
Grön anläggning

För att en anläggning skall markeras med grön färg i databasen, ställs följande krav:
• Mätdata för en sammanhängande 12-månadersperiod
• Uppmätt drivenergi för värmepump
• Uppmätt avgiven värmemängd från värmepump
• Uppmätt användning av spetsenergi
Gul anläggning

För att en anläggning skall markeras gul i databasen, ställs följande krav
• Uppföljning under sammanhängande 12-månadersperiod
• Förändring fastighetsel samt användning av spetsenergi exempelvis genom
fakturagranskning
Orange anläggning

För att en anläggning skall markeras orange i databasen, ställs inga krav, dock önskas följande
• projekterade data för anläggningen
För många av anläggningarna har fält utlämnats på grund av att indata saknats eller inte varit
trovärdiga. Det finns dock visst hopp om att anläggningarna genom att finnas i databasen kan
motivera anläggningsägaren att mäta upp sin anläggning för att komplettera och uppgradera
anläggningen i databasen till grön färg.
Grundidén med databasen är att besökare skall kunna jämföra alternativt rimlighetsbedömma
tänkt anläggning. När tillräcklig mängd anläggningar kommit in i databasen, går det att med
olika grundförutsättningar se hur bra andra anläggningar med samma grundförutsättningar
fungerar, kostar och är dimensionerade.
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4.6 Aktuell situation
Databasen består idag av totalt 104 anläggningar. Data i databasen går att använda på
godtyckligt sätt och nedan har ett försök gjorts att göra några axplock. Statistiken för
anläggningar kan t ex visas enligt i tabellerna nedan.
Typ av anläggning
Antal
20
19 %
Grön
19
18 %
Gul
65
63 %
Orange
Summa
104
100 %
Tabell 1, Fördelning av ”Gröna”, ”Gula” och
”Orangea” anläggningar i databasen.
Typ av Värmepump
Antal
16
15 %
Frånluft
77
74 %
Bergvärme
11
11 %
Annat
Summa
104
100 %
Tabell 2, Fördelning av typ av värmekälla bland
anläggningarna i databasen.
Typ av spetsvärme
Antal
51
49 %
El
20
19 %
Fjärrvärme
16
15 %
Olja
17
16 %
Annat
Summa
104
100 %
Tabell 3, Fördelning av typ av anläggning
bland anläggningar i databasen.
Varmvatten
Antal
68
65 %
Helt
22
21 %
Delvis
14
13 %
Inte
Summa
104
100 %
Tabell 4, Hur bereds varmvatten vid
anläggningar i databasen.
Tolkningen av detta är i stor utsträckning upp till läsaren. Projektet önskade ett högre antal
anläggningar för att kunna göra statistiken mer heltäckande, och i framtiden är förhoppningen
att kunna utöka antalet anläggningar.

4.7 Exempel: Konvertering till värmepump
Här visas nu hur fastighetsägaren med hjälp av databasen kan få hjälp i sitt övervägande.
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Filtrering

Genom att filtrera anläggningarna i databasen så att endast anläggningar med snarlika
grundförutsättningar visas i listan. För att få fler träffar kan filtret lämnas utan specifikt val.

Figur 9, En av databasens filterfunktioner
Verksamhet sorterar under följande alternativ
a. alla verksamheter
b. kontor
c. skola
d. vård
e. flerbostadshus
f. radhus
g. övrigt
Typ av värmepump sorterar under följande alternativ
a. Alla värmepumpar
b. Bergvärme
c. Frånluftsvärme
d. Uteluftsvärme
e. Sjövärme
f. Övrigt
Spetsvärme sorterar under följande alternativ
a. Alla typer
b. El
c. Fjärrvärme
d. Olja
e. Pellets
f. övrigt
Atemp valbart för att begränsa antalet referenser till de i aktuell storlek. Denna är valbar från 0
till 10 000 m2.
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Figur 10, Databasens investeringsfältet
Kostnad

Vad kostar det att installera en värmepump i aktuell byggnad?
I databasen redovisas kostnaden för installation av värmepump i referensanläggningarna
normerad mot Atemp. För att få ut kostnader i absoluta tal, multipliceras den normerade
investeringskostnaden med referensanläggningens Atemp. Eftersom att investeringskostnaden
inte är linjär mot byggnadens storlek avråds användare av databasen att multiplicera den
normerade investeringskostnaden med sitt eget objekt annat än för översiktlig jämförelse.
Med investering menas de kostnader som uppstått i samband med installation av värmepump
samt dess kringutrustning såsom frånluftsbatterier, röranslutningar, styrsystem, osv.
Kostnader som inte skall med under denna rubrik är t ex injustering av radiatorer, byte av
fläkt, dvs. kostnader som inte är direkt knutna till värmepumpsinstallationen (även om dessa
är bra för slutresultatet). Kostnaden är exklusive mervärdesskatt
Stor ansträngning har gjorts för att ge en rättvisande jämförelse mellan anläggningarnas
installationskostnad, det finns dock flera faktorer som gör att jämförelsen endast kan ses som
approximativ:
• den ekonomiska avgränsningen av värmepumpsinstallationen, vilka kostnader som
skall räknas med eller ej.
• De kraftigt varierande förutsättningarna för värmepumpsinstallationerna, som spänner
över allt från anläggningar där förutsättningarna varit extremt svåra till anläggningar
där det sedan tidigare varit värmepump installerad.
• När, och var i landet anläggningen blev installerad har betydelse, då priserna varierar
både över tid och plats.
Installationskostnaderna i databasen har dock visat sig stämma väl överens med tal framtagna
av SVEP där kostnad per installerad värmepumps kW effekt är ca 17’000 kr.
Æ Fastighetsägaren kan här bilda sig en uppfattning om ett kostnadsintervall för installation

av värmepump i sin aktuella byggnad.
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Pay-Off

Vilken återbetalningstid är rimlig att räkna med? Andra fastighetsägare med liknande
förutsättningar visar vägen. Pay-off finns med som parameter i databasen främst för att ge en
snabb bild av huruvida referensanläggningarna är ekonomiskt lönsamma eller ej. Pay-off
anges i antalet år som anläggningen måste vara i drift innan investeringen är återbetald av
kostnadsminskningen för köpt energi.

Figur11, Databasen: Pay-off fältet
Pay-off i databasen är framräknad genom att dela investeringskostnaden med den årliga
besparingen i kronor jämfört med tidigare energikostnader. Pay-off är redan som metod grov
och approximativ, vilket inte förbättras av förhållanden redovisade i tidigare kapitel. Fördelen
med Pay-off metoden är dess enkelhet och transparens, vilket gör det möjligt att sortera ut
nyckeltal för användning i mer avancerade kalkylmodeller.
För en fullständigt korrekt bild bör dock fler parametrar tas i beaktande, så som kalkylränta,
återinvesteringsbehov/alternativkostnader, beräknad livslängd, servicekostnader, mm.
Förutsättningar

I databasen har följande antaganden gjorts för att räkna fram Pay-off:
Olja = 1kr/kWh
El = 1kr/kWh
Fjärrvärme = 0,6kr/kWh
Systemlösning och komponentval

Vad har andra fastighetsägare gjort för val, hur har dessa påverkat kostnad, återbetalningstid,
etc. Går det att se någon skillnad mellan olika värmepumpstillverkare?
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Figur 12, Databasens verksamhetsfält
Kontakter
När grundanalysen är genomförd, kan det vara klokt att kontakta förvaltare och projektörer till
någon eller några av de anläggningar som ligger närmast den egna målbilden. Vi har valt att
inte lägga ut namn och telefonnummer till enskilda personer, men däremot finns
organisationerna namngivna i referensdatabasen, vilket gör det enkelt att hitta rätt. En duktig
projektör hjälper gärna till (mot ersättning) att ta fram en anläggningsspecifik ramhandling
mot vilken fastighetsägaren kan begära in offerter från värmepumpsinstallatörer.
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5 Prestandamätning
Betydelsen av att mäta kan inte nog understrykas och att just belysa detta är ett av de centrala
målen i projektets kommunikation. Detta kapitel två metoder att mäta just värmepumpar.

5.1 Betydelsen av mätning
Ett momentant prestandavärde för en värmepump kan tala om huruvida värmepumpen
fungerar bra ur ett kyltekniskt perspektiv för det aktuella driftfallet vid mätningen. Mätning
över ett helt år ger besked om värmepumpens prestanda i samverkan med byggnadens övriga
förutsättningar såsom brukare, styrsystem, driftspersonal, mm. Det är även årsprestanda som
skall redovisas inför energideklaration, mot BBR-krav, samt för att få ett jämförelsetal för
jämförelser mot andra uppvärmningssystem. Kort sagt, för att få veta om
värmepumpsinstallationen är bra eller ej, så måste man veta hur den uppför sig över ett år.

5.2 Mätmetoder
Det finns två huvudmetoder för att mäta prestanda hos en värmepump, intern och extern
mätmetod. Skillnaden mellan de olika metoderna förutom de rent mättekniska, är att den
externa metoden lämpar sig bättre för uppföljning, och interna metoden bättre för kylteknisk
analys. Vår rekommendation är att båda metoderna används, den interna vid slutbesiktning
samt återkommande servicebesök, och den externa för kontinuerlig uppföljning av
värmepumpens prestanda.

Värmefaktorer
•

COP =

Q Värme
•

Q El
I dagligt tal rörande värmefaktor är det oftast ovanstående definition som avses, dvs:
värmeeffekt genom eleffekt vid ett givet driftfall. En väl dimensionerad värmepump skall
ha bra värmefaktor för alla förekommande driftfall, vilket ej avspeglas med denna
värmefaktor.

Q Årsvärme
QEl
Årsvärmefaktor beskriver värmepumpens prestanda över en 12-månadersperiod, där den
av värmepumpen levererade värmeenergin delas med åtgången el-energi för
värmepumpens arbete. En hög årsvärmefaktor avspeglar en rätt dimensionerad
värmepump med goda driftsbetingelser.
COPÅrsvärmefaktor =

Energitäckningsgrad är ett mått på hur mycket av fastighetens energibehov som
tillgodoses av värmepumpen utan tillskott.
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5.2.1 Intern mätmetod
Vid mätning med intern metod, kopplas mätutrustning på köldmediekretsen och kompressorn
används genom värmebalans som flödesmätare. Genom mätning av tillförd effekt, tryck och
temperatur på angivna punkter enligt figur 13, går det att beräkna avgiven effekt och
värmefaktorn med hjälp av ett entalpidiagram, figur nedan, för det aktuella köldmediet.

Figur 13, Intern mätmetod (www.climacheck.se)
Fördelen med denna metod är att den inte bara visar att systemets prestanda är för låg i
förhållande till förväntat utan också skälet till denna avvikelse. Nackdelen är att man måste
göra ingrepp i systemet. Det är därför en fördel om man monterar mätutrustningen i samband
med att man installerar anläggningen.

Figur 14, Processen i ett Entalpi-tryck diagram.
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Nedan ges ungefärliga kostnader för mätning enligt ”ETM-metod”:
Om mätningen avser HFC/HC-aggregat så gäller följande:
Enstegs (”enkla”) kylprocesser.
Värme/kyleffekt upp till 25 kW
Värme/kyleffekt mellan 26-150 kW
Värme/kyleffekt mellan 151-1000 kW
Tillägg för kompressor utöver nr 1
Värme/kyleffekt över >1000 kW

Kostnad i kr
6 000
8 800
10200
1 990
15 000

Priserna är som sagt en indikation och ger riktvärden inom Stockholmsområdet.

5.2.2 Extern metod
Vid prestandamätning med extern metod, behöver inga ingrepp i värmepumpens
köldmediekrets göras. Utrustningen för prestandamätning, se figur 11, med denna metod
monteras fördelaktigt i samband med installation av värmepumpen, men kan även monteras i
efterhand.
Nyckelkomponenterna för värmemängdmätning är en flödesmätare för bestämning av volym/massflödet och sen temperaturerna över värmebärarkretsen. Till detta kommer sen en
elenergimängdsmätare för tillförd elenergi till värmepumpen, samt den eventuell
spetsvärmekällan. I de fall den senare är el så tillkommer ytterligare en elmätare. För andra
energislag (olja, pellets, etc.) så får de räknas efter köpt mängd och aktuellt värmevärde per
förbrukad enhet.

Figur 15, Extern mätmetod (www.climacheck.se)
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Sammanfattningsvis så är följande som bör/skall mätas:
1. avgiven värmemängd från värmepumpen
2. tillförd energimängd till värmepumpen
3. tillförd energimängd till uppvärmningssystemet som spetsvärme
Indikativa kostnader för utrustning värmemängdsmätare:
• Kostnad i samband med installation av värmesystemet: 10 – 15 tkr
• Kostnad för utrusning och montage i efterhand: 15 – 30 tkr
En detaljerad lista över värmemängdsmätare för olika värmeeffektbehov följer nedan.
Värmeeffekt
Upp till 15 kW värmepump
Upp till 35 kW värmepump
Upp till 60 kW värmepump
Upp till 105 kW värmepump
Upp till 185 kW värmepump

ca 3.500 :ca 4.000 :ca 6.000 :ca 7.000 :ca 9.500 :-

+ elenergimätare per styck:
+ montering:

1 500-2 000 :10 000 - 15 000:-

I samband med garantikontroll och statusbestämning av installerade värmepumpar finns ett
mycket stort behov av enkla och snabba metoder för utvärdering. En metod har föreslagits där
utvärderingen kan ske med hjälp av mätningar i köldmediekretsen (tryck och temperatur) samt
bestämning av eleffekt. Detta medför att man kommer ifrån det dyraste momentet,
flödesmätningen, i en normal energimätning. En firma, ETM Mätteknik, har tagit fram en
portabel utrustning som klarar denna typ av mätningar. Projektet har avsett att avgöra om
förenklad prestandamätning på värmepumpar genom mätningar i köldmediekretsen är möjlig
och i så fall med vilken osäkerhet.
Mätningar har gjorts på ett antal värmepumpar dels i laboratorium och dels i befintliga
anläggningar. Med en provrigg kunde köld- och värmebärartemperaturerna styras med hög
noggrannhet. Enligt metodens teori kan värmefaktorn beräknas med hjälp av två tryckmätningar
och tre temperaturmätningar och med hjälp av den uppmätta eleffekten kan sedan den avgivna
värmeeffekten beräknas. Förutsättningen är vissa antaganden beträffande
kompressorverkningsgraden.
Resultaten av mätningarna visar att den provade utrustningen i de flesta fall klarat att
bestämma värmefaktorn inom + 5% av det korrekta värdet. Detta resultat stämmer väl med de
teoretiska bedömningar som gjorts.
Undersökningarna visar vidare att metoden inte ar beroende av vare sig överhettning,
underkylning, förångningstemperatur eller kondenseringstemperatur under förutsättning av
överhettning och underkylning är tillräckligt stora.
Per Fahlén och Kent Johansson, SP
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5.3 Fältmätning
Ambitionen var att inom projektet utföra några ”kontroller” i fält för att verifiera projekterade
prestandavärden. Nedan redovisas en utvärdering gjord i egen regi och vidare finns i
databasen fler anläggningar från EU-projektet Groundreach, vilket också verifierat
anläggningar i fält.

5.3.1 Frånluftsvärmepumpar i Larsberg
På ett tidigt stadium stod det klart att det fanns lämpliga objekt i form av några fastigheter i
området Larsberg ligger på Lidingö i Stockholm. Det är ett hyreshusområde byggt i slutet av
60–talet vilket består av flera byggnader på totalt ca 120 000 m2 som tidigare enbart har
värmts med fjärrvärme. Det totala värmebehovet var år 2003 cirka 16300 MWh.
2006 påbörjades installation av frånluftvärmepump i en av byggnaderna (4500 m2). Resultatet
från installationen är väldokumenterad och dessutom finns möjlighet att jämföra med
identiska byggnader som fortfarande inte har konverterats. Denna konvertering har fortsatt
och i dag finns totalt fem hus som har en drifttid för värmepumparna på minst ett år. I dessa
hus står fjärrvärmen för spetsenergin.

Figur 16, Larsberg bostadsområde på Lidingö

5.3.2 Mätning
Mätning enligt extern metod har installerats på alla byggnader som har konverterats.
För respektive värmepump är det monterat utrustning för värmemängdsmätning och
elmätning. För fjärrvärmemätning används befintlig mätutrustning. Resultatet har
inrapporterats manuellt och sammanställs i nästa avsnitt ”resultat.
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Figur 17, Schema över värmepumpsinstallation

5.3.3 Resultat
Efter installation har husens värmeförsörjning noggrant mätts upp. Det totala värmebehovet
inklusive tappvarmvatten för de fem husen har varit 3652 MWh för den aktuella tiden.
Fördelat mellan de fem huset enligt diagrammet nedan.
Drifttiden för de olika husen var
• Hus 44, 46, 48 080312-090312
• Hus 50 080402-090402
• Hus 19 080109-090109

Figur 18, Energianvändning Larsberg
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Fördelning mellan fjärrvärme, värmepumpar och el till värmepumpar kan ses i diagrammet till
nedan. Som man ser i figur 19 stod värmepumparna för 41 % av energibehovet. Vilket alltså
leder till man har tillvaratagit 1424 MWh ur frånluften under den tid som mätningen har skett.

Figur 19, Energifördelningsom ett snitt i samtliga fastigheter.
Uppföljning av energitäckningsgrad och årsvärmefaktor har också skett för varje hus. I
diagrammen nedan kan man se hur årsvärmefaktor och energitäckningsgrad på årsbasis har
sett ut för de fem husen.

Figur 20, Årsvärmefaktor och energitäckningsgrad för anläggningarna i Larsberg
Mätning har skett kontinuerligt. Rapportering har skett vid ett antal tillfällen. Detta skapar en
bra bild av hur anläggningen har fungerat vad gäller energitäckningsgrad och årsvärmefaktor.
Nedan ett exempel från hus 44.
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Figur 21, årsvärmefaktor och energitäckningsgrad för hus 44 under ett år
Man kan notera en tydlig nedgång energitäckningsgrad i mars 2008. Detta berodde på ett
igensatt filter. Efter att detta rengjorts steg energitäckningsgrad till normala nivåer.

www.sfvp.se

29

6 Information och marknadsföring
Projektet har deltagit vid ett större antal publika evenemang där olika typer av seminarier och
konferenser utgjort flertalet. Några andra kommunikationskanaler redovisas också.

6.1 Seminarier
En serie med frukostseminarier utfördes under hösten 2008. Totalt antal besökare var ca 75
personer med blandning av fastighetsägare förvaltare konsulter och installatörer. Dessa
resulterade i allmänna diskussioner, tips och löften om referensanläggningar. Vidare
resulterade inbjudningarna (totalt ca 5000 IUC och WSP:s affärskontakter) i ett tydligt
uppsving i besöksstatistiken på sajten. Frukostseminarium hölls på följande orter:
•
•
•

Göteborg
Umeå
Stockholm

Seminarier hölls även i samband med mässor, temadagar och konferenser.
• Effsysdagar
• Kyltekniska föreningen, KTF
• SVEP
• Energitinget 2009-03-11
• Lunchseminarium Energi & Miljötekniska föreningen, Västerås, 2009-04-02

6.2 Mässor
Projektet deltog vid en mässa. Under Nordbygg 08 ställde projektet ut tillsammans med IUC
och SEK på Älvsjömässan.

6.3 Artiklar
Artiklar har publicerats i ett flertal branschtidningar där följande kan nämnas:
• VVS-Slussen
• Energi & Miljö
• Kyla+
• VVS-Forum
• Miljönytt
• Fastighetsägarna Stockholm
• SVEP-Nytt
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7 Ekonomi
Ekonomi är en mycket viktig aspekt vid val av värmekälla även om miljöargument under
senare tid ökat i betydelse. I följande kapitel redovisas översiktligt de möjligheter som finns
att med just sfvp.se skapa en jämförelsegrund mellan olika alternativ.

7.1 Lönsamhet
7.1.1 Begreppet lönsamhet
Lönsamhet är ett vitt begrepp och det finns flera med eller mindre sofistikerade sätt att
bedöma lönsamhet. Ett av de mindre sofistikerade sätten men inte desto mindre lättbegripligt
är den sk pay-off kalkylen. Andra namn för pay-off är pay-back eller rak återbetalningstid.
Andra metoder är t ex nuvärdeskalkyl vilket bygger på att framtida kostnader diskonteras
tillbaka till idag för att ge en jämförbarhet. Denna metod behöver en kalkylränta och
ekonomisk livslängd samt antaganden för prisutveckling och inflation. Här görs inte denna
kalkyl eftersom den bygger på så många antaganden som är olika beroende på ekonomiskt
perspektiv, kunskap om pris och inflationsutveckling.
Den del som ofta uppfattas som den svåra delen i kalkylen är ändå att kunna skatta
investeringskostnad och framtida besparing. Just denna information finns tillgänglig i
databasen varvid det är möjligt för vem som helst att utveckla kalkylen med dessa parametrar
som indata.
I databasen redovisas värden för pay-off för de fall där samtliga ingående data finns angivna.

7.1.2 Energipris som indata för lönsamhet
En av ingångsparameterarna i referensdatabasen är priset på fjärrvärme och det är satt till 60
% av elpriset. Om man antar att denna prissättning kommer att fortsätta att gälla betyder det
att den ekonomiska drivkraften att konvertera från fjärrvärme till värmepumpsystem
fortsättningsvis kommer att existera. I synnerhet i byggnader där ett samtidigt kyl och
värmebehov finns. Differensen mellan fjärrvärmepriset och priset för värme från värmepump
skall täcka merkostnader för installation, drift och underhåll samt finansiella kostnader.
Värmekälla
Fjärrvärme
Värmepump 2,5
Värmepump 3,4

Pris/enhet

60 öre
40 öre
30 öre

Tabell 5, Pris för värme: fjärrvärme vs. Rörlig kostnad för VP med olika COP
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7.1.3 Statistik från databasen för värmefaktor
En mycket viktig indataparameter för lönsamhetsanalysen är förstås värmepumpens prestanda
– i det här fallet utryckt som dess godhetstal, COP (värmefaktor).

Figur 22, Årvärmefaktor för anläggningar i sfvp.se databas.
I figur 22 visas ett utdrag ur databasen som visar årsvärmefaktorer för anläggningarna. Det
finns naturligtvis en del spridning men trenden ligger runt ca 3.2. Går man in i detalj och
studerar olika anläggningar så kan man skönja att frånluftvärmen ligger på (3.28 medan
bergvärme ligger på 3.17. Det är i sammanhanget mycket små skillnader och med tanke på
antalet anläggningar så ska nog inte för stora växlar dras på detta.
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7.1.4 Statistik från databasen för investering
Om energidata är svåra att utverka så är det ännu värre med ekonomiska data såsom
investeringskostnader. Det märks på antalet anläggningar med data tillgängliga för just
parametern investeringskostnad.

Figur 23, Investeringskostnader per kW för anläggningar i sfvp.se databas.
Går man in i detalj kan man se att genomsnittskostnaden för alla anläggningar är ca 13 000
kr/kW. Delar man upp det i de två största kategorierna så ligger frånluftsanläggningar på ca
12 800 kr/kW och bergvärmen på ca 14 000 kr/kW
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7.1.5 Statistik från databasen för pay-off
På samma sätt som i tidigare avsnitt ovan är det möjligt att extrahera de data som är av
intresse. I figur 24 nedan visas den sk pay-off (pay-bak, rak återbetalningstid) för de
anläggningar där informationen är fullständig.

Figur 24, Pay-off för anläggningar i sfvp.se databas.
Genomsnittet för anläggningarna är 5.8 år vilket förefaller vara något kort. Detta kan
sannolikt hänföras till den dominans av projekterade värden som föreligger. Utan att ha tesen
understödd i dessa data så finns det kanske anledning att misstänka att teorin kanske
underskattar kostnader och överskattar prestanda.
Som nämndes inledningsvis i detta kapitel så finns det betydligt mer sofistikerade metoder för
investeringsbedömning och lönsamhetsanalys relaterade till investeringar. Alla data för att
utföra dessa finns tillgängliga i databasen, men det behövs också ett antal ekonomiska
överväganden såsom kalkylränta, avskrivningstider, etc. De senare är mycket individuellt
beroende på vilket ekonomiskt perspektiv man har som beställare. Följaktligen har denna
analys utelämnats här.
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8 Miljö
Värmepumpar ställs ofta mot fjärrvärme vid jämförelse av miljöpåverkan. De vanligaste
jämförelseparametrarna är koldioxidutsläpp per kWh, samt primärenergianvändning.

8.1 Koldioxidutsläpp
Eftersom att värmepumpar (nästan) uteslutande drivs av el så kommer värmepumpens
miljöpåverkan att styras av den el den drivs med. Det ligger inte inom ramen för detta arbete
att värdera el men mycket möda har lagts ned på detta tema av Energimyndighetens utredare
Tobias Persson. Det finns en vidare utredning energimyndighetens hemsida
www.energimyndigheten.se.
I korthet kan dock tilläggas att elens miljöbelastning styrs av hur den genereras. Den mängd
koldioxid som framställningen ger upphov till kommer också att påverka värmepumpens
miljömässiga slutprestanda.

8.2 Primärenergi
Begreppet primärenergi avser hur stor mängd av naturens energiresurser som behövs för att ge
användaren motsvarande nyttig energi. Det innebär att energianvändningen viktas med
inversen av totala verkningsgraden räknat från energikälla till slutlig användning, inklusive
den tillsatsenergi som behövs t ex för transporter mm. Grovt sett blir kontentan ju lägre
verkningsgrad, ju högre primärenergianvändning.

Figur 25, Bild från Svensk Fjärrvärme av Ann-Sofie Mårtensson
Bilden hämtad från: http://www.svenskfjarrvarme.se/download/4332/AnnSofie%20M%C3%A5rtensson-Svensk%20Fj%C3%A4rrv%C3%A4rme.pdf
Nyttjande av stora mängder primärenergi innebär också att resurserna räcker till färre
människor. Hushållning av primärenergi ger att den förnybara energin räcker längre, dvs.
minskad primärenergianvändning hjälper starkt till att reducera klimathotet. Denna
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bedömning motsvarar i viss grad det ”fotavtryck” som man ibland talar om ifråga om hur vårt
sätt att leva påverkar jordens samlade resurser. Användaren av energi ser ju inte sin egen
påverkan i hela förädlingskedjan eftersom man bara har att ta ställning till priset för energi
och värdet av den nytta den ger.
Enligt Energieffektiviseringsutredningens delbetänkande "Ett energieffektivare Sverige, SOU
2008:25" är för primärenergifaktorn el 2,5.
Jämförelsetal för uppvärmning av byggnad*
Elvärme direktverkande
2,5
Fjärrvärme värmeverk
0,8
Fjärrvärme kraftvärmeverk
0,7
Värmepump sfp 2,5
1,0
Värmepump sfp 3,4
0,7
Oljepanna verkningsgrad 80%
1,5
Oljepanna verkningsgrad 60%
2,0
* Uppgifter från svensk fjärrvärme, Ann-Sofie Mårtensson, samt Energisamverkan
Exempel värmepump årsvärmefaktor 3,4 och energitäckningsgrad 100 %, i jämförelse med
fjärrvärme från kraftvärmeverk

Primärenergifaktor
Koldioxidutsläpp1
Koldioxidutsläpp2
Koldioxidutsläpp3

Värmepump COP 3,4
0,7
106 g CO2/kWh
44 g CO2/kWh
0 g CO2/kWh

Fjärrvärme
0,7
75 g CO2/kWh
75 g CO2/kWh
75 g CO2/kWh

1

Baserat på elens koldioxidpåverkan enligt Energisamverkan (360 g CO2/kWh )
Baserat på elforsk framåtblickande perspektiv ”höga klimatambitioner” (150 g CO2/kWh)
3
Baserat på kontrakterad miljövänlig el, elforsk + fortum (0 g CO2/kWh)
2

En god värmepump är med andra ord jämförbar med god fjärrvärme vid bedömning av
primärenergifaktor. Vid jämförelse av koldioxidutsläpp, tenderar jämförelsen att bli mer
subjektiv och beroende av bedömarens grundinställning till värmepump och fjärrvärme.
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9 Slutsatser
Projektets huvudmål var att bygga upp en websajt för att förmedla information på temat
värmepumpssystem i större fastigheter. Sajten finns sedan juli 2007 tillgänglig på
www.sfvp.se.
Sajten ska vara ett beslutsunderlag för den som överväger en värmepumplösning för en större
fastighet. Som hjälp under beslutsprocessen kan ett antal relevanta verktyg användas. Dessa
finns tillgängliga i olika undermenyer på sajten.
På sajten finns idag verktyg som kan nyttjas av både installatörer och beställare. Som exempel
kan nämnas möjlighet att simulera kostnad och miljöpåverkan för olika typer av värmesystem.
Olika driftsekonomiskt kopplade verktyg med möjlighet att beräkna värmebehov samt rena
LCC-verktyg finns också.
Den kanske största tillgången på sajten är den databas för befintliga installationer. Databasen
har i dagsläget 104 anläggningar presenterade. Förväntningen var att samla fler anläggningar
till databasen men tillgången på data har varit begränsad. Den viktigaste orsaken är faktumet
att det mäts och följs upp för lite på befintliga och nya anläggningar.
För att stimulera mer mätning och uppföljning har projektet frekvent informerat om vikten
och vinsterna med detta. För att ytterligare underlätta argument för har ca priser för utrustning
och tjänster publicerats. Om utrustningen installerats tillsammans med värmesystemet så är
merkostnaden försvinnande liten (< 1% av investeringen).
I en webenkät som publicerades på sajten ställdes frågor runt framgångsfaktorer för att uppnå
bra installationer. Glädjande nog så indikerade respondenterna att kompetens hos både
installatör och beställare är viktigt. Vidare så framkom i ett par olika frågeställningar att
prestandamätning och uppföljning bör prioriteras, vilket är ytterligare grundstenar i sfvp´s
vision.
Värmepumpar i större fastigheter är ett alternativ eller komplement att ta på allvar. Statistiken
visar på genomsnittliga årvärmefaktorer på ca 3.2. Övergripande lönsamhetsanalyser har
genomförts men begränsas så här långt till ”pay-offnivå”. Den genomsnittliga
återbetalningstiden på de anläggningar som finns tillgängliga är 5.8 år vilket sannolikt är en
underskattning.
Fältmätningar på flera fastigheter i Larsberg på Lidingö har visat god överensstämmelse
mellan de 5 objekten. I det specifika fallet med frånluftsvärmepumpar ligger COP i snitt lite
över 3 och energitäckningsgraden på ca 60% över året. Spetslasten täcks med fjärrvärme
vilket också var den ursprungliga värmekällan. Det är en ett konkret exempel på vad en
beställare kan förvänta sig i en mycket vanlig typ av fastighet.
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10 Fortsatt arbete
En bra plattform är uppbyggd för ett syfte som många sympatiserar med. Det finns ändå
många aspekter som ännu inte hunnit beröras men som är högst angelägna. Med ytterligare
information runt vikten av att mäta och följa upp bör fler verifierade anläggningar finnas
tillgängliga. Dessutom finns många anläggningar i databasen som behöver komplettering
vilket säkert är lättare när anläggningen varit med i systemet en tid och ansvariga insett
behovet och vinsten.
Analyser av eventuella skillnader mellan projekterade och senare verifierade anläggningar är
ett annat spår som efterfrågats. Det skulle kunna ge värdefull information både till leverantör
och beställare vid en projektering.
Integrerade system för både värme och kyla ligger i tiden och inte minst om det är möjligt att
säsongslagra energi i t ex geoenergilager. Det är en öppning för stora kylmaskiner vilket
dessutom är ett intressant alternativ till leveranser av fjärrvärme och fjärrkyla.
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Bilaga 1
Definitioner i databasen
Anläggningsnamn
Anläggningsnamnet är det som fastighetsägaren väljer att kalla den aktuella fastigheten.
Vanligtvis namn av typen "kv. Staren 1"
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )
Fastighetsägare
Här namnges fastighetsägaren
Senast uppdaterad ( 2007-11-06 )
Projektör
Här menas det företag som projekterat / gjort underlag för värmepumpsinstallationen
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )
Installatör
Här menas den installatör (oftast kylföretag) som installerat värmepumpen.
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )
Fabrikat VP
Fabrikat VP avser tillverkare av värmepumpen
Verksamhet
Här har vi delat upp verksamheterna i huvudkategorier så som skola, kontor, mm.
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )
Atemp
Med Atemp avser vi den area som boverket definierat i BFS 2006:12.
Atemp = Golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer än 10 °C
begränsade av klimatskärmens insida (m2).
I brist på uppmätta värden, så är flera av anläggninarnas Atemp beräknad (Boa + Loa) x 1,35.
Läs mer om denna beräkning i en rapport från Fastighetsägarna Stockholm
Byggår
Med Byggår avser det år då huvuddelen av den av värmepumpen uppvärmda delen är
uppförd. Bland annat till för att ge en känsla för byggnadens klimatskal.
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )
Årsvärmefaktor
Med årsvärmefaktor avses den årsmedelvärmefaktor som uppmätts på värmepumpen.
Årsmedelvärmefaktorn är normalt (alltid) lägre än den värmefaktor som anges av tillverkaren
för normaldriftfallet.
Årsvärmefaktorn beräknas genom att dividera avgiven värme (energi) från värmepumpen med
tillförd elenergi till värmepumpen.

Energitäckningsgrad
Värmepumpens energitäckningsgrad bör normalt ligga kring 90-95% av byggnadens
energibehov (energiförbrukning för värme samt varmvatten).
Det ger en täckning av toppeffekten med 60-75% detta för att gångtiderna vid
värmepumpsdrift ska ligga på en optimal nivå d v s att värmepumpen inte ska starta och
stoppa med för korta intervaller. Den resterande energin(5-10%) som byggnaden behöver vid
dom kallaste topparna produceras av spetsvärme. Spetsvärmen är som regel inte lika billig
som värmen från värmepumpen, och består oftast av el, olja, fjärrvärme, osv. Effekten på
spetsvärmen dimensioneras utifrån byggnadens effektbehov.
Energitäckningsgrad i databasen refererar till det beräknade värdet om mätningar inte finns.
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )
Effektteckningsgrad
Effektteckningsgraden har vi räknat fram genom att dela Värmeeffekt VP genom fastighetens
Effektbehov Värme.
Värmebehov
Med värmebehov avses den energi som behövs för uppvärmning av fastigheten och dess
tappvarmvatten. Data baseras på normalårskorrigerad förbrukning.
Effektbehov värme
Med effektbehov värme avses effektbehovet vid dimmensionerande utetemperatur.
Kylbehov
Kylbehov som tillgodoses av värmepumpen. Även då värmebehov ej föreligger.
VP installerad år
År då värmepumpen installerades, alternativt i huvudsak byttes ut.
Typ av VP
Typ av VP är indelat i flera huvudkategorier såsom frånluft, bergvärme, sjövärme, mm.
Kategori övrigt är tillägnat de anläggningar som ej passar in i dessa beskrivningar.
Typ av spetsvärme
Avser den huvudsakliga spetsvärmen om fler värmekällor används. Obs även tappvarmvatten
skall tagas i beaktande.

Tappvarmvatten värms av VP
Lösningen för värmning av tappvarmvatten varierar kraftigt mellan olika installationer i
databasen. Vi kategoriserar dessa efter följande tre huvudprinciper
Tappvarmvatten värms av VPHelt
Tappvamvattnet värms av värmepumpen från sin inkommande temperatur (från t.ex. stadsnät
eller brunn) vanligvis ca 7oC till sin sluttemperatur (bör vara minst 60oC för att klara
legionellakrav).
Delvis
Tappvarmvattnet förvärms av värmepumpen, men slutvärms med spetsvärme exempelvis
elpatron.
Inte
Tappvamvattnet omfattas inte av värmepumpssystemet

Investering
Med investering menas de kostnader som uppstått i samband med installation av värmepump
samt dess kringutrustning så som frånluftsbatterier, röranslutningar, styrsystem, osv.
Kostnader som inte skall med under denna rubrik är tex injustering av ratiatorer, byte av fläkt,
dvs kostnader som inte är direkt knutna till värmepumpsinstallationen (även om de är bra för
slutresultatet).
Årlig besparing
Årlig besparing räknas fram genom att jämföra normalårskorrigerad uppvärmningskostnad
före och efter installationen av värmepump. Vi tar således inte hänsyn till räntekostnader,
underhållskostnader eller dylikt.
Pay-off
Pay-off beräknas här genom att dividera investeringskostnaden med den årliga besparingen i
kronor jämfört med tidigare energikostnader.
Vi har valt denna metod eftersom att den är enklel. För en fullständigt korrekt bild bör dock
fler parametrar tagas i beaktande, så som kalkylränta,
återinvesteringsbehov/alternativkostnader, beräknad livslängd, servicekostnader, mm.
Värmeeffekt VP
En värmepumps effekt och värmefaktor är aldrig konstant utan påverkas av en rad faktorer. I
huvudsak är det förångningstemperaturen och kondenseringstemperaturen som styr detta. Det
vill säga att ju lägre temperatur som behövs i byggnaden, och ju högre temperatur som
värmepumpen kan hämta sitt värme ifrån, desto högre effekt och värmefaktor.
Värmeeffekt VP avser den värmeeffekt som är angiven av Värmepumpstillverkaren för det
dimensionerande driftfallet.
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )

Bilaga 2
Frågor i webbenkäten

Fråga
1

2

Svarsfrekvens

Vilken roll har du?
Installatör/kyltekniker
Konsult
Fastighetsägare
Driftstekniker
övriga

30%
60%
0%
10%
0%

Hur mycket arbetar du med värmepumpar?
Huvudsakligen
Delvis
Inte alls

26%
62%
12%

3

Hur många värmepumpinstalltioner är du direkt eller indirekt inblandade i?
Fler än 10 anläggningar
53%
2‐10 anläggningar
29%
1 anläggning
15%
0 anläggningar
3%

4

Välj den viktigaste egenskapen hos en beställare?
God kännedom om värmesystem
Tydlig ekonomisk koppling till värmepumpens drift
Miljömedvetenhet ‐ tydlig miljöprofil
Annat

50%
50%
0%
0%

Väljj den viktigaste
g
egenskapen
g
p hos en installatör
Stor erfarenhet
Stor omsättning
Goda referensanläggningsar
Certifierad kompetens

65%
0%
21%
15%

Välj den viktigaste egenskapen hos drifttekniker
Stor erfarenhet
Certifierad kompetens
Personlig koppling till driftsekonomi
Annat

68%
15%
18%
0%

Vilken är den viktigaste egenskapen hos brukaren av värmen?
Energiuppföljning ‐ koll på energianvändningen
Miljömedvetenhet‐ tydlig miljöprofil
Stark ekonomisk koppling till energianvändning
Annat

79%
0%
21%
0%

Välj den viktigaste parametern rörande entreprenaden
Tydlig rambeskrivning
God projketledning och besiktningsförfarande
Avtalad prestanda och verifiering
Annat

6%
44%
50%
0%

5

6

7

8

Fråga
9

Systemlayout
Högsta möjliga års‐COP
Driftsäkerhet

Svarsfrekvens
23%
77%

10 Vad är viktigaste?
Låg temperatur på värmesystemet
Stor ackumuleringsvolym
Prestanda hos enskilda komponenter (VP, VVX, Pumpar mm)
Annat

41%
11%
48%
0%

11 Vad är viktigaste?
God överblick över anläggningen?
Larm via sms
Kontinuerlig prestandamätning och uppföljning
Tillgänglighet typ webuppkoppling
Annat

37%
0%
51%
11%
0%

12 Hur löser man tappvarmvatten bäst?
Via hetgasväxlare
Via kondensor och stora ackumulatortankar
Via spetsvärme

40%
34%
26%

