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Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installa- 
törer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP  lever upp till de stadgar och regler 
som styr organisationens  arbete. Därför betyder SVEP trygghet för kunden. Försäkra dig alltid om 
att den värmepump du investerar i kommer från och installeras av en SVEP-medlem.



värmepumpen, en 
miljövänlig, ekonomisk 
och energi besparande 
uppvärmningsteknik

Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berg-
grunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den gratis energin tas idag tillvara. 
Uppvärmning kräver energi. Värmepumpen ger oss möjlighet att ordna vår uppvärmning 
utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser 
än nödvändigt. Samtidigt kan vi minska värmekostnaderna markant.

Värmeenergi finns överallt runt oss. Det handlar 
bara om att kunna använda den utan att be höva 
tillföra alltför stora mängder energi utifrån.

En värmepump kan dra nytta av en lagrad värme-
energi. Oavsett om det handlar om värme energi i 
luften (uteluft eller ventilationsluft), markens yt- 
eller djupskikt, berggrunden, grundvattnet eller i 
spillvatten finns energin där, redo att  transporteras 
och omvandlas till ännu högvärdigare energi.

Vilken typ av värmekälla som är lämpligast beror 
bl.a. på husets energibehov, vilket värme system 
som idag är installerat i huset och vilka förutsätt-
ningar som  naturen runt huset erbjuder.

Värmepumpen fungerar som 
ett kylskåp, fast tVärtom 
I ett kylskåp flyttas värmen inifrån kylskåpet till 
utsidan. I en värmepump flyttas värme, lagrad i 
luft, mark, berg eller vatten, in i huset.

Värmepumpen består av fyra huvuddelar; för- 
ångare, kondensor, expansionsventil (strypventil 
som minskar trycket) och kompressor (som höjer 
trycket). Dessa är förbundna med ett slutet rör-
system. I systemet cirkulerar ett köldmedium, 
som i vissa delar av kretsen är i vätskeform och i 
andra delar i gasform.
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Vätskan transporteras sedan 
åter till förångaren, via ex-
pansionsventilen, som sänker 
trycket. Köldmediet har nu 
gått ett varv i värmepumpen 
och börjar åter ta upp värme 
från värmekällan.

Kokpunkten för olika vätskor varierar med trycket, ju högre tryck desto högre kok-
punkt. Vatten kokar t.ex. vid + 100°C vid normalt tryck. Höjer man trycket till det 
dubbla kokar vattnet vid + 120°C Halverar man trycket, kokar vattnet redan vid + 
80°C. Köldmedierna i värme pumpen fungerar likadant, deras kokpunkt ändras 
då trycket ändras. Deras kokpunkt ligger dock så lågt som ca -40° C vid atmos-
färstryck. Därför kan de  användas även vid låga temperaturer hos värmekällan.

I förångaren tas värme upp från 
värme källan. Genom att  reglera trycket 
i förångaren med expansionsventilen, 
får man köldmediet att koka vid önskad 
temperatur t.o.m. vid så låga tempera-
turer som -15°C.

Gasen, som bildas då medi-
et kokar, sugs in i kompres-
sorn. Där höjs  trycket, vilket 
även  höjer temperaturen 
på gasen.

Den varma gasen trycks därefter in i kondensorn, som är 
värmepumpens  värmeavgivande del. Då värmen överförs till husets 
värmesystem kyls gasen och återgår därigenom till vätskeform. Den 
kondenserar, men trycket är fort farande högt.

Uppvärmnings-
system med 
 cirkulations  pump

Tappvarmvatten 

Pump för 
köldbärar-
en, från 
värme-
källan 
(kollek-
torn)

Värmekälla, 
 kollektor

Tappvatten 

Värmekälla (i detta 
fall ytjordvärme)

Kollektor (värmeupp samlare – 
i detta fall nedgrävt slangsystem)

Värmepumpen ut nyttjar den gratis-
energi som finns runt omkring oss och 
ger 2–4,5 ggr mer värmeenergi än den 
förbrukar i el energi. Värmepumpen 
består av förångare, kondensor, kom-
pressor och expansionsventil.

Uppvärmnings system i huset

Tappvarm-
vattensystem
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bergvärme

Ytjordvärme

NErE I BErggrUNDEN finns en kostnads-
fri värmekälla, som håller nästan samma tem-
peratur året om. Att använda bergvärmen är en 
trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik 
för alla typer av byggnader, stora och små  
– offentliga och privata.

Investeringskostnaderna är relativt höga, men 
i gengäld får du ett driftsäkert och servicesnålt 
upp värmningsalternativ med extremt lång livs-
längd. Värmefaktorn* är hög, upp till drygt 4.  
Anläggningen tar liten plats och kan  installeras 
även på små tomter. Återställnings arbetet efter 
 borrningen är obetydligt. Därför blir på verkan 
på naturen runt borrhålet minimal. grund-
vattennivån påverkas inte, eftersom grund- 
vattnet inte förbrukas.

Värmeenergin kan överföras till ett befintligt, 
konventionellt vattenburet uppvärmningssystem 
och även användas för varmvattenproduktion. 

(* se sid 7 om värmefaktor)

I ytSkIktEt AV MArkEN lagras sol- 
värmen under sommaren. Den mängd 
energi, som kan utvinnas är störst i 
jordar med hög vattenhalt.

Värmen i jorden utvinns via nedgrävda 
plast slangar. En miljövänlig, frostskyd-
dad vätska  cirkulerar i slangsystemet 
och avger den värme som samlats upp, 
till värmepumpen. Där omvandlas den 
till högvärdig energi, för upp värmning 
och produktion av varmvatten.

Uppvärmningssystem

Värmekälla, berggrund

Tappvarmvatten

Värmepump

Uppvärmningssystem

Värmepump

Tappvarmvatten

Slang för värmeupp -
tagning (kollektor) för-
läggs på frostfritt djup

ytjordVärmepump
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luFtvärme
ÄVEN kAll UtOMhUSlUFt innehåller värme. 
Vid alla utetemperaturer högre än -15/-20° C, kan 
energin utnyttjas för uppvärmning.

Inomhusluften, som lämnar huset via ventila- 
tionen, har vi redan använt energi till att värma till 
ca +20°C.

frånluftVärmepump

För att kunna tillvarata värmeenergin i inomhus-
luften, måste huset vara ventilerat med ett fläkt-
system. Självdragsventilation måste kompletteras 
med ett mekaniskt ventilationssystem. En frånluft-
värmepump ökar ventilation av huset. Detta min-
skar ofta problemen med mögel, fukt och radon gas.

Största besparingen görs om den utvunna värmen 
används för både varm- och radiatorvatten. Sådana 
värmepumpar finns samman byggda i en enhet.

luft-VattenVärmepump

luft-vattenvärmepumpar hämtar värme från 
 utomhusluften och överför det till husets vatten-
burna värmesystem och kan även generera tapp-
varmvatten.

luft-luftVärmepump

luft-luftvärmepumpen hämtar värme från  utom- 
husluften och överför den till den cirkulerande 
inomhusluften. tekniken  passar bra för direktel- 
uppvärmda hus, butiker och verkstäder. luft-luft-
värmepumpen kan inte  producera varm vatten. 
Den kan dock reverseras och användas för att få 
kyla sommartid. Bygg naden tillförs inte utom-
husluft, så ventilationen måste ske på annat sätt.

Uppvärmningssystem

Tappvarmvatten

Ventilationsaggregat 
med värmepump

Uppvärmningssystem

Inomhusdel 
med kondensor

Utomhusdel 
med förångare

Utomhusdel 
med förångare

Inomhusdel 
med kondensor

frånluftVärmepump

luft-VattenVärmepump

luft-luftVärmepump
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Uppvärmningssystem

Tappvarmvatten

Värmepump

vattenvärme
SOlEN VÄrMEr UPP VÅrA hAV, SjöAr, OCh 
VAttENDrAg. Solenergin finns lagrad i vattnet 
och i bottenlagret. temperaturen sjunker sällan 
under +4° C. Den varierar naturligtvis mer över 
året ju närmare ytan man mäter, men är relativt 
 stabil på stora djup.

grundVattenVärmepump

I en grundvattenvärmepump pumpas vatten upp 
till värmepumpen via ett borrhål. Energiutvin-
ning ur vattnet sker därefter i värmepumpen. 
Vattnet från värmepumpen distribueras sedan 
långt från huset så att det kan infiltreras via ett 
borrhål, alternativt till ett dike.

Det är viktigt att tänka på att värmepumpen 
inte påverkar grundvattenytan. tillgången 
på grundvatten måste vara god och av jämn 
kvalitet..

sjöVattenVärmepump

En slang för värmeupptagning placeras på 
sjöbotten eller nere i bottenslammet. Det är vik-
tigt att slangen förses med tyngder så att den 
inte flyter upp. ju djupare ner den ligger desto 
mindre är risken för skador.

Uppvärmningssystem

Tappvarmvatten

Värmepump

Slang för 
värmeupp tagning 
(kollektor)

sjöVattenVärmepump

grundVattenVärmepump
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Värmepumpens Värmefaktor

ju högre effektivitet en värmepump har desto 
lönsammare är den. Effektiviteten anges som 
värme faktor, energin som erhålls från pumpen i 
relation till tillförd elektrisk energi.

OBS! Tänk på att värmefaktor kan anges med 
eller utan hjälpaggregat (pumpar, m.m.) och 
vid olika temperaturer. Se upp vid jämförelser.

Värmepumpsystemet blir effektivast i värme- 
system som har låga temperaturer. ju lägre tem-
peratur på radiator- eller golvvärmesystemet 
som krävs desto högre blir pumpens värmefaktor.

dimensionering aV  Värmepumpar

Värmepumpen dimensioneras inte efter högsta 
effektbehovet (effektbehovet årets kallaste dag), 
då detta är o lön samt. Större delen av året skulle 
pumpen få korta drifttider med många starter, 
vilket ger högt slitage, i stället för att gå kontinu-
erligt  under längre  perioder.

Dimen sionering görs efter 60–75% av det hög-
sta behovet och täcker över 90% av hela årets 
energi behov, beroende på val av värmekälla. 
Varvtalsstyrda värmepumpar dimensioneras för 
att täcka hela energibehovet.

tillsatsenergi tas lämpligast från elpatroner eller 
från eventuellt befintlig värmepanna. 

Värme från värmepumpar är alltid lönsamma ur 
miljösynpunkt.

Val aV Värmepump

Faktorer som påverkar valet av värmepump och 
värmekälla är bl.a. hustyp, husets energi behov och 
skick, belägenhet och värmesystem. Vid dimension-
ering bör  följande fakta finnas tillgängliga:

husets storlek i kvm (totalt uppvärmd yta)•	
Energiförbrukning  •	
(el kWh, olja kbm, ved kbm – 
statistik över ett antal är nödvändiga)

husets byggår, ev. tilläggsåtgärder•	
Ventilationsbehov och ventilationssystem•	
tomtyta, markförhållanden och belägenhet•	
husinnevånarnas antal och ålder•	

Värmepumpen är ett lågtemperatursystem och 
radiatortemperaturen överstiger vanligtvis ej +55 C. 

Det viktigaste är att installatören får korrekt in-
formation om husets verkliga energibehov. Det är 
grunden för en lyckad  installation.

så lönsam är värmepumpen

Tillförd energi
 • Förnyelsebar
 • Kostnadsfri

Värmepump

Utvunnen 
värme energi

Tillförd 
elenergi

Exempel:
Värmefaktor tre (3) anger 
att tre gånger så mycket en-
ergi som tillförs med el kan 
utvinnas som värmeenergi. 
D.v.s. två tredjedelar erhålls 
”gratis” ur värmekällan.

50 100 150 200 250 300 350 dagar

-30°C Maximalt effektbehov vid lägsta yttertemperatur
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60% av högsta effektbehov

60–75% av det maximala effektbe-
hovet täcker de flesta av årets dagar.

Temperaturväxlingar under året 
kan visas med s.k. varaktighets kurva

Husets byggår och 
ev. förbättringar Boyta 

(uppvärmd yta)

Energi-
förbrukning

Tomtens yta och 
belägenhet

Husinnevånare

Värmepumpens Värmefaktor

dimensionering aV Värmepumpar

Val aV Värmepump
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SVEP Information & Service AB, rosenlundsgatan 40, Box 17537, 118 91 Stockholm
tel vx: 08–522 275 00, Fax: 08–762 75 99

info@svepinfo.se   www.svepinfo.se

För mer information och hjälp med val av 
värmepump, kontakta närmaste SVEP-
certifierade medlemsföretag. här finns 
kunskap om systemval, komplettering av 
befintliga system samt energisparkalkyl och 
jämförande beräkningar. Ett företag som är 
medlem i SVEP ger dig trygghet före, under 
och efter köpet av värmepump.

inget värmer så skönt 
som ett gott samvete
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