
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmepumpar i fjärrvärmesystem 

 
 

 

 

 

 

Markus Lindahl, Jessica Benson, Tommy Walfridson, Caroline Markusson, Oskar 

Räftegård, Ola Gustafsson 2018-11-29  



 

1 
 

 

 

 

Förord 

Värmepumpar i fjärrvärmesystem är ett nationellt forskningsprojektprojekt inom Effsys 
Expand. Effsys Expand är ett forskningsprogram där industrin, högskolor och statens 
energimyndighet samverkar för forskning, utveckling och innovation inom 
resurseffektiva kyl- och värmepumpsystem samt kyl- och värmelager. 

Projektet har finansierats av Energimyndigheten och ingående projektpartners och har 
pågått mellan oktober 2015 och maj 2018. RISE har varit projektledare och projektet har 
genomförts tillsammans med fem projektpartners; värmepumpstillverkarna Nibe, Bosch 
Thermoteknik och Thermia, fjärrvärmeleverantören Borås Energi och Miljö samt 
tillverkningsföretaget Volvo Cars.  
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Sammanfattning 

Värmepumpar i fjärrvärmesystem är ett nationellt forskningsprojektprojekt inom Effsys 

Expand. Projektet har letts av RISE och genomförs tillsammans med fem 

projektpartners; värmepumpstillverkarna Nibe, Bosch Thermoteknik och Thermia, 

fjärrvärmeleverantören Borås Energi och Miljö samt tillverkningsföretaget Volvo Cars. 

Syftet med projektet är att visa på fler möjligheter att integrera värmepumpar i 

fjärrvärmesystem. I tre fristående delprojekt undersöks olika möjligheter att kombinera 

värmepumpar och fjärrvärme.  

Delprojektet 1 fokuserar på värmepumpar i kombination med fjärrvärme i 

tillverkningsindustrin. Två värmepumpar på Volvo Cars i Torslanda har utvärderats i 

projektet. De använder värme från kylvattnet från anläggningens kyltorn som värmekälla 

och har en storlek på 2,5 MW. Värmepumparna används idag i kombination med 

fjärrvärme och driften styrs delvis av priset på el och fjärrvärme. Vintertid när systemet 

kräver hög framledningstemperatur räcker inte värmepumparnas kapacitet utan 

fjärrvärmespets krävs för att nå tillräckligt hög framledningstemperatur. Tack vare att det 

varma kylvattnet på ca 25°C kan användas som värmekälla blir värmepumpens COP 

förhållandevis hög över året och ett SPF har beräknats till 5,2. En slutsats från projektet 

är att värmepumpens placering i serie med fjärrvärmecentral inte är optimal sett till 

returtemperaturen på fjärrvärmen. Den bästa kompromissen för värmepump och 

fjärrvärme är att göra inkopplingen parallellt men styrningen blir då mer komplex. 

Delprojekt 2 har tittat närmare på hybridvärmepumpar som har möjlighet att variera 

uppvärmning av rumsvärme och tappvarmvatten mellan värmepump och fjärrvärme. 

Projektet har tagit fram en algoritm som beräknar när det är billigast att använda 

värmepump respektive fjärrvärme beroende på aktuella driftsbetingelser och 

energipriser samt välja det energislag med lägst rörlig kostnad.  

Algoritmen har testats i en fallstudie baserat på ett flerbostadshus i Linköping med både 

fjärrvärme och frånluftsvärmepump installerad och livscykelkostnaderna har beräknats. 

Baserat på el- och fjärrvärmepriser för Linköping år 2015 kommer algoritmen i huvudsak 

välja värmepumpsdrift under vinterhalvåret medan fjärrvärme dominerar på sommaren. 

Orsaken är bl.a. att energipriset för fjärrvärmen varierar över året (säsongspriser). 
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Livscykelkostnaderna har beräknats med nuvärdesmetoden och resultatet visar att med 

ett krav på en återbetalningstid på fem år kan hybridvärmepumpens investering vara 

40-100 000 kr dyrare än för en traditionellt installerad värmepump som går maximalt 

och ändå ha samma återbetalningstid (kalkylränta 6%). Tillåter man en återbetalningstid 

på 10 år kan investeringen vara 70-180 000 kr dyrare. 

Delprojekt 3 har studerat värmning av tappvarmvatten i kombination med lågtempererad 

fjärrvärme. Temperaturen på fjärrvärmereturen alternativ lågtemperaturfjärrvärme är i 

allmänhet tillräckligt hög för rumsuppvärmning, men temperaturen på fjärrvärmen, 

speciellt med användning av fjärrvärmeretur, är för låg för att producera 

tappvarmvatten. Ett sätt att lösa tappvarmvattenproduktionen är med hjälp av en 

värmepump som använder sig av den lågtempererade fjärrvärmen som värmekälla.  

Projektet har utvärderat hur värmepumpslösningen för tappvarmvattenproduktion kan 

se ut och vilken systemlösning som är lämplig. Värmepumpar för enskilda lägenheter 

eller villor kräver tank för tappvarmvatten eftersom direktvärmning av varmvatten utan 

tank kräver för högt effektuttag från värmepumpen. Projektet visar också att för 

flerbostadshus är en centralt placerad värmepump att föredra, även om det ger större 

värmeförluster från varmvattencirkulationen, jämfört med små värmepumpar för varje 

lägenhet.  
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Summary 

Heat pumps in District Heating Systems is a national research project within Effsys 

Expand. The project is led by RISE and conducted together with five project partners; 

the heat pump manufacturers Nibe, Bosch Thermoteknik and Thermia, the district 

heating supplier Borås Energy and Environment and the manufacturing company Volvo 

Cars. The aim of the project is to investigate heat pumps integrated in district heating 

systems. In three independent sub-projects new possibilities are being explored for 

combining heat pumps and district heating. 

Subproject 1 focuses on heat pumps combined with district heating in the manufacturing 

industry. Two heat pumps at Volvo Cars in Torslanda have been evaluated in the 

project. The heat pumps use waste heat from the cooling water as heat source and 

have a size of 2.5 MW. Today, the heat pumps are used in combination with district 

heating and the operation is partly controlled by the prices of electricity and district 

heating. During the wintertime when the heating system requires high supply 

temperatures, the heat pump capacity is not sufficient, and a district heating boost is 

required to reach a sufficiently high supply temperature. Since the cooling water of 

about 25 °C can be used as heat source, the heat pump's COP is relatively high over 

the year and a SPF of 5,2 has been calculated. One conclusion from the project is that 

the location of the heat pump's in series with district heating is not an optimal solution 

considering the district heating return temperature. The best compromise for combining 

heat pump and district heating is to make the connection in parallel, but then the control 

strategy becomes more complex. 

Sub-project 2 has studied hybrid heat pumps that have the possibility to vary the 

production of space heating and domestic hot water (DHW) between a heat pump and 

district heating. The project has developed an algorithm that calculates the variable cost 

related to the choice of heat pump or district heating, depending on current operating 

conditions and energy prices, as well as selecting the energy production with the lowest 

hourly cost. 

The algorithm has been tested in a case study based on a multi-family house in 

Linköping with both district heating and exhaust air heat pump installed and the life 



 

5 
 

cycle costs have been calculated. Based on electricity and district heating prices in 

Linköping in 2015, the algorithm will mainly choose the heat pump during the winter 

months, while district heating dominates in the summer. The reason is, among other 

things, that the energy price for district heating varies over the year (seasonal prices). 

Life cycle costs have been calculated using the net present value method and the result 

shows that with a payback time of five years, the investment of a hybrid heat pump can 

be 40-100,000 SEK higher compared to a traditional installed heat pump, covering as 

much as possible of the heating demand, and still have the same payback time 

(discount rate 6%). With a payback time of 10 years, the investment can be 70-180,000 

SEK higher. 

Sub-project 3 has studied heating of DHW in combination with low-temperature district 

heating. The temperature of the return flow of district heating or low-temperature district 

heating is generally high enough for space heating but too low for DHW-production, 

especially if the return flow is used. The DHW production can be solved using a heat 

pump with low-temperature district heating as a heat source.  

The project has studied how such heat pump solution should be designed.  Heat pumps 

for individual apartments or villas require a tank for DHW, direct heating of DHW without 

a tank requires too high power output from the heat pump. The project also shows that, 

for multi-family houses, a centrally placed heat pump is preferable, although it leads to 

larger heat losses from the DHW circulation, compared to small heat pumps for each 

apartment.  
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1 Inledning 

Värmepumpar i fjärrvärmesystem är ett nationellt forskningsprojektprojekt inom Effsys 

Expand som finansieras av Energimyndigheten. Projektet startade hösten 2015 och 

avslutas i maj 2018.  

Värmepumpar stod 2016 för 6,4% av bränslemixen till de svenska fjärrvärmenäten, 

vilket motsvarar 5,2 TWh [22]. I dagens fjärrvärmenät används värmepumpar oftast för 

att höja temperaturen på tillgänglig värme av för låg temperatur för att kunna utnyttja 

den för fjärrvärme.  

Syftet med projektet är att visa på fler möjligheter med värmepumpar i fjärrvärmenät. I 

tre delprojekt undersöks olika användningsområden för värmepumpar i 

fjärrvärmesystem. Traditionellt i Sverige finns en hård konkurrens mellan värmepumpar 

och fjärrvärme. Det här projektet syftar till att lyft upp nya möjligheter att kombinera 

värmepumpar och fjärrvärme. Var teknik har sina fördelar och genom att hitta nya 

användningsområden bör såväl fjärrvärme- och värmepumpsbranschen som samhället 

dra nytta av att samexistera. 

Detta projekt har också kopplingar till IEA Heat Pumping Tecnology internationella 

samarbetsprojektet IEA HPT Annex47 Heat Pumps in District Heating and Cooling 

systems. Ett utbyte av erfarenheter har kontinuerligt skett mellan de båda projekten. 

1.1 Projektdeltagare 
RISE Research Institute of Sweden har varit projektledare för projektet som genomförs 

tillsammans med fem projektpartners; värmepumpstillverkarna Nibe, Bosch 

Thermoteknik och Thermia, fjärrvärmeleverantören Borås Energi och Miljö samt 

tillverkningsföretaget Volvo Cars. I projektgruppen har följande personer ingått: 

Markus Lindahl RISE (Projektledare) 

Tommy Walfridsson RISE 

Jessica Benson RISE 

Ola Gustafsson RISE 

Caroline Markusson RISE 

Anders Brodén Borås Energi och Miljö 

Gunnar Eklund Bosch Thermoteknik 

Erik Olsson Thermia 

David Kroon Nibe 

Rei Palm Volvo Cars 
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1.2 Syfte och mål 
 

Det övergripande syftet med projektet är att visa på olika möjligheter med värmepumpar 

i fjärrvärmenät. Kunskapen från projektet ska visa på olika möjligheter för energibolag, 

husägare och värmepumpstillverkare att beroende på användningsområde och de 

lokala förutsättningarna öka energi- och kostnadseffektiviteten genom samkörning av 

värmepumpar och fjärrvärme.  

Följande delmål har identifierats i projektet: 

1. Ge förslag på hur en bättre systemverkningsgrad kan nås när en stor 

värmepump samverkar med fjärrvärmesystemet inom tillverkningsindustrin 

 

2. Visa på viktiga aspekter att ta hänsyn till vid val och installation av en 

värmepump i ett system inom tillverkningsindustrin.  

 

3. Ta fram en algoritm för att beräkna när det är bäst med avseende på pris att 

använda fjärrvärme respektive värmepump för en lokal som har både fjärrvärme 

och värmepump installerade och har möjlighet att växla mellan de båda 

uppvärmningsalternativen.  

 

4. Utvärdera de ekonomiska förutsättningarna för att använda sig av dubbla system 

med både fjärrvärme och värmepump installerad genom att beräkna 

livscykelkostnaderna. 

 

5. Utreda potentialen för värmepumpar som nyttjar lågtempererad fjärrvärme som 

värmekälla för tappvarmvattenproduktion i lägenheter och småhus samt ta fram 

en värmepumpsprototyp för detta. 

 

6. Utreda under vilka förutsättningar små värmepumpar bör användas istället för en 

centralt placerad värmepump för produktion av tappvarmvatten.  
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2 Värmepumpar i tillverkningsindustrin 

2.1 Bakgrund 
På Volvo Cars i Sverige används värmepumpar i värmeåtervinningssyfte där man 

återvinner värme från processernas kylvatten. I det så kallade PV-huset på 

Torslandaområdet där Volvo Cars forsknings- och utvecklingsverksamhet pågår 

återvinns värme från kylvatten från testriggar med värmepump av storleken 2,5 MW. 

Idag styrs till viss del värmepumparnas drift beroende av el- och fjärrvärmepris, men 

ytterligare potential för optimering bedömdes finnas här. Dessutom har det uttryckts 

behov av att utreda hur en optimerad drift ur ett miljömässigt perspektiv skulle se ut. 

2.2 Genomförande 
I projektet har driften av två värmepumpar i samverkan med fjärrvärme utvärderats med 

avseende på verkningsgrad och möjliga inkopplingar för att ta fram beslutsunderlag för 

driftstrategi och förbättringsförslag. Arbetet har till stor del innefattat framtagande av 

data och analys av data för att möjliggöra utvärdering av värmepumparnas prestanda. 

Även nuvarande driftstrategi har utretts både med avseende på ekonomi och miljö. 

Under projektets gång har lärdomar från installation och drift samt förbättringsförslag 

kopplat till systemverkningsgrad diskuterats, och sammantaget kan slutsatser som är 

användbara även för andra industrier presenteras. Projektet är avgränsat till samverkan 

mellan värmepump och fjärrvärme och omfattar inte en översyn av hela värme- och 

kylsystemet. 

2.2.1 Beskrivning av system 

Värmepumparna med en sammanlagd effekt på 2,5 MW finns i PV-huset som är 

uppdelat på 4 våningsplan och 3 sektioner; 5, 6, och 7 med olika verksamheter.  Primärt 

bedrivs Volvo Cars utvecklingsarbete i byggnaden och förutom kontor finns många 

testriggar där verksamheten pågår dygnet runt. Total area för PV-huset är 117 200 m2. 

De två nuvarande värmepumparna i PV-huset togs i drift 2011 och levererar ca 10 GWh 

årligen. Fjärrvärme distribueras via ett hetvattensystem där ca 13 GWh levereras 

årligen till PV-huset. 

PV-huset och respektive sekundära värmesystem i del 5, 6, och 7 värms med de två 

värmepumparna och via värmeväxling mot hetvattensystemet/fjärrvärme. Varje sektion 

har en egen hetvattenväxlare. Värmepumparna levererar värme mellan 40 och 65 °C 

som värmer returflödet från värmesystemen dvs. före hetvattenväxlare. 

Framledningstemperaturen styrs av kurvstyrning mot utomhustemperatur eller om det 
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finns högre temperaturkrav från processdelsystem i byggnaden. Värmesystemet är 

ursprungligen ett högtemperatursystem som till större delen ersatts med luftvärmare, 

värmebatterier och radiatorer för 65 °C. 

Hetvattensystemet utgår från en panncentral där värmeväxling mot fjärrvärme sker. 

Hetvattensystemet levererar värme till ytterligare sex process- och sekundärsystem i 

området och framledningstemperaturen på hetvattnet styrs främst av behovet i 

processvärmesystemet och i övrigt gäller kurvstyrning för fastigheter. 

Processkyla är det dominerande kylbehovet, det finns ett behov av 7-gradig kyla året 

om. Värmepumparnas värmekälla utgörs av kylvattensystemet som för bort 

överskottsvärme från process och övrig verksamhet med kylbehov. Processkyla erhålls 

med hjälp av ett 50-tal kylmaskiner och kylvattnet som kyls via 5 kyltorn håller normalt 

ca 25 °C, se Figur 1. Värmepumparna är dock kopplade på tilloppet till 2 kylmaskiner, 

se Figur 2, för att säkerställa tillräckligt flöde.  

 

 

Figur 1. Principskiss kyla (källa: Volvo Cars) 
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Figur 2. Inkoppling för värmepump och kylmaskiner (källa: Volvo Cars) 

Inkoppling för den ena värmepumpen är gjord parallellt på tillopp till kylmaskiner och 

påverkar inte övrig drift utan avlastar kyltornen. Den andra värmepumpen är 

serieinkopplad på grund av att en tidigare inkoppling återanvänts vilket innebär att 

kylvattnet först passerar värmepumpen och därefter fortsätter till de två kylmaskinerna. 

Därmed kyls kylvattnet av värmepump innan kylmaskinerna nås. Tilloppstemperaturen 

till kylmaskinerna bör inte vara lägre än 20 grader och det finns by-pass för att motverka 

det.  

2.3 Samverkan mellan fjärrvärme, värmepump och 

värmesystem 
Nuvarande inkoppling är gjord med värmning i serie; det sekundära värmesystemets 

retur värms först av värmepump sedan av fjärrvärme, se Figur 3. Värmepumpen utgör 

baslast under uppvärmningssäsongen, medan fjärrvärmen utgör spetslast. Inkopplingen 

av värmepump och fjärrvärme i serie innebär en hög returtemperatur på fjärrvärmen 

vilket i sin tur medför en högre kostnad för fjärrvärmen. Med taxa enligt Göteborg 

Energis hemsida på 5 kr/MWh och grad som överstiger månadens medelvärde för 

returtemperatur skulle en 5 °C högre returtemperatur medföra en årlig kostnad på 

325 000 kr medan 10 °C högre returtemperatur resulterar i en kostnad på 650 000 kr. 

Omvänt medför en lägre returtemperatur än fjärrvärmens medeltemperatur 

motsvarande summa i bonus. 
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Figur 3. Värmesystemet (VS) värms av seriekopplad värmepump (VP) och fjärrvärmeväxlare (VVX). 
Fjärrvärme via hetvatten (HV).  

2.4 Utvärdering av värmepumpsdrift 
De två värmepumparna med kapacitet på 2,5 MW som arbetar med köldmedium R134a 

levererar ca 10 GWh årligen. De består sammanlagt av fyra skruvkompressorer som 

vardera kan regleras i fyra steg. För analyserad mätperiod, som sträcker sig från 20 

november 2015 till sommaravstängning i maj 2016 är medelvärdet på COP 5,2. I Figur 

4 kan både framledningstemperatur efter värmepump samt returtemperatur ses 

tillsammans med utetemperatur och COP. Värmekällan dvs. kylvatten håller en stabil 

temperatur på ca 26 °C hela året. Framledningstemperaturen beror av kurvstyrning efter 

utomhustemperatur och varierar mellan ca 45 °C och 65 °C 

 

 

Figur 4. Värmepumpsdata sorterad efter stigande framledningstemperatur 
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I Figur 5 presenteras COP över mätperioden där värdena har sorterats efter storlek. Hur 

COP varierar med framledningstemperaturen syns i figuren. Ett lågt temperaturlyft för 

värmepumpen som återfinns dagar med utetemperatur på 5 °C och mer ger höga COP 

närmare 6 medan vinterperioden med högt temperaturlyft har ett COP mellan 4,5 och 5.  

 

Figur 5. COP-värden sorterade efter storlek och framledningstemperatur efter värmepump 

Framledningstemperaturen varierar över året enligt kurvstyrningen och har sänkt 

börvärde utanför kontorstid då värmebehovet är lägre än dagtid vid motsvarande 

utomhustempratur. I Figur 6 som visar värmeeffekt syns två platåer, dels vid full drift av 

båda värmepumparna, dels vid full drift av den ena. Det är särskilt tydligt vintertid. I 

övrigt ökar värmepumpens effekt med sjunkande utomhustemperatur om än något 

diffust. 
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Figur 6. Värmeeffekt från värmepump sorterad efter stigande utetemperatur 

Under mätperioden gick värmepumpen på full kapacitet ca 1100 h, eller ca 27 % av 

tiden. Värmepumpen går fullt framförallt dagtid upp till relativt höga utetemperaturer och 

i synnerhet under morgontimmar då byggnad/processer tycks värmas upp efter natten.  

Figur 7 och Figur 8 visar levererad värme (MWh/h) respektive utetemperatur (°C) för 

fyra dygn med snarlik dygnsmedeltemperatur men skiftande dag/natt temperatur, samt 

ett kallt dygn, där detta framgår. 

 

Figur 7. Värmepumpsvärme per timme under fem dygn av mätperioden 
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Figur 8. Utetemperatur per timme under fem dygn av mätperioden 

Figur 9 visar värmepumpens kapacitet i antal steg fördelat under mätperioden. Precis 

som i Figur 6 finns två tydliga nivåer, 16 steg motsvarande full kapacitet och 8 steg som 

motsvarar en av två värmepumpar i drift.  

 

Figur 9. Värmepumpens kapacitetsutnyttjande under mätperioden, uttryckt som antal steg i drift 
som andel av tiden.  

2.5 Driftstrategi 
Från och med 2014 stängs värmepump av under sommarhalvåret med hänsyn till 

gällande energipriser. Anledningen till avstängning är ekonomisk, avstängning av 

värmepump har bedömts medföra en ökning av köpt energi men minskad totalkostnad 

för densamma. 
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Med energipriser för fjärrvärme och el fördelade på tre säsonger enligt tabellen nedan 

och det höga COP som värmepumparna har, ser det rent ekonomiskt mest lönsamt ut 

att låta värmepumparna vara igång även sommartid, se jämförelse av energipris i Tabell 

1. Värmepumpen ger ca 5 gånger mer värmeenergi än den el som köps och därmed blir 

kostnaden för värmepumpsvärme bara en femtedel av elpriset per MWh. Kostnaden för 

värmepumpsvärme beräknad med medel av elpriset och COP kan jämföras direkt med 

kostnaden för fjärrvärme och resultatet blir här lägst kostnad för värmepumpsvärmen 

även sommartid. 

Tabell 1. Energipriser per säsong 

Säsong Månader Fjärrvärme 

 

(kr/MWh) 

Värmepumps-

värme 

(kr/MWh) 

Elpris inkl. 

ind. skatt 

(kr/MWh) 

Vinter jan, feb, mar, dec 519 Ca 90  

(COP 5,1) 

400-500  

Vår/Höst apr, okt, nov 357 Ca 80  

(COP 5,3) 

400-500 

Sommar maj, juni, juli, aug, sep 99 Ca 80  

(COP 5,5) 

400-500 

Källa: Fjärrvärmepris enligt Göteborg Energis hemsida, elprisspann från Volvo Cars. 

Vid mycket låg kapacitet kan dock driftsekonomin försämras något, bl.a. beroende på 

styrning. Eftersom värmepumpen är avstängd sommartid finns inte statistik att tillgå, det 

bör dock bli lönsamt även om viss försämring sker. En fördel med värmepumpsdrift 

sommartid är att kyltornen avlastas, vilket minskar el-behov för fläktdrifter i dessa, såväl 

som färskvattenförbrukning och kemikalieanvändning. 

Gällande miljöaspekten är första prioritering att minska energibehovet genom 

energieffektivisering t.ex. genom att byta resterande aggregat i värmesystemet som 

dimensionerats för hög temperatur samt 3-vägsshuntar mot 2-vägsshuntar. Därtill att 

tillvarata mer restvärme för att täcka värmebehovet istället för att kyla bort den med 

hjälp av kyltornen. Värmebehovet tillgodoses med hjälp av restvärme och värmepump 

samt fjärrvärme. Generellt beror miljöpåverkan för en värmepump som nyttjar restvärme 

på vilket alternativ den ersätter, vilken el som driver den och konsekvenserna om 

restvärmen inte nyttjas. 

Värmepumparna arbetar med köldmedium R134a (GWP 1430) som vid eventuellt 

läckage bidrar till växthuseffekten. För drift av värmepump är det viktigt att den el som 

driver värmepumpar och tillhörande pumpar för värmekällan är förnybar och därmed har 

låga utsläpp av CO2. Elen som köps till värmepumparna är miljöcertifierad vattenkraft.  

Tillgången på fjärrvärme är god sommartid och utgörs främst av restvärme från industri 
och i stadsnätet ingår även sopförbränning. Sommartid handlar det därmed om 
värdering av värme främst från oljeraffinaderier som annars spills (kyls) bort, jämfört 
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med användning av en knapp femtedel så mycket el från certifierad 
vattenkraft. Restvärme anses oftast sakna miljöbelastning. Det bygger på antagandet 
att produktionen som restvärmen kommer ifrån hade skett antingen man tog tillvara 
värmen eller ej. Den kan också anses vara en biprodukt och borde därmed bära en del 
av miljöbelastningen från produktionen. Det skulle innebära att produkt och 
produktionsprocessens hållbarhet också beaktas.  
 
Elen är certifierad, miljömärkt och koldioxidfri, men den skulle med ett annat 
betraktelsesätt kunna tränga ut fossil elproduktion om den istället används av någon 
annan och därmed minska de totala koldioxidutsläppen. 
 
I Tabell 2 nedan visas koldioxidutsläpp för olika energislag som jämförelse. 

Emissionsfaktorn i första kolumnen visa utsläpp av växthusgaser per MWh och 

energislag.  I den andra kolumnen visas utsläppen av växthusgaser per MWh värme. 

Notera att det åtgår en knapp femtedel så mycket el för att leverera lika mycket värme 

som fjärrvärme om värmepumpens prestanda, COP är 5. 

Tabell 2. Emissionsfaktor för olika energislag 

Energislag Emissionsfaktor 

 

(kg CO2-eq/MWh) 

Emissionsfaktor 

för värme (COP 5) 

(kg CO2-eq/MWh) 

El, nordisk medel* 125 25 

El, vattenkraft 5,7 1,1 

Fjärrvärme, 

årsmedel Göteborg** 

50-70  50-70 

Eldningsolja* 290 320*** 

Restvärme* 0 0 

*) Naturvårdsverket, ”vägledning klimatklivet”, 2017, elektricitet motsvarar ”Nordisk medel-el”.  

**) Göteborg Energi, Göteborg energi, Miljövärden 2016 och Miljövärden 2017 för fjärrvärme utan 

märkningen ”bra miljöval”. 

***) antaget 90% pannverkningsgrad 

2.6 Förbättringspotential med avseende på 

systemverkningsgrad samt lärdomar från installation 

och drift 

2.6.1  Driftdata och beslutsunderlag 

Tillgängligheten och driftsäkerheten på kyla prioriteras starkt av verksamheten. Det 

finns en oro för minskad driftsäkerhet med nya lösningar och motstånd gällande avbrott 

i driften för att göra åtgärder. Detta blir i sig ett hinder för energieffektivisering. Gedigen 

riskanalys behövs före ingrepp. 
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Långsiktig uppföljning av energidata kan användas som underlag för strategiska beslut 

och för att motivera energieffektiviseringsåtgärder. 

Det finns god tillgång på mätdata och det finns fullgod visualisering för daglig drift av 

systemen (driftdatorbilder). Det finns även visualisering av energimängder för långsiktig 

uppföljning men värmepumpens långsiktiga prestandatrend har t.ex. inte följts upp. Det 

saknas kontinuerlig uppföljning och rapport som visar brytpunkt för när det är 

ekonomiskt lönsamt att koppla ur värmepumpen för sommaren. Med kontinuerlig 

energidata kan styrstrategier utvärderas långsiktigt. Exempelvis kan kalkylen under 

avsnittet driftstrategi uppdateras när förutsättningarna ändrar sig. Energidata som 

beslutsunderlag kan bestå av energibalanser för fjärrvärme, restvärme till värmepump 

och till kyltorn, verkningsgrad för värmepumpar samt energipriser. Exempelvis kan 

potential att återvinna ytterligare restvärme bedömas med flödesbalanser för det 

gemensamma kylvattnet eller att överskådligt visa samtidig användning av fjärrvärme-

värme, värmepumps-värme, värmepumps-kylning och kylmaskins-kylning. 

2.6.2 Ökad värmeåtervinning med hetgasväxlare och direktkopplad 

värmepumpskompressor 

Det finns ett behov av 7-gradig kyla året om vilket innebär att det finns en värmekälla att 

tillgå; kylmaskinens varma sida.  

Restvärme skulle kunna återvinnas direkt med hjälp av hetgasväxlare mellan 

kompressor och kondensor i de två kylmaskinerna som är närliggande värmepumpen. 

Hetgasväxlare är vanligen ett tillval och kan installeras i efterhand. Då krävs det ett 

ingrepp i köldmediekretsen vilket kan göras vid lämpligt stopp för underhåll. Därefter 

kan ett delflöde av värmesystemet kopplas in mot hetgasväxlare. Placeringen kan vara i 

serie med övriga värmare (värmepump och fjärrvärme) och före den givare som styr 

värmesystemets börvärde. Värme från hetgasväxlare utgör ca 10- 20 % av 

värmeeffekten som kylmaskinen ger och på så sätt avlastas kyltorn/värmepump direkt, 

samtidigt som värmen kommer värmesystemet tillgodo utan extra elåtgång.  För en 

kylmaskin med medeleffekt på 500 kW kyla och ett COP 4 för kyla kan det innebära ca 

100 kW värme. Om drifttiden är ca 4000 h per maskin blir det ca 400 MWh/ år, maskin. 

Antaget att detta ersätter fjärrvärme sparas 120 000 kr/år, maskin. I den siffran har inte 

besparingar på kyltornsdrift och -kemikalier inkluderats. Lönsamheten för investering av 

hetgasväxlare bestäms av kostnad för ombyggnad jämfört med besparing i köpt 

fjärrvärme under avsatt återbetalningstid och bör vara lönsamt i befintliga kylmaskiner. 

Vid samtidigt värme- och kylbehov finns potential för en kombinerad kyl- och 

värmepump som kan arbeta direkt mellan kylsystem och värmesystemet. Detta kan 

göras igenom att koppla en värmepumpskompressor till befintliga eller nya kylmaskiners 

köldmediekrets. Genom att koppla direkt via maskinernas köldmediekretsar (med 
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mellanliggande köldmedieväxlare) ökas effektiviteten och antalet komponenter i 

systemet minimeras. För detta finns flertalet lösningar som innebär återvinning av 

kylmaskinens värme och avlastning av kyltorn. 

Vid investering i nya kylmaskiner och samtidigt värme och kylbehov bör lönsamhet med 

en kombinerad kyl och värmepumpslösning undersökas. Denna typ av inkoppling skulle 

även kunna göras vid befintliga kylmaskiner, förutsatt lokal tillgång till värmesystemet. 

2.6.3  Alternativ inkoppling av värmepump och fjärrvärme mot 

värmesystem  

Det finns alternativa inkopplingar som gör samverkan mellan värmepump och 

fjärrvärme mer gynnsamt med avseende på fjärrvärmens returtemperatur, här bedöms 

en parallellkoppling vara bästa kompromissen, se Figur 10. Både värmepump och 

fjärrvärme får då en låg returtemperatur från värmesystemet. Rör- och 

komponentmässigt är det en enkel installation men här krävs ombyggnation av befintlig 

lösning. Nackdelen är en komplexitet i styrning som krävs vid fördelningen av flödet 

mellan värmepump och fjärrvärmeväxlare. Med hjälp av flödesmätning över både 

värmepump och fjärrvärmeväxlare samt temperaturmätning kan rätt förutsättningar 

kontrolleras. Med hjälp av en varvtalsstyrd cirkulationspump styrs flödet till 

värmepumpen så att börvärdet nås och resterande del av flödet går genom 

fjärrvärmeväxlaren. Fjärrvärmen bidrar med extra spets om värmepumpen inte når 

börvärdet och bör styras på givare efter blandningspunkten. 

I befintligt värmesystem är systemflödet relativt högt eftersom det finns flera 

3-vägskopplingar men ett byte till 2-vägsventiler pågår. I ett system 2-vägsventiler 

erhålls ett lägre flöde och lägre returtemperatur då riskerar flödet till värmepumpen att 

bli för lågt. Ett högre flöde för värmepumpen möjliggörs genom att kretsen med 

fjärrvärmeväxlare används som bypass för ett delflöde. Det innebär ett backflöde 

genom fjärrvärmeväxlaren som då har stängd primärventil.  Innan fjärrvärme släpps 

fram igen måste rätt flödesriktning säkerställas. 

Inkopplingen kan bli något sämre för värmepumpen som periodvis kan behöva göra ett 

högre temperaturlyft men även det kan regleras med styrningen. Exempelvis kan 

värmepumpens börvärde sättas lägre än värmesystemets börvärde vilket innebär att 

fjärrvärmen tar mer av spetsvärmningen förutsatt att returtemperaturen kontrolleras. 

Lönsamheten av att åtgärda inkopplingen mellan värmepump och fjärrvärme bestäms 

av taxan för hög returtemperatur jämfört med kostnader för ombyggnation, rördragning 

och programmering. Eftersom styrningen blir komplex och har maximalt med fin-

trimningsmöjligheter, är det viktigt att operatören får rätt (visualiserad) information, både 

för daglig drift och långsiktig optimering. 
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Figur 10. Parallellkoppling av värmepump (VP) och fjärrvärmeväxlare (VVX) 

En alternativ inkoppling för att minska returtemperaturen är ytterligare en 

fjärrvärmeväxlare för att kyla fjärrvärmereturflödet. Den kan kopplas in på 

värmesystemets returflöde som en förvärmare före värmepumpen som följs sedan av 

befintliga fjärrvärmeväxlare i serie. 

Fördelen med inkopplingen är att returtemperaturen sänks samtidigt som backflöde 

genom fjärrvärmeväxlare undviks. Regleringen är robust och enkel men på grund av 

systemets storlek blir en extra värmeväxlare kostsam. Ett alternativ skulle kunna vara 

att låta ett delflöde från värmesystemet gå genom en extra värmeväxlare för att sänka 

fjärrvärmeretur. Dimensionering av värmeväxlare kan göras utifrån den effekt som 

behövs för att kyla returen vid hög last. Nackdelen är att värmepumpens verkningsgrad 

sänks på grund av förvärmningen. 

2.6.4  Sänkt retur- och framledningstemperatur i värmesystemet 

Pågående ombyggnad med byte av 3-vägsventiler till 2-vägsventiler kommer sänka 

returtemperaturen från värmesystemet vilket gynnar både värmepump och fjärrvärme.  

Byte av resterande högtemperaturaggregat i värmesystemet, fortsatt trimning av 

temperaturkurvor eller alternativ lokal värmekälla där det finns höga temperaturbehov i 

verksamheten kan möjliggöra en sänkning av framledningstemperaturen i 

värmesystemet. 

Dessa åtgärder innebär att medeltemperaturen i värmesystemet sänks. Värmepumpens 

prestanda ökar med ca 2–3 %/ °C lägre kondenseringstemperatur, vilket kan motsvaras 

av medeltemperaturen på värmesystemet. Värmepumpens elanvändning minskar ca 

2 % och kapaciteten ökar något, ca 1%. Med ett antaget elpris på 40 öre/kWh och en 

antagen elanvändning av värmepump under uppvärmningssäsongen på 1900 MWh 

motsvarar det en besparing på ca 15 000 kr/ °C, år genom minskad elanvändning. 
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Den ökade kapaciteten innebär överslagsmässigt en minskning med 28 MWh/år 

fjärrvärme.  Det skulle innebära en besparing på drygt 11 000 kr/år, °C 

temperatursänkning. Detta är dock baserat på antagandet att det är en mindre 

förändring av temperatur på marginalen som innebär att värmepumpen går ca 1400 h/år 

på maxkapacitet både före och efter temperatursänkningen och att prisskillnad mellan 

värme från värmepump och fjärrvärme är 350 kr/MWh. Totalbesparing blir således ca 

26 000 kr/år, °C sänkt medeltemperatur. 

En sänkning av värmesystemets medeltemperatur kan innebära en sänkning av returen 

för fjärrvärme och med fjärrvärmens bonus-malus-system medför det sänkt avgift på 5 

kr/°C, MWh. Med en årlig användning av ca 13 GWh fjärrvärme sänks avgiften (eller 

bonus betalas ut) med 65 000 kr/ °C, år. 

2.6.5  Lokala högtemperaturbehov 

Eventuellt kan det vara lönsamt med lokala värmelösningar för enskilda utrustningar 

som kräver hög temperatur, så att systemtemperaturen i hetvattensystemet (och 

sekundärvärmekretsarna) generellt kan sänkas. Beroende på 

högtemperaturutrustningens karaktär kan detta även innebära att returtemperaturen i 

hetvattensystemet påverkas. Besparing enligt åtgärderna ”sänkt 

framledningstemperatur” och ”sänkt returtemperatur” ovan, medan kostnaden beror av 

lösningen. 

Alternativa värmekällor kan vara lokal värmepump (kopplad mot en närliggande 

kylmaskin) eller en mindre elpanna som spetsvärmer. 

2.6.6  Natthöjning 

Värmebehovet är markant lägre på natten än på dagen när det är full fart på 

verksamheten. Det är tydligt att värmepumpen får jobba hårt under förmiddagarna, lite 

lägre under eftermiddagarna och ännu mindre på natten. Se t.ex. Figur 7 och Figur 8. 

Eventuellt skulle det gå att införa natthöjning på sådant sätt att värmepumpen börjar 

värma upp byggnaden innan verksamheten startar för att minska mängd köpt fjärrvärme 

under förmiddagarna, då värmepumpens kapacitet inte räcker till. Detta innebär 

visserligen att byggnadens värmeförluster ökar något, samtidigt är det stor prisskillnad 

mellan värmepumps-värme och fjärrvärme. Om el skulle köpas till spotpris per timme, 

så är priset vanligen lägre på natten än övrig tid. Det finns tillräckligt med spillvärme för 

att kunna köra värmepumpen för fullt hela natten. Åtgärden har inte undersökts 

närmare, då många faktorer påverkar möjlighet till nattvärme, inte minst upplevd 

komfort eller möjlighet att lagra värme i processer. Det är också viktigt att säkerställa att 

natthöjning inte sker med hjälp av fjärrvärme, vilket ställer krav på tydlighet i 
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driftdatorbilder för intrimning av funktion och hanterbara styrningar för daglig drift och 

felsökning. 

2.7 Slutsatser 
Förbättrad systemverkningsgrad kan uppnås genom en rad olika åtgärder. Med hänsyn 

även till miljöaspekten bör första prioritering vara att minska energibehovet genom 

energieffektivisering t.ex. genom att byta resterande högtemperaturaggregat samt 3-

vägsventiler mot 2-vägsventiler. För strategiska beslut bör långtidsuppföljning av 

energimängder, energipriser och värmepumpsprestanda användas som underlag 

kombinerat med riskanalys före ingrepp för att inte riskera driftsäkerheten. Uppföljning 

av värmepumpsdrift och kalkyl med energipriser visar att det är ekonomiskt lönsamt att 

låta värmepumpen arbeta även sommartid och dessutom återvinns restvärme och 

kyltornen avlastas. 

Det finns potential till mer värmeåtervinning, istället för att kyla bort restvärmen med 

kyltorn kan den nyttjas till att täcka värmebehovet. Till exempel kan hetgasväxlare 

installeras på befintliga kylmaskiner och återvunnen restvärmen kan direkt tillföras 

värmesystemet. Vid nyinstallation av kylmaskiner kan istället kombinerade kyl- och 

värmepumpslösningar motiveras då det finns samtidigt kyl- och värmebehov. 

Bäst kompromiss gällande systemverkningsgrad för fjärrvärme och värmepump är högt 

COP för värmepump och låg returtemperatur för fjärrvärme. Det kan åstadkommas med 

en parallell inkoppling av fjärrvärme och värmepump men kräver komplex styrning vilket 

i sin tur kräver driftdatorbilder som ger operatören visuellt stöd, både för momentan drift 

och långsiktig intrimning. 

Det är en fördel att två tekniker används tillsammans och återvinner restvärme både 

lokalt och regionalt. Generellt medför det delade ägarförhållandet en barriär för 

energieffektivisering. Vinsten av en sänkt returtemperatur för fjärrvärme kommer 

energibolaget tillgodo medan investeringen och inkoppling av värmepump eller 

ombyggnad av befintligt system typiskt görs av tillverkningsindustrin.  
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3 Kombinerad drift av värmepumpar och 

fjärrvärme 

3.1 Bakgrund  
När ett värmepumpssystem installeras i en byggnad som tidigare har värmts med 

fjärrvärme låter man många gånger den ursprungliga installationen sitta kvar. Det 

betyder att husägaren har både fjärrvärme och värmepump installerade i fastigheten. 

Hur en kombinerad installation nyttjas bestäms av den sammantagna lönsamheten för 

en sådan installation samt de lokala förutsättningarna såsom fastighetens värmeprofil 

och priser för fjärrvärme och el. För fastighetsägaren skulle det vara en fördel om det 

fanns möjligt att variera mellan de båda uppvärmningsalternativen beroende på lägsta 

kostnad för tillfället. I ett framtida smart elnät skulle det också vara en fördel om det 

fanns möjligt att variera valet av uppvärmningskälla baserat på den aktuella efterfrågan 

och utbud av fjärrvärme och el. Här kan en hybridvärmepump, med möjlighet att variera 

mellan olika uppvärmningsalternativ öka flexibiliteten i energisystemet. 

En hybridvärmepump är en värmepump med möjlighet att variera mellan olika 

energislag för att producera värme, antingen genom att använda en 

värmepumpslösning eller en annan värmekälla. Idag finns redan befintliga 

hybridvärmepumpar på den europeiska marknaden. Flera värmepumpsleverantörer 

erbjuder en värmepumpslösning med möjlighet att byta mellan gas- eller oljepanna och 

en värmepump [1]. I det här delprojektet undersöks möjligheterna att variera 

rumsuppvärmning och tappvarmvattenproduktion mellan värmepump och fjärrvärme. 

Med begreppet ”hybridvärmepump” avses i den här rapporten en värmepump som har 

möjlighet att variera värmeproduktionen mellan värmepumpsdrift och fjärrvärme.  

Idag används fjärrvärme i vissa fall för att täcka värmepumpens behov av tillsatsvärme i 

de fall då värmepumpen inte själv räcker till för att täcka hela uppvärmningsbehovet. Ett 

exempel på detta är system där fjärrvärme installeras i kombination med en 

frånluftsvärmepump, eftersom frånluften som värmekälla många gånger inte är tillräcklig 

för att täcka hela uppvärmningsbehovet.  

Det finns ett behov av att undersöka om och i så fall på vilket sätt det är ekonomiskt 

möjligt att kunna variera mellan de två energislagen på annat sätt än att enbart använda 

fjärrvärmen som spetsvärme. Varken fastighetsägare, fjärrvärmeleverantörer eller 

värmepumpsleverantörer vinner på att en mindre ekonomiskt fördelaktig kombination 

används. I ett framtida elnät med större inslag av förnybar el från sol och vind kommer 

troligen tillgången på el och därmed elpriserna att variera mer. Att då som 

fastighetsägare ha möjlighet att variera uppvärmningsmetod beroende på det aktuella 
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priset på el och fjärrvärme skulle kunna spara pengar men också minska utsläppen av 

växthusgaser genom att använda el respektive fjärrvärme när tillgången på förnybar 

energi är god i respektive nät. Ett första steg är att utveckla en algoritm som med fokus 

på ekonomi bestämmer när det är billigast att använda värmepump respektive 

fjärrvärme för värmeproduktion beroende på de aktuella driftsbetingelserna. 

Man kan också tänka sig ett framtida scenario där fjärrvärmebolagen utnyttjar 

hybridvärmepumpar för att själva kunna styra behovet av fjärrvärme genom att aktivt 

variera fjärrvärmepriset. T.ex. för att minska behovet av spetslast från fossilbaserade 

bränslen eller för att utgöra en systemresurs avseende efterfrågeflexibilitet på elsidan 

för att bidra till att balansera elsystemet. Med en fjärrvärmetaxa som speglar 

fjärrvärmens aktuella miljöprestanda kan fjärrvärmebolagen utnyttja detta genom att 

aktivt variera taxan beroende på miljöbelastningen på fjärrvärmen i nätet och därmed 

kunna minska behovet av spetslast från fossilbaserade bränslen genom att skapa 

incitament för en flexibilitet i fastighetens värmeuttag alternativt att styra över till 

värmeproduktion med hjälp av värmepumpar. 

3.1.1 Syfte och mål 

Delprojektet ”Kombinerad drift av värmepumpar och fjärrvärme” har två huvudaktiviteter 
som syftar till att utreda punkt 3 och 4 för projektets syfte och mål, se kapitel 1.2. De två 
huvudaktiviteterna är: 

• Ta fram en algoritm för att beräkna när det är bäst med avseende på pris att 

använda fjärrvärme respektive värmepump för en fastighet som har både 

fjärrvärme och värmepump installerade och har möjlighet att växla mellan de 

båda uppvärmningsalternativen.  

• Utvärdera de ekonomiska förutsättningarna för att använda sig av dubbla system 

(fjärrvärme och värmepump) genom att beräkna livscykelkostnaderna. 

3.2 Genomförande algoritm 
En algoritm har tagits fram som väljer det energislag som har den lägsta rörliga 
kostnaden, se bilaga 4. Detta görs för såväl rumsuppvärmning som 
tappvarmvattenproduktion. Varje timme uppdateras beräkningarna med aktuella 
energipriser och utomhustemperatur, varvid de rörliga kostnaderna för att värma 
fastigheten med värmepump respektive fjärrvärme beräknas, se Figur 11. Även 
kostnaderna för eventuell tillsatsvärme beräknas. I konferensartikeln ”Hybrid Heat 
Pumps in Combination with District Heating” finns en utförligare beskrivning av hur 
algoritmen är uppbyggd, se kapitel 2 i Bilaga 1. 
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Figur 11. Schematisk översikt, algoritmen väljer det energislag med lägst rörlig kostnad 

Projektet har valt att fokusera på att minimera uppvärmningskostnaderna men det skulle 

vara möjligt att låta samma algoritm optimera på andra parametrar så som utsläpp av 

växthusgaser eller primärenergianvändning. Algoritmen skulle fungera på samma sätt, 

skillnaden beror på vilka data som anges för energipris eller miljöbelastning. 

3.2.1  Fallstudie: Frånluftsvärmepump i kombination med fjärrvärme  

För att utvärdera algoritmen och analysera hur den väljer mellan värmepumpsdrift och 
fjärrvärme för en verklig fastighet genomfördes en fallstudie baserat på data för 2015 i 
grundfallet. I fallstudien togs ett exempelhus fram, baserat på ett existerande 
flerfamiljshus i Linköping som idag har både fjärrvärme och frånluftsvärmepump 
installerade. Flerfamiljshuset är baserat på ett examensarbete av Gustafsson och 
Karlsson [5], kompletterat med vissa antaganden.   

Kopplat till modellhuset togs data för en fiktiv frånluftsvärmepump fram med hjälp av 
kunskaper från Bosch Thermoteknik och Thermia [6][7]. Data för värmepumpen är tänkt 
att motsvara en modern frånluftsvärmepump med en maximal värmeeffekt på 75–80 kW 
och ett COP på 4,0 vid en utomhustemperatur på -7°C och 5,0 vid en temperatur på 
+7°C.  

För att få en korrekt bild av hur elpriset speglade utomhustemperaturen användes 
historiska data för 2015 från SMHI [8] för utomhustemperaturen i Linköping och 
timpriser på el från Nord Pool [9] samma år. Utförligare information om exempelhus, 
värmepump och energipriser finns i kapitel 3 av bifogad konferensartikel, se Bilaga 1. 

 

Elpriser 

Det svenska elnätet är uppdelat i fyra prisområden, från norr till söder. I allmänhet 
produceras mest el i norra Sverige, medan efterfrågan är störst i söder. Sveriges 
elmarknad ingår i Nord Pool, som omfattar de nordiska samt de baltiska länderna [3]. 
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Vid Nord Pool sätts elpriset en gång per timme. I figur 12 visas de dagliga 
genomsnittliga spotpriserna för el i prisområde 3 - Stockholm för 2015. 

Figur 12. Variation i dagligt genomsnittligt spotpris på el på Nord Pool för elområde SE3 under 
2015, baserat på data från Nord Pool [3]  

Till Nord Pools elpriser har övriga rörliga kostnader enligt Tabell 3 lagts till, moms är inte 
inkluderad. Notera att priserna speglar 2015, för 2018 har t.ex. energiskatten höjts till 
33,1 öre/kWh samt att aktuell kostnad för elcertifikat uppgår till ca 5 öre/kWh. 

 

Tabell 3. Rörliga kostnader för el 2015 utöver Nord Pools elpris 

Rörlig kostnad Pris 

(öre/kWh) 

Kommentar 

Elcertifikat 3,0 Uppskattad 

Energiskatt 29,3  

Elbolagets påslag 2,0 Uppskattad 

Elöverföring i nät (Linköping) 3,7 alt. 25 Priset beror på månad samt timme på dygnet 

 

Då algoritmen endast tar hänsyn till rörliga kostnaderna är inte fasta kostnader för 
elnätets årsavgift, högbelastningsavgift och abonnerad eleffekt inkluderade. De är 
däremot inkluderade vid beräkning av besparingspotential och livscykelkostnader, se 
kapitel 3.5 och 3.6    

 

Fjärrvärmepriser 

Priset på fjärrvärme varierar mellan olika fjärrvärmesystem, bl.a. beroende på de lokala 
förutsättningarna för respektive fjärrvärmeleverantör. Det finns därför relativt stora 
variationer på hur fjärrvärmepriset är uppbyggt mellan olika nät. Det gör det svårt att 
enkelt jämföra priserna. 

Tekniska verkens priser för fjärrvärme i Linköping består av tre delar; energi-, flödes- 
och effektpris. Den rörliga delen av fjärrvärmepriset i Linköping består av energi- och 
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flödespris medan effektpriset är en fast årlig kostnad baserad på effektbehovet vid den 
dimensionerande utetemperaturen [10]. Algoritmen tar hänsyn till de rörliga kostnader 
vilket inkluderar energi- och flödespris. Fasta kostnader inkluderas inte i algoritmen men 
däremot vid beräkning av besparingspotential och livscykelkostnader, se kapitel 3.5 och 
3.6.  

Energipriset varierar beroende på årets månad, se Figur 13, som figuren visar är 
fjärrvärmepriset på sommaren betydligt lägre än vinterpriset. Flödespriset är 3,3 kr/m3 
för exempelhuset, vilket beräknas motsvara 5,4 öre/kWh i fallstudien. 

 

 

Figur 13. Variabelt energipris för fjärrvärme, exkl. flödespris, Linköping 2015 [10] 

3.2.2 Känslighetsanalyser på fallstudien 

Baserat på fallstudien har ett antal känslighetsanalyser genomförts för att se hur 
resultatet påverkas. Följande känslighetsanalyser har gjorts: 

1. Variation av förhållandet mellan el- och fjärrvärmepris 

Energipriserna antags vara konstanta över året. Elpriset har låsts och 
fjärrvärmepriset anges i relation till elpriset (som en procentsats av elpriset).  

2. Variation av värmepumpens prestanda, COP 

Värmepumpens COP har varierats för både rumsuppvärmning och 
tappvarmvattenproduktion. COP-värdet har ändrats procentuellt lika mycket för 
alla utomhustemperaturer. COP har dels ökats med 20% och dels minskats med 
20%.  

3. Variation av vilket år elpriser och klimatdata baseras på 

2015 var elpriserna förhållandevis låga. För att komplettera bilden har även 
elpriser och utomhustemperaturer för 2010 och 2013 inkluderats i analysen. 
2010 var ett kallt år i södra Sverige med höga elpriser, 2013 kan betecknas som 
ett år med medelhöga elpriser medan elpriserna 2015 var förhållandevis låga, se 
Figur 14. Notera att figuren visar medelpriser per månad, timpriserna varierar 
betydligt mer. 
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Figur 14. Elpriser Nord Pool SE3, 2010–2015. Medelpris per månad 

3.3 Resultat fallstudie 
Resultaten av fallstudien redovisas mer utförligt i kapitel 3.1 i bifogad konferensartikel, 
se Bilaga 1. Nedan följer en sammanfattning av resultaten.  

I Tabell 4 nedan visas hur värmebehovet för rumsuppvärmning och tappvarmvatten 
fördelas när algoritmen gör ett aktivt val och väljer det uppvärmningsalternativ med lägst 
rörlig kostnad. Eftersom värmepumpens kapacitet inte kan täcka husets totala 
värmebehov under en stor del av året krävs även tillsatsvärme i form av fjärrvärme. Med 
den installerade värmepumpen i fallstudien har man möjlighet att göra ett aktivt val för 
ca 60% av energibehovet. Algoritmen inkluderar även tappvarmvattenvärmning i 
analysen. Värt att notera är att investeringen för varmvattenberedarna som krävs för att 
ha teknisk möjlighet att göra varmvatten med värmepumpen när man har tillgång till 
fjärrvärme är hög, vilket gör det ekonomiskt tveksamt om det är värt den extra 
investeringen.  

 

Tabell 4. Modellhusets värmebehov för 2015 uppdelat på energislag 

 Rumsvärme 

(MWh/år) 

Tappvarmvatten 

(MWh/år) 

Totalt 

(MWh/år) 

Värmepump 

(lägst rörlig kost.) 

378 10 388 

Fjärrvärme 

(lägst rörlig kost.) 

116 63 179 

Fjärrvärme 

(Tillsatsvärme) 

316 117 433 

Totalt värmebehov 810 190 1 000 

 

I Figur 15 nedan visas den uppvärmningsform som ger den lägsta rörliga kostnaden 
timme för timme under året och därmed väljs av algoritmen. Med de energipriser som 
råder i fallstudien för 2015 kommer algoritmen att prioritera värmepumpsdrift under 
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oktober till april, medan fjärrvärme har lägst rörlig kostnad under sommarmånaderna. 
Figuren visar också att eftersom värmepumpen arbetar med högre COP vid 
rumsuppvärmning än vid tappvarmvattenproduktion kommer algoritmen i första hand 
göra ett aktivt val för rumsuppvärmning, enbart om det finns ledig kapacitet görs ett 
aktivt val även för tappvarmvattenproduktionen. 

 

Rumsuppvärmning Tappvarmvatten 

  

Figur 15. Procent av timmar med lägst rörlig kostnad för respektive uppvärmningsform för 
modellhuset baserad på data för 2015. Tillsatsvärme är inte inkluderad i figuren. 

Den rörliga uppvärmningskostnaden per timme för modellhuset beroende på om det 

värmes med fjärrvärme eller värmepump redovisas i Figur 16, notera att kostnaden för 

tillsatsvärme inte är inkluderat i figuren. 

 

 

Figur 16. Rörlig uppvärmningskostnad (rumsuppvärmning) för modellhuset uppvärmt med 
frånluftsvärmepump eller fjärrvärme, baserad på data för 2015, kostnad för tillsatsvärme är inte 
inkluderad 
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Den generella trenden är tydlig. Under oktober till april har värmepumpen den lägsta 
rörliga kostnaden för både rumsuppvärmning och tappvarmvattenproduktion. För maj till 
september är fjärrvärme det billigaste alternativet även om inte kostnadsskillnaden är 
lika stor som under vintermånaderna. 

3.4 Känslighetsanalyser 
Känslighetsanalyser är baserade på förhållandena 2015 om inget annat anges. 

3.4.1 Förhållandet mellan el- och fjärrvärmepris 

Med ett fjärrvärmepris som är 35% av elpriset prioriterar algoritmen värmepumpsdrift för 
både rumsuppvärmning och tappvarmvattenproduktion. Vid ett fjärrvärmepris på 30% 
av elpriset är den rörliga kostnaden lägre för att göra varmvatten med hjälp av 
fjärrvärme och prioriteras av algoritmen. För rumsuppvärmning sker övergången från 
värmepump till fjärrvärme då fjärrvärmepriset är ca 20% av elpriset. 

Känslighetsanalysen beskrivs mer utförligt i kapitel 3.2 i bifogad konferensartikel, se 
Bilaga 1. 

3.4.2  Variation av värmepumpens COP 

Vid en ökning av COP med 20% kommer algoritmen prioritera värmepumpsdrift för 74% 
av den energi där man kan göra ett aktivt val, jämfört med 68% för basfallet. 
Värmepumpen har den lägsta rörliga kostnaden för rumsuppvärmning under flertalet av 
timmarna även under sommarmånaderna juni, juli och augusti, jämfört med basfallet då 
fjärrvärme dominerade från maj till september. För tappvarmvattenproduktion syns 
ingen skillnad i hur algoritmen prioriterar vid en ökning av COP med 20%.  

Vid en minskning av COP med 20% blir skillnaden i hur algoritmen prioritera 
förhållandevis små, för 67% av energin kommer algoritmen välja värmepumpsdrift, 
jämfört med 68% för basfallet.  Med det lägre COP värdet kommer fjärrvärme ha den 
lägsta rörliga kostnaden för rumsuppvärmning under hela perioden maj till september, i 
basfallet var vissa timmar värmepumpsdrift. 

Generellt är påverkan av resultatet kopplat till variationer i COP förhållandevis små, 
resultatet påverkas betydligt mer av ändringar i energipris. Känslighetsanalysen 
beskrivs mer utförligt i kapitel 3.3 i bifogad konferensartikel, se Bilaga 1. 

3.4.3  Variation av vilket år elpriser och klimatdata baseras på 

2015 var elpriserna förhållandevis låga. För att komplettera bilden har även elpriser och 
utomhustemperaturer för 2010 och 2013 inkluderats i analysen. I analysen har 
fjärrvärmepriser och övriga rörliga kostnader för el, bortsett från Nord Pools priser, 
antagits vara oberoende av år och baseras på situationen 2015. 
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2010 

2010 var ett kallt år i Linköping med höga elpriser, se Figur 14. Den låga 
utomhustemperaturen försämrar dessutom COP eftersom en högre 
framledingstemperatur krävs. Det leder till att uppvärmningskostnaderna med 
värmepump ökar jämfört med basfallet 2015 och uppvärmningskostnaderna för 
värmepump och fjärrvärme ligger betydligt närmre varandra. Den uppvärmningsform 
som har lägst rörlig kostnad varierar fler gånger under året vilket medför att fördelarna 
med en algoritm som gör ett aktivt val ökar. Den rörliga delen av 
uppvärmningskostnaden för 2010 jämfört med 2015 visas i Figur 17. Notera att för ett 
fåtal timmar går uppvärmningskostnaden för värmepumpen högt över figurens skala, 
som högst är kostnaden uppe på 332 kr/h.   

 

2010 2015 

  

Figur 17. Rörlig uppvärmningskostnad (rumsuppvärmning) för modellhuset uppvärmt med 
frånluftsvärmepump eller fjärrvärme, baserad på data för 2010 jämfört med 2015, kostnad för 
tillsatsvärme är inte inkluderad 

I Tabell 5 har modellhusets energibehov för 2010 summerats. Värt att uppmärksamma 

är att energibehovet för rumsuppvärmning är nästan 40% högre 2010 jämfört med 

2015, medan tappvarmvattenbehovet antas vara konstant. 

Tabell 5. Modellhusets värmebehov för 2010 uppdelat på energislag 

 Rumsvärme 

(MWh/år) 

Tappvarmvatten 

(MWh/år) 

Totalt 

(MWh/år) 

Värmepump  

(lägst rörlig kost.) 

311 0 311 

Fjärrvärme 

(lägst rörlig kost.) 

186 68 254 

Fjärrvärme 

(Tillsatsvärme) 

626 122 748 

Totalt värmebehov 1123 190 1313 
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2013 

Elpriserna 2013 låg på en medelnivå jämfört med de senaste åren, se Figur 14. 
Prisnivån var högre än för 2015 men inte lika högt som 2010. Som framgår av Figur 18, 
kommer skillnaderna i algoritmens val av uppvärmningsteknik med lägst rörlig kostnad 
bli liten mellan 2013 och 2015.   

 

2013 2015 

  

Figur 18. Rörlig uppvärmningskostnad (rumsuppvärmning) för modellhuset uppvärmt med 
frånluftsvärmepump eller fjärrvärme, baserad på data för 2013 jämfört med 2015, kostnad för 
tillsatsvärme är inte inkluderad 

I Tabell 6 har modellhusets energibehov för 2013 summerats. Uppvärmningsbehovet är 

enligt modellen 14% högre 2010 jämfört med 2013. 

 

Tabell 6. Modellhusets värmebehov för 2013 uppdelat på energislag 

 Rumsvärme 

(MWh/år) 

Tappvarmvatten 

(MWh/år) 

Totalt 

(MWh/år) 

Värmepump 

(lägst rörlig kost.) 

377 8 386 

Fjärrvärme 

(lägst rörlig kost.) 

97 68 165 

Fjärrvärme 

(Tillsatsvärme) 

453 114 567 

Totalt värmebehov 

 

927 190 1117 
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3.5 Genomförande besparingspotential och LCC 
Baserat på resultaten från fallstudien som beskrivs i kapitel 3.3 har livscykelkostnaderna 
och besparingspotentialen för en hybridvärmepump i kombination med fjärrvärme 
beräknats. Beräkningarna av livscykelkostnaderna görs med hjälp av nuvärdesmetoden 
och baseras på den fastighet med installerad frånluftsvärmepump och fjärrvärme som 
togs fram som modellhus för fallstudien. Beräkningarna inkluderar investeringar och 
energikostnader, däremot är inte underhållskostnaderna inkluderade. I LCC-
beräkningarna antas värmepumpen göra tappvarmvatten om den har ledig kapacitet 
och den rörliga kostnaden är låg.  Värt att notera är att investeringen för 
varmvattenberedarna som krävs för att ha teknisk möjlighet att göra varmvatten med 
värmepumpen när man har tillgång till fjärrvärme är hög, vilket gör det ekonomiskt 
tveksamt om det är värt den extra investeringen. Detta har inte tagits någon hänsyn till i 
analysen. Energipriser och klimatdata baseras på data för Linköping i kombination med 
elpriser från Nord Pool. Vid beräkningarna har en kalkylränta på 6% antagits. För 
detaljer om antaganden och data för LCC-studien se Bilaga 2.  

3.6 Resultat besparingspotential och LCC 

3.6.1 Besparingspotential årliga energikostnader 

I studien utreds besparingspotentialen för en hybridvärmepump med möjlighet att aktivt 
välja mellan fjärrvärme och värmepump för uppvärmning och tappvarmvattenproduktion 
jämfört med en värmepump som vid uppvärmningsbehov levererar maximalt med 
värme oberoende av aktuella priser. Två huvudfall för driften av värmepumpen har 
identifierats för jämförelse, kompletterat med ett driftsfall då enbart fjärrvärme finns 
installerat: 

1. Hybridvärmepump (Frånluftsvärmepump): En algoritm väljer det energislag som 
har lägst rörlig kostnad för rumsuppvärmning och tappvarmvattenproduktion den 
aktuella timmen. Den del av uppvärmning och tappvarmvattenproduktion som 
inte täcks av värmepumpen täcks med hjälp av fjärrvärme. 

2. Traditionell frånluftsvärmepump: Värmepumpen utnyttjas maximalt om den har 
ledig kapacitet. Den prioriterar rumsuppvärmning men finns ledig kapacitet gör 
den tappvarmvatten. Den del av uppvärmning och tappvarmvattenproduktion 
som inte täcks av värmepumpen täcks med hjälp av fjärrvärme. 

3. Enbart fjärrvärme installerat. Fjärrvärmen täcker både rumsuppvärmning och 
tappvarmvattenproduktion. 

 

I Tabell 7 summeras de årliga energikostnaderna, både fasta och rörliga kostnader är 
inkluderade, för de tre driftsalternativen ovan. I tabellen sammanfattas 
energikostnaderna då elpriser och klimatdata har varierats för tre olika år, 2010, 2013 
och 2015.  
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Tabell 7. Energikostnad för produktion av rumsvärme och tappvarmvatten för modellhuset baserat 
på elpriser och klimatdata för tre olika år. 

  Uppvärmningskostnad, rum och tapp 

(kkr/år) 

  2010 2013 2015 

1 Hybrid VP (FLVP) 632 529 467 

2 Traditionell FLVP  657 545 476 

3 Fjärrvärme 714 637 588 

 Skillnad mellan hybrid- och 

traditionell VP: 

25 (4%) 16 (3%) 9 (2%) 

 

Besparingspotentialen i energikostnader mellan hybridvärmepump och traditionellt 
installerad värmepump är 2–4% för modellhuset i fallstudien. Som framgår av Tabell 7 
är besparingspotentialen för en hybrid värmepump störst för 2010, då elpriset var högt 
och med större variationer. Minst besparingspotential hade hybridvärmepumpen 2015 
då det stora delar av året var stor skillnad i rörlig uppvärmningskostnad mellan 
värmepump och fjärrvärme. 

3.6.2  Analys investeringskostnad 

Genom att bestämma en önskad återbetalningstid kan den maximala 

investeringskostnaden för en lönsam värmepumpsinvestering beräknas med 

nuvärdesmetoden. Beroende på hur värmepumpen är i drift kommer de årliga 

energikostnaderna skilja sig åt vilket leder till olika stort investeringsutrymme. I Figur 19 

visas den maximala investeringen för att få en återbetalningstid på fem år. De blå 

staplarna visa en traditionellt installerad frånluftsvärmepump som får göra maximalt 

med värme om det finns ett behov. Om värmepumpen har tillgänglig effekt används den 

också för att göra tappvarmvatten. De röda staplarna visare en värmepump i hybriddrift 

som aktivt väljer det uppvärmningsslag med lägst rörlig kostnad varje timme.  

Beräkningen är gjord med klimatdata och elpriser för tre olika år 2010, 2013 och 2015, 

antaget att samma elpriser och klimatdata råder samtliga år i beräkningen. Som framgår 

av figuren kan värmepumpsinvesteringen vara störst om man räknar på de 

temperaturer och elpriser som rådde 2015, då kan en investering vara på ca 500 000 kr 

för att ha en återbetalningstid på fem år. Det kalla väder och höga elpriser som rådde 

2010 ger mindre utrymme för att investera i en värmepump, då får investeringen vara 

på max 250 – 350 000 för att vara lönsam på fem år. Däremot får driften av 

värmepumpen större betydelse för investeringsstorleken med data från 2010. De 

kraftigare variationerna i elpris gör att det finns mer pengar att spara på att ha en 

algoritm som aktivt väljer mellan fjärrvärme och värmepump 2010 än för 2013 och 2015. 

För 2015 var skillnaden i investeringsutrymme beroende på hur man väljer att köra 

värmepumpen ca 40 000 kr, med data för 2010 var skillnaden drygt 100 000 kr. 
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Figur 19. Maximal värmepumpsinvestering, beroende på hur värmepumpen styrs, för en 
återbetalningstid på 5 år baserat på nuvärdesmetoden  

Figur 20 visar den största lönsamma värmepumpsinvesteringen för en återbetalningstid 
på 10 år. Tendenserna är de samma som vid en återbetalningstid på fem år men 
investeringsutrymmet ökar till mellan 600 000 och 900 000 kr med hybriddrift. Även 
skillnaden i investeringsstorlek beroende på hur man kör sin värmepump ökar. För det 
mest extrema fallet 2010 är skillnaden nästan 200 000 kr i investeringsutrymme mellan 
hybriddrift och en värmepump i traditionell drift. 

 

 

Figur 20. Maximal värmepumpsinvestering, beroende på hur värmepumpen styrs, för en 
återbetalningstid på 10 år baserat på nuvärdesmetoden  
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För det verkliga hus som modellhuset har baserats på uppgick investeringen för att 
installera värmepumpar och andra nödvändiga installationer som komplement till den 
befintliga fjärrvärmen på 1,68 miljoner [5]. Som framgår av Figur 21 skulle inte en sådan 
investering vara lönsam inom rimlig tid med de elpriser som rådde 2013 oberoende av 
hur man styr värmepumpen. Denna slutsats stämmer också överens med resultaten i 
Gustafsson och Karlssons examensarbete. 

 

 

Figur 21. Nuvärdesberäkning för en värmepumpsinvestering på 1,68 miljoner. Investeringen 
baserad på uppgifter i Gustafsson och Karlssons examensarbete [5] 

Baserat på erfarenheter från värmepumpstillverkarna Bosch och Thermia i 
projektgruppen, bedöms kostnaden för installation av frånluftsvärmepumpar i 
fastigheten i Linköping som hög. Enligt dem ligger en komplex installation ej över 
550 000 kr [6][7]. I Figur 22 visas nuvärdet för investering och energikostnader för de tre 
alternativen beroende på hur många år man inkluderar: 

1. Enbart fjärrvärme (ingen värmepump installerad) 

2. Frånluftsvärmepump med hybriddrift  

3. Traditionell frånluftsvärmepump, värmepumpen utnyttjas maximalt om det finns 
värmebehov och den har ledig kapacitet  

I båda figurerna används klimatdata från 2013 men elpriset varierar mellan 2013 till 
vänster och 2010 till höger. Fjärrvärmepriserna baseras på 2015 års fjärrvärmetaxa i 
Linköping. 
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Nuvärde 
(Elpriser 2013) 

Nuvärde 
(Elpriser 2010) 

  

Figur 22. Nuvärde för investering och energikostnader, elpriser från 2013 och 2010, klimatdata 
från 2013. 

Med elpriser för 2013 har investeringen en återbetalningstid på drygt 6 år för 
hybridlösningen, medan den traditionellt installerade värmepumpen har en 
återbetalningstid på ca 7,5 år. Det skiljer med andra ord ett drygt år i återbetalningstid. 
Med 2010 års elpriser blir återbetalningstiden längre, drygt 8 år för hybridlösningen och 
12,5 år för en traditionell värmepump. Här skiljer det alltså fyra år i återbetalningstid 
beroende på hur man har möjlighet att styra värmepumpen.  

3.7 Slutsatser 
• En algoritm har tagits fram inom projektet som väljer det alternativ, värmepump 

eller fjärrvärme, som har lägst rörlig kostnad för rumsuppvärmning och 
tappvarmvattenproduktion. Algoritmen uppdaterar energipriser och klimatdata 
varje timme samt gör en ny beräkning av alternativet med lägst kostnad.  

• Algoritmen har testats och utvärderats i en fallstudie. Fallstudien är baserad på 
ett flerfamiljshus med en frånluftsvärmepump installerad. Fastigheten är placerad 
i Linköping och priser för fjärrvärme och el baseras på priser för Linköping. För 
elen har det rörliga priset antagits följa Nord Pools timpriser. 

• Fallstudien visar att: 

o I det aktuella fallet kommer algoritmen främst välja värmepumpen från 
oktober till april, då den ger lägst rörlig kostnad. Under maj till september 
kommer algoritmen välja fjärrvärme, då det alternativet är billigast under 
sommaren. Detta gäller både rumsuppvärmning och 
tappvarmvattenproduktion. 

o Med angiven prestanda för modellhus och värmepump kommer 
algoritmen välja värmepumpsdrift för tappvarmvattenproduktion tills 
fjärrvärmepriset är ca 30% av elpriset. För rumsuppvärmning väljer 
algoritmen värmepump tills fjärrvärmepriset är ca 20% av elpriset. 
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o Variationer i värmepumpens COP har betydligt mindre påverkan på 
resultatet än energipriserna. 

o Elpriser och klimatdata för tre år, 2010, 2013 och 2015 har analyserats. 
Störst besparingspotential har en hybridlösning med inbyggd algoritm då 
elpriserna är höga och varierar kraftigt. Av de analyserade åren var 
besparingspotentialen störst 2010 följt av 2013. 

• Besparingspotentialen för rumsuppvärmning och tappvarmvattenproduktion 
mellan en hybridvärmepump och traditionellt installerad värmepump är 2-4% för 
modellhuset i fallstudien. Besparingspotentialen för en hybridvärmepump var 
störst med priser och temperaturer från 2010, då elpriset var högt och med större 
variationer. 

• Med hjälp av nuvärdesmetoden har livscykelkostnaderna för att använda dubbla 
system beräknats. Med en hybridvärmepump som aktivt kan välja mellan 
värmepump- och fjärrvärmedrift kan värmepumpsinvesteringen vara 40–100 000 
kr högre och ändå ha en återbetalningstid på fem år, jämfört med en traditionellt 
installerad värmepump som går maximalt. 

o Beräknat på en återbetalningstid på 10 år kan skillnaden i investering 
tillåtas vara 70–180 000 kr högre för hybridlösningen och ändå ge samma 
återbetalningstid. 

o Spannet i investeringsstorlek beror på från vilket år man baserar elpriser 
och klimatdata. 

• Vid en investering på 550 000 kr har hybridvärmepumpen en återbetalningstid på 
drygt 6 år och den traditionella värmepumpen 7,5 år, baserat på elpriser för 
2013. Det skiljer därmed drygt ett år i återbetalningstid. 

o Baserat på elpriser från 2010, då priserna var höga och varierar mer var 
återbetalningstiden längre men skillnaden i återbetalningstid var 4 år. 

o Noterbart är att investeringskostnaden på 550 000 skiljer sig markant från 
kostnad för den värmepumpsinstallation som studerats i Linköping på 1,68 
miljoner, vilket gör att återbetalningstiden i så fall påverkas väsentligt. 

• Hybridlösningen med en algoritm som aktivt väljer det billigaste alternativet 
gynnas av variationer i energipriser där det ofta skiftar vilket 
uppvärmningsalternativ som är billigast. För att hybridvärmepumpar ska blir ett 
intressant alternativ krävs därmed också energiavtal där priserna varierar. 

• Hur priset på el och fjärrvärme utvecklas i framtiden kommer ha stor påverkan på 
hur ekonomiskt intressant hybridlösningen är på sikt. Om andelen el från vind 
och sol ökar i framtidens elnät och det leder till större variationer i elpriset 
kommer hybridlösningen bli mer ekonomiskt intressant. 
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4 Värmepumpar för 
tappvarmvattenvärmning som nyttjar 

lågtemperaturfjärrvärme  

4.1 Bakgrund 
Att använda fjärrvärme av lägre temperatur för att producera rumsvärme och 

tappvarmvatten skulle ge flera fördelar. Lägre temperaturer ger lägre värmeförluster i 

fjärrvärmenätet och en lägre returtemperatur möjliggör högre systemeffektivitet. Det 

lågtempererade fjärrvärmen kan antingen komma via specifika lågtemperaturnät eller 

genom att utnyttja fjärrvärmereturen i befintliga fjärrvärmenät. Temperaturen på 

fjärrvärmereturen är i allmänhet tillräckligt hög för att klara rumsuppvärmning med 

golvvärme, men tappvarmvattenproduktionen måste då lösas. Temperaturnivåerna för 

lågtemperaturfjärrvärme är i de flesta fall högre och stabilare och kan i de lösningar som 

är aktuella och testas i Sverige idag [27] klara radiatorvärme och antagligen även 

varmvattenproduktion. Lägre temperaturnivåer diskuteras och är på gång i Sverige 

genom t.ex. Ectogrid i Lund [29] och i Danmark finns redan lågtemperaturfjärrvärme 

som kräver extra temperaturhöjning för varmvattenproduktionen [28].  

Ett sätt att lösa tappvarmvattenproduktionen är med hjälp av en lokal värmepump i 

fastigheten som använder sig av fjärrvärmen som värmekälla och höjer upp 

temperaturen på tappvarmvattnet till rätt nivå. Idag finns det dock inte någon passande 

värmepump för detta i tillverkarnas standardsortiment. 

I de flesta fjärrvärmenät är det önskvärt att hålla returtemperaturen så låg som möjligt 

då det möjliggör en högre effektivitet i systemen. Samtidigt finns det mycket värme att 

utnyttja hos fjärrvärmereturen om man hittar applikationer som kan jobba mot så pass 

låga temperaturnivåer. I många moderna flerbostadshus och småhus är 

uppvärmningssystemens högsta nödvändiga temperatur relativt låg tack vare lågt 

uppvärmningsbehov, lågtempererade radiatorer och golvvärmesystem. Därför skulle 

fjärrvärmereturen eller lågtemperaturfjärrvärme många gånger ha tillräckligt hög 

temperatur för att tillgodose uppvärmningssystemets behov. 

Att dra fjärrvärme till värmeglesa områden medför ofta stora värmeförluster i näten. 

Dessutom riskerar förlusterna i näten att öka framöver allteftersom värmebehovet 

sjunker när husen blir allt mer välisolerade. Ett sätt att minska nätförlusterna är att 

använda sig av lågtemperaturfjärrvärme eller utnyttja den befintliga fjärrvärmereturen. 

Att använda fjärrvärme av en lägre temperatur gör att temperaturskillnaden mot 

omgivningen blir mindre, vilket medför mindre förluster i nätet. 
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Då det i BBR 25 finns krav på varmt vatten i kranen inom 10 s i flerbostadshus har de 

flesta flerbostadshus ett recirkulerande varmvattensystem (VVC). Värmeförlusterna från 

VVC:n har visat sig kunna vara stora. En stor del av året har inte en modern lägenhet 

något uppvärmningsbehov och förlusterna bidrar därför endast till onödig uppvärmning, 

vilket gör att det skulle kunna vara energimässigt intressant med lokal 

varmvattenproduktion även i flerfamiljshus. Projektet utreder därför om det finns 

potential att installera små lokala värmepumpar för varje lägenhet i stället för en centralt 

placerad värmepump i fastigheten. 

4.1.1 Syfte och mål 

Inom delprojektet utreds förutsättningarna för att använda sig av en värmepump som 

nyttjar lågtempererad fjärrvärme som värmekälla för tappvarmvattenproduktion. 

Delprojektet syftar till att utreda punkt 5 och 6 för projektets syfte och mål, se kapitel 

1.2. De två frågeställningarna som delprojektet ska besvara är: 

• Utreda förutsättningarna för värmepumpar som nyttjar lågtempererad fjärrvärme 

som värmekälla för tappvarmvattenproduktion i lägenheter och småhus samt ta 

fram en värmepumpsprototyp för detta. 

• Utreda om det är effektivare att använda små lokala värmepumpar istället för en 

centralt placerad värmepump för produktion av tappvarmvatten i flerfamiljshus 

och i så fall under vilka förutsättningar.  

4.2 Förutsättningar för värmepump med lågtempererad 

fjärrvärme som värmekälla 
Det finns både lagkrav och fysiska förutsättningar som påverkar förutsättningarna för 
drift och prestanda på en värmepump med lågtempererad fjärrvärme som värmekälla, 
dessa beskrivs och analyseras nedan.  

4.2.1 Krav i svenska regelverk som påverkar tappvarmvatten och VVC 

Både BBR 25 [16] och Säkert vatteninstallation [23] innehåller krav och 
rekommendationer kring tappvarmvattenproduktion och varmvattencirkulationen. Det 
finns också krav på maximalt installerad eleffekt i BBR vilket påverkar möjliga 
installationer för tappvarmvattenproduktion.  I bilaga 3 listas de krav som bedöms 
relevanta för projektet, både vad gäller tappvarmvattenproduktion och installerad 
eleffekt. 
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4.2.2 Temperaturnivåer på värmekällan 

Fjärrvärmeretur 

I Figur 23 nedan visas årsmedeltemperaturerna i ett antal svenska fjärrvärmenät. 
Medeltemperaturen på svensk fjärrvärme ligger på 86 °C framledning och 47 °C på 
returen [19]. Som framgår av figuren är medeltemperaturen på fjärrvärmereturen 
tillräckligt hög för golvvärme för i stort sett alla nät. Medeltemperaturen i nätet säger 
dock ganska lite om hur det ser ut lokalt i fjärrvärmenätet, temperaturen varierar 
beroende på var i nätet man befinner sig samtidigt som temperaturen varierar både 
över året och över dygnet. 

 

 

Figur 23. Årsmedeltemperaturen i svenska fjärrvärmesystem [21] 

Figur 24 visar temperaturvariationerna på fjärrvärmereturen vid Ryaverket i Borås. Detta 
är en förhållandevis centralt placerad mätpunkt och variationer i nätet har delvis jämnats 
ut jämför med förhållandena långt ut i nätet, men den ger en god bild av hur 
temperaturerna varierar över året. Som framgår av figuren varierar temperaturen ca 10 
°C mellan sommar och vinter. Den betydligt högre returtemperaturen under juni och juli 
beror på att absorptionskylmaskiner var i drift vilket höjer returtemperaturen. 
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Figur 24. Returtemperaturer in i Ryaverket i Borås för årets månader 

För att kunna analysera hur mycket temperaturen på fjärrvärmereturen kan variera har 

temperaturen ut från en fastighet längst ut i fjärrvärmenätet beräknats. Följande 

temperaturprofiler över dygnet fås då med en energieffektiv VVC (vänster) och med en 

väsentligt sämre VVC (höger), se Figur 25. 

 

Figur 25. Beräknad temperatur på fjärrvärmereturen nedströms en fastighet längst ut i nätet, med 
4 kWh/m2·år i VVC-förlust (vänster) och med 20 kWh/m2·år i VVC-förlust (höger) 

I verkligheten kommer VVC-förlusterna inte vara konstant över dygnet, som antagits 

här, förlusterna är som störst när byggnaden har ett litet varmvattenbehov, på natten. 

Detta kommer göra att skillnaden är större under tider med lågt värmebehov, samt tider 

helt utan värmebehov. Med de stora VVC-förlusterna i exemplet kommer 

fjärrvärmereturen att variera mellan 41 °C och 18 °C olika tider på samma dygn under 

sommaren. Resten av året är skillnaderna mindre, men ändå väsentliga. Om 

fastigheten uppströms är energieffektiv kommer temperaturskillnaderna över dygnet bli 

än större. Detta ger en indikation på vilka temperaturer en värmepump som är kopplad 

mot returtemperaturen på fjärrvärmenätet måste klara av att arbeta med. 
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Kvarteret Seglet i Karlstad har erfarenhet från värmepump kopplad till returen i 

fjärrvärmenätet [13], den stämmer väl med beräkningen som visas i Figur 25: 

”Temperaturen på fjärrvärmereturen fluktuerar i mycket större utsträckning än förväntat. Temperaturen 

varierar under vår, sommar och höst från ca 20 °C till ca 40 °C. Under vintermånaderna (december-

februari) är temperaturen stabilare och understiger sällan 35 °C. Detta innebär att returtemperaturer 

under 25°C förekommer under perioder då byggnaden har ett värmebehov.” 

Lågtemperaturfjärrvärme 

I ett dedikerat lågtemperaturfjärrvärmenät kommer fjärrvärmeleverantören sannolikt 

hålla en jämn temperatur över dygnet. Därmed kommer de temperaturvariationerna 

som kan fås i fjärrvärmereturen, inte vara ett problem. Fjärde generationens 

lågtemperaturfjärrvärme har en framledningstemperatur på ca 60 °C i Sverige, men 

lägre har också föreslagits t.o.m. under 50 °C förekommer i diskussioner [19] [25]. 

4.3 Systemprinciper för tappvarmvattenvärmning i 

småhus eller lägenhet 
Olika systemprinciper för att använda fjärrvärmen som värmekälla i 

varmvattenproduktion med värmepumpar har identifierats. Varmvatten kan produceras 

utan förvärmning med fjärrvärmen, där fjärrvärmen alltså enbart används till att ge 

värme till förångaren i värmepumpen. Bättre energimässigt är att använda så mycket av 

fjärrvärmen som möjligt att direktvärma varmvattnet med genom värmeväxling, det kan 

antingen göras före eller efter att fjärrvärmen avger värme till förångaren. Av dessa 

alternativ är förvärmning före förångaren energimässigt bäst, eftersom varmvattnet då 

värms med högst temperaturen. 

Alla alternativen ovan kan utföras med eller utan tank för ackumulering av varmvattnet.  

4.3.1 Direktvärmning 

Alternativen utan ackumuleringstank för varmvattnet kräver hög eller väldigt hög 

värmeeffekt på värmepumpen för att klara av maximal flödet för en armatur, se Figur 

26, detta gäller även direktvärmning av varmvatten vid centralt placerad värmepump i 

ett flerfamiljshus. 
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Figur 26. Systemlösningar utan ackumulerande tank på varmvattensidan. Utan förvärmning 
(vänster), förvärmning efter fjärrvärmen passerat förångaren (mitten) och förvärmning före 
fjärrvärmen passerat förångaren (höger). Angivna effekter gäller för att klara av maximala flödet ur 
en armatur (kökskran), men principen är likadan för en större värmepumpslösning 

Boverkets BBR [16] har en begränsning på maximal installerad eleffekt på 25 W/m2, 

vilket betyder knappt 2 kW för en normalstor lägenhet på 80 m2, se bilaga 3. Det gör att 

det inte går att direktvärma tappvarmvatten och klara kraven i BBR utan en 

ackumuleringstank för varmvattnet är nödvändig. Har fastigheten dessutom 

frånluftsvärmepump och elgolvvärme i badrum sjunker den tillåtna installerade 

eleffekten till nära 1 kW.  

Vid varmvattendrift med fjärrvärme som värmekälla nås en värmefaktor på i 

storleksordningen 5, det ger en möjlig värmeeffekt på värmepumpen på 5–10 kW. För 

att värma varmvatten till en fullt öppen köksarmatur (15 l/min, 55 °C) krävs ca 16 kW om 

inkommande kallvatten förvärms till 40 °C, men hela 47 kW om returen i fjärrvärmen 

inte kan förvärma inkommande kallvatten alls. Observera också att effektbehovet från 

en köksarmatur eller dusch är oberoende av storleken på lägenheten. Många små 

lägenheter i fastigheten minskar den största tillåtna installerade effekten per 

värmepump enligt BBR. 

Utöver att kraven i BBR inte uppfylls kommer den stora kompressorn som krävs göra 

värmepumpen dyr. Slutligen blir reglering av en direktvärmande värmepump, med få 

tappställen, oerhört svår, då det finns krav på att få varmvatten, med rätt temperatur, 

snabbt. Det ska dessutom fungera oberoende av vilket flöde man väljer i armaturen och 

värmepumpen ska stänga av när varmvattnet slutar tappas. Direktvärmning av 

tappvarmvatten av en värmepump utan ackumulatortank ses därför inte som ett möjligt 

alternativ för varmvattenproduktion. 
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4.3.2 Tanklösning 

Med ackumulering på varmvattensidan klarar volymen i tanken av stora tappningar, 

därmed behöver värmepumpen dimensioneras för att klara energin över dygnet (med 

tillräcklig marginal). Detta är det normala sättet att dimensionera värmepumpar för 

varmvattendrift. 

        

Figur 27. Systemlösningar med ackumulerande tank på varmvattensidan. Utan förvärmning 
(vänster), förvärmning efter fjärrvärmen passerat förångaren (mitten) och förvärmning före 
fjärrvärmen passerat förångaren (höger). Effekter gäller för att klara av maximala flödet ur en 
armatur (kökskran), men principen är likadan för en större värmepumpslösning 

Utan förvärmning av tappvarmvattnet, Figur 27 vänster, kommer alla värmning av 

varmvattnet gå genom värmepumpen, dvs det blir en väldigt enkel lösning. Dock 

kommer värmepumpen belastas mer än nödvändigt. Fjärrvärmen har nästan alltid högre 

temperatur än inkommande kallvatten, så det går under nästan hela året att förvärma 

kallvattnet direkt med fjärrvärmen, något som alltså inte utnyttjas med denna lösning. 

Genom att låta fjärrvärmen passera förångaren först, Figur 27 mitten, kommer 

värmepumpen kunna arbeta med en hög och stabil förångning hela tiden. Eftersom 

förångaren kyler fjärrvärmen innan förvärmningen finns en risk att den är kallare än 

kallvattnet vid låga fjärrvärmetemperaturer. Den risken borde dock vara låg, men kan 

möjligen inträffa långt ut i nätet när mycket varmvatten tappas i fastigheter uppströms i 

fjärrvärmenätet. Fördelen med denna lösning är att varmvattenanvändningen inte 

påverkar temperaturen in till förångaren, den påverkas enbart av temperaturen på 

returen på fjärrvärmen. 

När fjärrvärmen förvärmer varmvattnet, Figur 27 höger, fås maximal nytta av 

fjärrvärmens höga temperatur. Nackdelen är att värmepumpen kommer få en väldigt 

varierande temperatur på värmekällan att jobba med. Så länge varmvatten tappas 

kommer det ske en värmeväxling av fjärrvärmereturen som sänker temperaturen på 

den, innan den går in i förångaren. Men när tappningen upphör, upphör också 

värmeväxlingen varvid temperaturen inte längre sjunker, se Figur 28. Detta riskerar bli 

ett stort reglermässigt bekymmer, då t.ex. expansionsventiler är svåra att styra effektivt 

vid snabba temperatursvängningar. 
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Figur 28. Temperaturer vid tappning av varmvatten (vänster) och när tappningen upphört (höger) 

En alternativ systemlösning för att slippa de stora temperaturvariationerna fås om 
förvärmningen utförs i en slinga i varmvattenberedaren istället för, som i Figur 28, i en 
separat värmeväxlare utanför beredaren. Då fås både bra användande av fjärrvärmen 
som förvärmning av varmvattnet och stabil drift av värmepumpen. Man får dock inte lika 
bra förvärmning som med en separat värmeväxlare direkt i tappvattenflödet, men då det 
uppnås väsentligt bättre stabilitet i kylprocessen är det antagligen en nödvändig 
kompromiss.  

4.4 Test av prototypvärmepump 
Under projektets gång togs en prototypvärmepump fram hos en av de medverkande 

värmepumpstillverkarna. Värmepumpen är anpassad för att kunna använda en 

värmekälla av högre temperatur, t.ex. lågtempererad fjärrvärme. Värmepumpens 

specifikationer syns i Tabell 8. 

Tabell 8. Specifikationer för prototypvärmepumpen 

Specifikationer  

Max eleffekt 600 W 

Värmeeffekt (W25) 2700 W 

Köldbärare (tillåtet område m vatten) 10 – 45 °C 

Köldbärare (tillåtet område m frysskydd) 5 – 45 °C 

Backup vid för hög fjärrvärmetemperatur Elpatron 

Max varmvattentemperatur 65 °C 

Storlek varmvattenberedartank 190 l 

Energimärkning tappcykel L A+ 

 

Den framtagna prototypens prestanda har utvärderats enligt tappstandarden EN16147, 

tappcykel Large [15] men med högre köldbärartemperaturer än vad som specificeras i 
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standarden. Tre olika köldbärartemperaturer har testats, 10°, 25° och 40°C.  I Figur 29 

visas COP enligt EN16147, testcykel Large, vid en köldbärartemperatur på ±0 °C för tio 

bergvärmepumpar för enfamiljshus testade av SP 2012–14 åt Energimyndigheten [26]. 

Medel-COP på de tio testade värmepumparna är 2,1. I samma figur visas också COP 

för protypvärmepumpen vid köldbärartemperaturerna 10, 25 och 40 °C med samma 

testcykel. Protypen har alltså drygt dubbelt så hög värmefaktor som de testade 

värmepumparna, vid en köldbärartemperatur på 25°C. Värmefaktor för en Carnot-cykel 

dubblas när köldbärartemperaturen ökar från ±0°C till 25°C, så den förbättringen är 

rimlig, däremot borde värmefaktorn öka betydligt mer än 10% med köldbärartemperatur 

ökande till 40°C. Att den inte gör det är antagligen p.g.a. kyltekniska begränsningar. 

Troligen klarar inte kompressorn den högre förångningstemperatur varför värmepumpen 

regleras till lägre förångning och därför fås inte den teoretiska förbättringen av 

prestandan. 

  

Figur 29. COP på varmvattenproduktion enl. EN16147 tappcykel Large, med köldbärare ±0 °C 
(vänster) och en ny värmepump för fjärrvärmekoppling vid högre köldbärartemperaturer (höger) 

4.5 Potentialen för värmepumpar som nyttjar 

lågtemperaturfjärrvärme som värmekälla  
Potentialen för värmepumpar som producerar varmvatten i små- och flerbostadshus 

med lågtemperaturfjärrvärme som värmekälla är beroende av flera faktorer: 

• Uppvärmning med låga temperaturnivåer i systemet, i praktiken krävs golvvärme 
för att tekniken ska fungera idag 

• Närhet till fjärrvärmenätet och intresse från fjärrvärmebolaget att ansluta 
fastigheter till returledningar eller lågtemperaturfjärrvärme 

• Temperaturstabilitet i fjärrvärmenätet 

• El- och fjärrvärmepris som gör lösningen ekonomiskt intressant  
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I praktiken krävs uppvärmning med golvvärme för att tekniken ska fungera idag. 

Golvvärme i flerbostadshus är ovanligt, då det är dyrare än radiatorer att installera. 

Därför är potentialen för värmepumpar för tappvarmvattenproduktion tillsammans med 

värmning med fjärrvärmereturen låg i befintliga bostäder och finns i princip bara vid 

nyproduktion. Den dyrare installationen av golvvärme gör att det kommer krävas 

förmånliga taxor för den lågtempererade fjärrvärmen för att alternativet ska bli 

ekonomiskt intressant. 

Om fjärrvärmen klarar att leverera tillräckligt hög temperatur så radiatorburna 

värmesystem fungerar för rumsuppvärmning öppnar sig helt andra möjligheter, då finns 

t.o.m. möjlighet att använda sig av lågtemperaturfjärrvärme efter energirenovering av 

fastigheter. Med golvvärmesystem krävs FTX-återvinning av ventilationsluften, annars 

fås ingen förvärmning av tilluften in i lägenheten, med radiatorburet värmesystem kan 

det fungera även med ett billigare FX-system, åtminstone med tillräcklig radiatoryta. 

Flerbostadshus har byggts med FX eller FTX som standard sedan början av 10-talet, 

varför många flerbostadshus har potentialen att införa tekniken. 

Enligt SCB [24] har knappt 200 000 lägenheter färdigställs sedan 2010, se Figur 30. I 

snitt har det alltså byggts 25 000 lägenheter per år sedan 2010. Antal färdigställda 

lägenheter varierande dock kraftigt över åren, varför det är svårt att göra prognoser för 

framtida byggtakt. Samtidigt har ungefär 10 000 villor byggt per år sedan 2010. 

 

Figur 30. Färdigställda lägenheter i flerbostadshus (vänster) och småhus (höger). 2018 är 
extrapolerade från värde för första kvartalet. 

Många flerbostadshus byggs inom fjärrvärmenätsområden, i större städer de flesta. Det 

motsatta gäller för småhus, de flesta småhus byggs utanför fjärrvärmeområdena då 

deras energianvändning är för låg för att det ska vara lönsamt med anslutning till 

fjärrvärmenätet. Potentialen för tekniken i småhus får därför anses vara låg. 

Med antagandet att 80% av flerbostadshusen och 20% av villorna ligger inom rimligt 

avstånd till ett fjärrvärmeområde och att hälften av dem i sin tur också har möjlighet att 

ansluta till en returledning eller annan lågtemperaturfjärrvärme ger det att 10 000 

lägenheter och 1 000 villor teoretiskt skulle kunna byggas med tekniken årligen.  
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Det finns också tekniska problem att lösa, temperaturnivå och stabilitet i temperatur på 

fjärrvärmereturen kan vara ett hinder för använda returen som uppvärmningskälla. Trots 

att Kv. Seglet använde lågtempererad golvvärme inträffade tillfällen då värmesystemet 

kyldes av fjärrvärmen. Detta problem är lösbart, t.ex. genom att blockera fjärrvärmen 

när den är kallare än värmesystemet, men det kan därför kräva ett överdimensionerat 

värmesystem. Sannolikheten att det fungerar att hålla temperaturen i en fastighet med 

radiatorer är lägre än om fastigheten har golvvärme, p.g.a. den högre temperaturnivån 

för radiatorer. Detta skulle behöva utredas vidare, dvs hur stort problemet är med låga 

temperaturer på fjärrvärmereturen och hur troligt det är att en fastighet med radiatorer 

kan värmas av den. 

Framtida 4:e generationens fjärrvärmenät (lågtemperatur) kommer hålla nära konstant 

framledningstemperatur över dygnet, där är det alltså inga problem att ha ett 

radiatorburet värmesystem. Dessa fjärrvärmenät är dock tänkta att klara av 

varmvattenproduktionen själva, varför värmepumpar borde vara onödiga [25]. 

Varierande temperatur på fjärrvärmen påverkar inte värmepumparna så länge 

fjärrvärmen håller sig inom värmepumpens arbetsområde och variationerna inte är för 

snabba. De kommer leverera lägre effekt vid lägre temperatur på fjärrvärmen, men de 

måste vara konstruerade att klara ett brett spann av temperaturer. 

 

4.6 Utredning lokalt eller central placerad värmepump i 

flerbostadshus 
Varmvattencirkulationen (VVC) i flerfamiljshus ger upphov till stora energiförluster. Ett 
sätt att minska förlusterna vore att istället värma varmvattnet lokalt i varje lägenhet. De 
tekniskt och ekonomiska förutsättningarna för en sådan lösning behöver dock utredas. 

4.6.1 Förluster i varmvattencirkulationen (VVC) 

BeBo genomförde 2015 en kartläggning av VVC-förlusterna i 12 svenska fastigheter 
[14]. Resultatet visade att förlusterna varierade mellan 2,4 till 28 kWh/m2 Atemp år, se 
Figur 31 nedan. Där de största förlusterna uppmättes i två nyproducerade byggnader, 
det är med andra ord inte gammal teknik som är problemet, utan dålig konstruktion av 
VVC:n i sig. En anledning till att VVC förlusterna snarare har ökat än minskat är att BBR 
idag kräver varmvatten inom 10 s medan kravet tidigare låg på 30 s [16]. 
Schablonvärdet vid nyproduktion anges ofta till 4 kWh/m2 Atemp år, men i BEBOs 
undersökning var det endast en av de sju nybyggda fastigheterna som låg under 
schablonvärdet.  
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Figur 31. Kartläggning av VVC-förluster, alla fastigheter (vänster) och nya byggnader (höger) [14]  

4.6.2 Nödvändig tankvolym för småhus och lägenheter 

För att uppskatta hur tankvolymen beror av temperaturen på inkommande kallvatten 

och kompressorstorlek har en enklare beräkningsmodell tagits fram. Modellen för 

varmvattentanken som används i beräkningen utgår ifrån att varmvattentanken är 55°C 

i toppen och 48°C i botten när värmepumpen slutar göra varmvatten, däremellan är det 

en linjär temperaturprofil. Tanken töms sedan som en ”plugg”, dvs helt fritt från 

omblandning. Detta är en ideal modell av tanken, men en lösning som eftersträvas när 

man konstruerar kombinationen värmepump och varmvattenberedare. När tanken har 

35% av energiinnehållet kvar räknar modellen att omblandning börjar ske, när tanken är 

helt tom har den samma temperatur som inkommande förvärmt varmvatten. 

Tankmodellen är ideal, dvs räknar inte med några förluster mot omgivningen. 

Värmepumpens värmeavgivning antas vara konstant, oberoende av temperatur på 

tappvarmvattnet. Detta är en förenkling mot verkligheten. Eftersom modellen inte 

innehåller någon beräkning av temperaturen i botten av tanken, som är normal 

givarplacering för start av varmvattendrift hos värmepumpar, så har en skattning gjorts 

när värmepumpen bör starta. Värmepumpen startar därför när temperaturen på 

tappvarmvattnet ut ur tanken har fallit till 52°C eller när ca 60% av värmeinnehållet 

återstår i tanken. 
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Figur 32 Temperatur som funktion av mängd tappat varmvatten för olika temperatur på det 
inkommande kallvattnet. 

Erfordrad tankvolym beror på i vilken grad kallvattnet kan förvärmas, dvs hur hög 

temperaturen på vattnet in i tanken är, men resultat från beräkningar visar att detta 

beroende är relativt svagt. Beräkningarna som har gjorts för tappcykel Medium och 

Large (se Tabell 9) enligt EN16147 [15], visar att maximalt 25% större tankvolym krävs 

vid en inkommande vattentemperatur på 10 °C jämfört med om förvärmning görs till 

40°C, se Figur 33. Maximal skillnad gäller med Tappcykel M då man tillåter så låg 

temperatur som 40°C ut ur tanken som lägsta temperatur. 40°C är väldigt låg 

temperatur på varmvattnet, men det bryter inte mot legionellakraven som finns i Säker 

Vatten [23]. Där står att för värmepumpar tillåts temperaturer under 55°C, men då ”bör 

inte varmvattencirkulation användas”, se bilaga 3. Dock är det få användare som är 

nöjda med så låg varmvattentemperatur. Tapprofil XL och större är inte undersökta, 

men förväntas ge liknande resultat.  
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Figur 33. Nödvändig tankvolym för olika temperaturnivåer på förvärmningen före tank, baserat på 
tappcykel M (vänster) och L (höger). De olika linjerna visar lägsta utgående tappvarm-
vattentemperatur från tanken över dygnet. Beräknat för en 2 kW värmepump. 

Hur minsta möjliga tankvolymen beror på installerad värmepumpseffekt har också 

undersökts. Beräkningarna baseras på att värmepump och tillhörande tank ska klara 

tappcykel Large enligt EN16147 [15], se tapprofilen i Tabell 9 nedan. Som framgår av 

tabellen sker två större tappningar under dygnet, dels kl. 08:05 och dels kl. 21:00. Det 

är i praktiken dessa två tappningar som utgör den störst utmaningen. Enligt standarden 

antas tanken vara fylld med vatten av 55°C när tappningarna startar kl. 07:00 på 

morgonen. 
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Tabell 9. Tappcykel Large enligt EN16147 

 

Resultaten från beräkningarna visar först och främst att för en given avgiven 

värmeeffekt från värmepumpen, så krävs en mindre tankvolym ju lägre lägsta 

varmvattentemperatur över dygnet som man kan acceptera och vice versa. Resultaten 

visar också att en liten tankvolym inte kan kompenseras med en större effekt på 

kompressorn för att erhålla högre lägsta varmvattentemperatur för en given tappcykel, 

utan motsatt effekt fås. Beräkningarna visar att skillnaden på minsta, teoretiskt möjliga, 

tankvolym beroende av kompressorstorleken dock är förhållandevis liten. Ca 15% större 

tank krävs för en 8 kW värmepump jämfört med en på 0,5 kW, se Figur 34.  
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Figur 34. Tankvolym som funktion av värmepumpseffekten. Med högre värmeeffekt krävs större 
tankvolym för att hålla en viss lägsta tapptemperatur över dygnet. Diagrammet visar beräkning 
utan förvärmning av varmvattnet, dvs med en inkommande kallvattentemperatur på 10°C (vänster) 
förvärmning till 40°C (höger).  

Resultatet att en större värmepump kräver en större tank beror på tappcykelns 

utformning i kombination med antagandet om värmepumpsstyrningens hysteres, där 

kompressorn antas starta vid 52°C på utgående tappvarmvatten. En liten kompressor 

kommer vara igång en längre tid innan tanken är uppe i temperatur. Enligt 

beräkningarna kommer värmepumpens kompressor starta för att producera varmvatten 

under den stora tappningen under morgonen (kl. 08:05). En större kompressor kommer 

då snabbare upp i temperatur på vattnet i tanken och slår av medan en mindre 

kompressor få arbeta en längre tid för att komma upp i samma temperatur. Det medför 

att tanken är fulladdad senare på dygnet med en liten kompressor jämfört med en stor. 

När tanken är fulladdad slår värmepumpen av och därefter sänks energiinnehållet i 

tanken gradvis under dagen, genom ett antal mindre tappningar, se tapprofilen i Tabell 

9. Effekten blir att när de stora tappningarna kommer på kvällen har tanken med den 

mindre värmepumpen ett högre energiinnehåll från start än den stora, vilket gör att en 

mindre tank krävs för att klara tappningen. Detta gäller inom vissa gränser, med en 

tillräckligt stor värmepump kan t.ex. direktvärmning av varmvattnet ske och ingen tank 

behövs. 
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Figur 35 Resultat från beräkningarna för värmepump med 1 kW värmeeffekt (vänster) och 8 kW 
värmeeffekt (höger). Notera att den mindre värmepumpen fortsätter värma längre på morgonen 
och att temperaturen på eftermiddagen därför är något högre. Detta betyder att en mindre tank, 
teoretiskt, kan användas. 

 

4.6.3 Centralt placerad värmepump för flerfamiljshus 

Direktvärmning av tappvarmvatten 

Med en frekvensstyrd större värmepump kan tappvarmvatten direktvärmas centralt i 

större flerbostadshus, men det krävs med största sannolikhet en bufferttank på 

värmebärarsidan för att regleringen av värmepumpen inte ska bli för ryckig. 

Diskussioner har förts med en tillverkare om möjligheterna, det framkom att 

frekvensstyrda värmepumpar inte är anpassad för snabb reglering, helt enkelt för att 

behov inte finns vid normal värmepumpsdrift, samt att det antagligen är väldigt svårt att 

reglera expansionsventilen så att kylprocessen fungerar. Med en bufferttank på 

värmebärarsidan försvinner med stor sannolikhet behovet av snabb reglering. 

Om man bortser ifrån de reglertekniska problemen kan slutsatser dras för en 

exempelfastighet med 100 lägenheter. Med tre stycken 70 kW värmepumpar med ett 

normalt reglerområde för de frekvensstyrda värmepumparna på 25–100% kan man 

klara hela spannet mellan de extremer i reglerområdet mellan en hög fjärrvärmeretur på 

45° i kombination med ett lågt tappvattenflöde på 0,08 l/s, till en låg fjärrvärmeretur på 

15° i kombination med ett tappvattenflöde på 0,89 l/s, se Figur 36. 
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Figur 36. Lägsta reglerområde med en av tre frekvensstyrda värmepumpar igång (vänster) och 
högsta reglerområde med alla tre värmepumparna igång (höger) 

 

Figur 37. Tre lika stora värmepumpar klarar av att hantera nästan hela dygnets 
tappvarmvattenbehov utan tank, enbart låglasttiderna mitt i natten har enligt tappcykeln för lågt 
varmvattenbehov.  

Med mer förnybar elproduktion kommer elpriserna variera mer, åtminstone 

morgontoppen i varmvattenförbrukningskurvan sammanfaller med tider då mycket el 

används i Sverige. Detta betyder att risken finns att direktvärmande värmepumpar 

kommer jobba mycket när elpriserna är som högst, vilket kommer påverka 

möjligheterna att sälja in tekniken.  

Liksom för småhus och lägenheter kommer en förvärmning av varmvattnet med 

fjärrvärmen, antingen före eller efter förångaren, minskar effektbehovet hos 

värmepumpen, se kapitel 4.3. En avvägning krävs mellan vilken effekt som behöver 

installeras och hur låg fjärrvärmetemperatur riskerar bli. Antagligen kommer man vara 

tvungen att räkna med låga fjärrvärmetemperatur, som alltså ger liten eller ingen 

förvärmning, då högsta effektbehovet för varmvatten uppstår ungefär samtidigt i alla 

fastigheter i fjärrvärmenätet.  

Tanklösning för tappvarmvatten 

En tanklösning med fjärrvärme som värmekälla kommer inte väsentligt skilja sig mot hur 

varmvattenlösningar med bergvärmepump dimensioneras idag, samma eller nästan 
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samma ackumuleringsvolym behövs på varmvattensidan. Är man säker på att 

fjärrvärmen alltid håller tillräckligt hög temperatur när varmvatten tappas, så kan 

volymen minskas. 

Fjärrvärme skulle kunna användas till att förvärma delen av tanksystemet med låga 

temperaturer, antingen genom en slinglösning, eller genom att värmeväxla utanför 

tanksystemet. Denna lösning skulle göra att tankvolymen möjligen kan minskas, då 

fjärrvärmen kan värma denna del av tanksystemet efter höglasttid. Naturligtvis måste 

risk för legionella inkl. byggregler tas i beaktande här. 

Generellt finns större möjligheter att hantera komplicerade lösningar med en centralt 

placerad värmepump, då kostnadspåslaget per lägenhet blir lägre för speciallösningar. 

Att styra temperaturen med förvärmning av varmvattnet före förångaren kan lösas, mer 

eller mindre bra, antingen med shuntning eller med en utjämnande tanklösning, se Figur 

38 nedan. 

    

Figur 38. System med förvärmning före förångaren (vänster), del av systemet utfört med 
shuntning för att dämpa temperaturändringar på förångarsidan (höger). 

4.6.4 Kostnad för en värmepump per lägenhet jämfört med en per 

fastighet 

I flerbostadshus krävs normalt varmvattencirkulation (VVC) som ofta ger stora 

värmeförluster. Med en värmepump per lägenhet som producerar tappvarmvatten 

slipper man VVC, eftersom rörlängder från varmvattenberedaren då blir mycket kortare. 

Däremot kommer en större volym vatten varmhållas i tankar vilket också innebär 

förluster. Istället krävs lågtempererad fjärrvärme uppdraget till varje lägenhet. Det 

betyder att värmeförlusterna med en värmepump per lägenhet kan bli lägre. Samtidigt 

kommer denna lösning kräva billiga värmepumpar och installation för att bli lönsam, 

varför värmeisolering av fjärrvärmerör riskerar utföras väsentligt sämre än motsvarande 

VVC.  
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Figur 39. Schematisk skiss över värmepump i lägenheten (vänster) och en värmepump i 
gemensamt utrymme (höger) 

Börjar vi titta på ytterligheten att placera en värmepump uppe i boendeutrymmet istället 

för i tex ett källarutrymme, så blir inte skillnaden stor mellan de två alternativen. 

Rörmässigt är det likvärdigt, om vi förutsätter att det krävs VVC. Med värmepumpen 

placerad i boendeutrymmet försvinner kostnaden för cirkulationspumpen för VVC:n, 

annars är allt annat i princip lika. Dubblar vi till två lägenheter kommer kostnaden för 

lägenhetsvärmepump dubblas eftersom två värmepumpar behövs, medan man med 

centralt placerad värmepump möjligen behöver öka storleken på själva kompressorn 

och öka varmvattenberedaren. En dubbling av kostnaden där är helt utesluten, det 

kommer inte behövas. 

För att ge en bild av de ekonomiska förutsättningarna för att använda lokala små 

värmepumpar visas ett räkneexempel baserat på det modellhus som togs fram i kapitel 

3. Modellhuset hade ca 100 lägenheter och VVC-förlusterna uppskattades till 60 

MWh/år (8,4 kWh/m2, år). I exemplet antags också att VVC-förlusterna försvinner helt 

om man installerar lokala värmepumpar i varje lägenhet. Om man antar att 

värmepumpen har ett COP för tappvarmvattenproduktion på 3 blir den årliga 

besparingspotentialen 20 MWh el/år. Med ett antaget elpris på 1 kr/kWh under 15 år blir 

nuvärdet (Nuvärdesmetoden, kalkylränta 6%) av att slippa VVC-förlusterna ca 200 000 

kr. Med antagandet att en central värmepump för tappvarmvattenproduktion kostar 

300 000 kr finns ett totalt investeringsutrymme på 500 000 kr. Fördelat på 100 

lägenheter får därmed varje lokal värmepump kosta 5 000 kr/lägenhet. 

För ett mer extremt fall med höga VVC förluster och färre lägenheter blir 

investeringsutrymmet högre. För en fastighet med 10 lägenheter och VVC-förluster på 

20 kWh/m2 år, där en central värmepump för tappvarmvattenproduktion antags kosta 

150 000 kr blir investeringsutrymmet för lokalt placerade värmepumpar ca 20 000 
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kr/lägenhet. Detta är i samma storleksordning som enkla värmepumpar kostar, speciellt 

vid större köp, enligt diskussioner i projektgruppen. 

4.6.5 Utnyttjande av lägenhetsyta 

Då ny lägenhetsyta i bostadsrätter är dyrt, kan det vara svårt att avvara plats för en 

komplett värmepump med i storleksordningen 200 l varmvattenberedare, som tar upp 

en yta på 60*60 cm, i varje lägenhet. Förvisso räknas ytan som värmepumpen tar in i 

lägenhetsytan, så principiellt påverkar inte värmepumpen hur mycket byggaren kan få 

betalt för lägenheten. Framförallt för små lägenheter riskerar dock platsutnyttjandet att 

ifrågasättas av potentiella bostadsköpare, då det kan leder till sämre planlösning i 

lägenheten. 

4.7 Slutsatser 
• Tekniken att använd fjärrvärmereturen för rumsuppvärmning kräver idag 

golvvärme för att fungera.  

o För flerbostadshus medför det i praktiken att endast nybyggnation kan 
komma i fråga då befintliga fastigheter så gott som uteslutande har 
radiatorer.  

o Det är dyrare att installera golvvärme än radiatorer viket gör att det 
kommer krävas förmånliga taxor för den lågtempererade fjärrvärmen för 
att alternativet ska bli ekonomiskt intressant. 

• Lågtemperaturfjärrvärme i Sverige kommer antagligen leverera tillräckligt hög 
temperatur och därför klara av varmvattenproduktion, då är alltså värmepumpar 
överflödiga. I Danmark används redan ännu lägre tempererad fjärrvärme, med 
elvärme för att ge varmvattnet tillräckligt hög temperatur, men värmepumpar kan 
naturligtvis användas istället. 

• Fastigheter som ska utnyttja fjärrvärmereturen måste ligga inom rimligt avstånd 
till ett fjärrvärmenät, vilket de flesta flerfamiljshus gör. Däremot byggs de flesta 
enfamiljshus idag i områden utanför fjärrvärmenätet. 

o Med antagandet att 40% av de nybyggda flerfamiljshusen och 10% av 
villorna har möjlighet att ansluta till en fjärrvärmereturen med 
förutsättningar för tekniken medför det att 10 000 lägenheter och 1 000 
villor teoretiskt skulle kunna byggas med tekniken årligen. 

o Det finns också tekniska problem att lösa med bl.a. fluktuationer i 
temperatur på fjärrvärmereturen. 

• Det finns ingen entydigt optimal systemlösning för en värmepump som använder 
fjärrvärmereturen som värmekälla för att producera tappvarmvatten.  
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• Störst möjlighet till förvärmning av kallvattnet fås när värmeväxlaren för 
förvärmning placeras innan fjärrvärmen passerat förångaren. Nackdelen är att en 
sådan systemlösning leder till stora temperaturvariationer på värmekällan.  

• En värmepump placerad i en lägenhet eller småhus kräver en tank, för 
direktvärmning krävs en så stor kompressoreffekt på värmepumpen att BBRs 
krav om maximal installerad eleffekt inte klaras. 

o För en centralt placerad värmepump i ett flerfamiljshus kan direktvärmning 
fungera. 

• Tankstorleken som krävs varierar i liten omfattning beroende på vilken 
fjärrvärmetemperatur man kan förvärma tappvarmvattnet med. Inte heller 
påverkar, teoretiskt, vilken effekt värmepumpen har speciellt mycket.  

• En värmepumpsprototyp har tagits fram och utvärderats. Protypen har ett COP 
vid tappvarmvattenproduktion på 5,0 vid en köldbärar/fjärrvärme-temperatur på 
40°C. Det är dubbelt så högt som den bästa bergvärmepumpen i 
Energimyndighetens test 2012–2014, då testat med en köldbärartemperatur på 
0°C. 

• För flerbostadshus är en centralt placerad värmepump att föredra jämfört med 
små lokala värmepumpar i varje lägenhet, även om det leder till högre VVC 
förluster. 

o Små, lokala, värmepumpar får svårt att konkurrera ekonomiskt med en 
centralt placerad värmepump. Investeringskostnaden blir hög jämfört med 
besparingspotentialen kopplad till lägre VVC-förluster. 
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5 Slutsatser 

Projektets slutsatser redovisas för respektive delprojekt. Se kapitel 2.7, 3.7 och 4.7. 

5.1 Måluppfyllnad 
Det övergripande syftet med projektet var att visa på olika möjligheter med 

värmepumpar i fjärrvärmenät och ta fram kunskap för att visa på olika möjligheter för 

samkörning av värmepumpar och fjärrvärme. Detta har gjorts i tre delprojekt. 

Kopplat till tillverkningsindustrin har två värmepumpar på Volvo Cars i Torslanda och 
dess samverkan med fjärrvärmesystemet analyserats. Baserat på analysen har 
rekommendationer om hur man ska koppla in värmepumpen i förhållande till 
fjärrvärmen tagits fram. Driftsstrategin för kombinationen fjärrvärme - värmepump har 
analyserats med avseende på ekonomi och miljö. Detta uppfyller delmål 1 och 2 för 
projektet.  

För delprojektet Optimerad kombinerad drift av värmepumpar och fjärrvärme har en 
algoritm tagits fram som väljer det alternativ, värmepump eller fjärrvärme, som har lägst 
rörlig kostnad för rumsuppvärmning och tappvarmvattenproduktion. Algoritmen 
uppdaterar energipriser och klimatdata varje timme samt gör en ny beräkning av 
alternativet med lägst kostnad. Med hjälp av nuvärdesmetoden har 
livscykelkostnaderna för de dubbla system beräknats och projektet har utrett hur stor 
investeringen kan vara beroende på vald driftstrategi för att bli lönsam. Detta uppfyller 
delmål 3 och 4 för projektet. 

I delprojektet som tittat på tappvarmvattenvärmning i kombination med 
lågtemperaturfjärrvärme har förutsättningarna för att använda en värmepump som 
nyttjar lågtempererad fjärrvärme som värmekälla för tappvarmvattenproduktion utreds 
och potentialen för sådana värmepumpar har uppskattats. En prototyp har tagits fram 
och utvärderats av en av värmepumpstillverkarna i projektgruppen. Därutöver har 
frågan om central eller lokalt placerad värmepump för produktion av tappvarmvatten 
utretts. Detta uppfyller delmål 5 och 6 för projektet. 

Samtliga av projektets delmål bedöms ha uppfyllts. 

 

5.2 Medverkan projektpartners 
I Tabell 10 nedan visar i vilka delprojekt respektive projektdeltagare främst har varit 
aktiv. RISE har ansvarat för att driva arbetet i respektive delprojekt och har tillsammans 
med deltagarna i delprojekten har stått för det huvudsakliga arbetet. Därutöver har 
frågor diskuterats med övriga parters i projektet vid behov. På de gemensamma 
projektmötena har slutsatser och frågeställningar från delprojekten diskuterats, det gör 
att alla partners har kunnat bidra med kunskaper även i de delprojekt där man inte har 
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arbetat lika aktivt. Borås Energi och Miljö bidragit med fjärrvärmekunskaper och data för 
fjärrvärmesystem och energipriser, främst i det delprojekt där man arbetat aktivt men 
även till övriga delprojekt.  Värmepumpstillverkarna har bidragit med kunskaper och 
data för värmepumpar och hur de samverkar med fjärrvärme.  Bosch och Thermia har 
t.ex. kommit med inspel till delprojektet ”Värmepumpar i tillverkningsindustrin” om 
samverkan mellan värmepumpar och fjärrvärme. Nibe har ansvarat för framtagning och 
tester av värmepumpsprototypen som använder lågtempererad fjärrvärme som 
värmekälla. Volvo har bidragit med information om deras värmesystem och data från 
det.  

 

Tabell 10. Projektdeltagande i projektets delprojekt 

Företag VP i tillverknings-

industri 

Kombinerad drift  

VP-Fjv 

VP för tappvv-

produktion 

RISE X X X 

Volvo Cars X   

Bosch 

Thermoteknik 

 X  

Thermia  X X 

Nibe   X 

Borås Energi och 

Miljö 

 X  

 

5.3 Förslag på fortsatt arbete 
För hybridvärmepumpar med möjlighet att alternera mellan värmepumpsdrift och 
fjärrvärme hade det varit intressant att göra en större fallstudie som inkluderar fler typer 
av fastigheter och fler prismodeller för fjärrvärme och el för att se hur det påverkar 
algoritmens val av uppvärmningssätt. För framförallt fjärrvärme finns stora skillnader i 
prisnivåer och kostnadsuppbyggnad mellan olika fjärrvärmebolag. 

För tappvattenvärmning med värmepump där fjärrvärmereturen används som 
värmekälla skulle det vara av intresse att utvärdera i labbmiljö hur stora och snabba 
temperaturvariationer på värmekällan som värmepumpen kan hantera på ett bra sätt. 
Om man väljer en systemlösning där tappvarmvattnet förvärms genom värmeväxling 
med fjärrvärmereturen innan returen används som värmekälla till värmepumpen fås 
stora temperaturvariationer på värmekällan beroende på om man tappar varmvatten 
eller ej. 

Hur fort returtemperaturen varierar i en verklig fastighet ansluten till fjärrvärmenätets 
returledning kan påverka möjligheterna att styra en värmepump, vid för snabba 
temperatursvängningar riskeras kontrollen av expansionsventilen och värmepumpen 
kan få dålig prestanda, eller i värsta fall kan kompressorn ta skada. Storleken på 
temperaturspannet är också viktig, då värmepumpen kommer få sämre prestanda i 
ytterligheter, eller t.o.m. kommer vara tvungen att stoppas om temperaturen är för låg 
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eller för hög. Detta skulle behöva utredas för att förstå vilka krav som ställs på en 
värmepump som jobbar med fjärrvärmeretur som värmekälla. 

För att kunna konstruera direktvärmande värmepumpar behövs också data över hur fort 
varmvattenförbrukning fluktuerar i flerbostadshus. Utförs värmepumpen utan större 
dämpande vattenvolym är detta nödvändig information, om man ska lyckas.  
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Abstract 

In Sweden the two most common ways to heat a building is either by heat pumps or by district heating. In many 
facilities and multifamily houses with an installed heat pump there are many times, by historical reasons also a 
connection to district heating. The prices for both electricity and district heating often vary over time. For the 
building owner it would be cost efficient if he had the possibility to combine the two heating facilities and switch 
between the two systems in order to choose the one with the lowest operating cost for the moment. One step closer 
to such a solution is to develop a method on how to calculate and chose the most cost efficient combination of heat 
pump and district heating operation depending on the operating conditions at the moment. 
 
The main object with the study have been to develop an algorithm to calculate when it is best according to price to 
use district heating and when to use a heat pump for facilities that have both district heating and heat pump 
installations. In addition, life cycle cost calculations (LCC) have been performed in order to evaluate the costs 
related to using double systems. The method developed is based on Swedish conditions and takes into account 
running costs for electricity and district heating as well as the heat pumps performance at current conditions such as 
outdoor temperature and the type of heating system. The method also differentiates between domestic hot water 
production and space heating operation. 
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1. Introduction 

1.1. Background 

In facilities and multifamily houses in Sweden with an installed heat pump there are many times, by historical 

reasons also a connection to district heating. For the house owner it would be a benefit if there was a possibility to 

alter between the two alternatives of heating depending on the lowest cost. In a future smart grid it would be a 

benefit if it was possible to alter the technology for the heat production based on the demand and supply for district 

heating and electricity at the moment. Here a hybrid heat pump, with its possibility to vary the heating facility, 

increases the flexibility in the energy system. 

A hybrid heat pump is a heat pump with a possibility to differ between different way of heating, either to use a heat 

pump solution or another heating system.  Today there are already existing hybrid heat pumps on the European 

market. Several heat pump suppliers offer a heat pump solution with a possibility to alter between a gas or oil boiler 

and a heat pump [1]. This article investigates the possibilities to alter between heat pump and district heating. 

1.1.1. The Swedish heating market 

The most common way to heat a building today in Sweden is to use district heating followed by electricity either by 

heat pump or electrical heaters, on third place come biofuel-boilers. More than 50% of the Swedish heating demand 

is covered by district heating [5]. Electric heaters and heat pumps are most common in single-family-houses, while 

district heating dominates in multi-family-houses. One third of the heating demand in Sweden is covered by heat 

pumps or electrical boilers. Today there are over 1 million installed heat pumps in Sweden, mainly in single family-

houses. [6] 

1.1.2. District heating prices in Sweden 

The cost for district heating in Sweden varies from one municipality to another, the Swedish district heating 

association has published prices for different Swedish grids for three model houses [7]. In Figure 1 below the district 

heating prices related to a lager multifamily house are shown. As one can see the yearly cost for district heating 

varies from 40 to 80 Euro/MWh depending on where your building is located.  There is also a large variation 

between different grids in how the tariff is built up, which makes it difficult to compare the prices easily. 

 

 

Figure 1. Variation in district heating prices 2016 for a building with a heating demand of 1000 MWh/year, based on at which district heating grid 

in Sweden the building is located, prices in Euro, VAT excl. 
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1.1.3. Electricity prices in Sweden 

The Swedish electricity mix consist of mainly hydro- and nuclear power, together they represented 81% of the 

electricity production in Sweden 2015. The share of wind power is increasing and 2015 11% of the electricity came 

from wind power. 

The Swedish electricity grid is divided in four “elspot areas”. I general the most of the electricity is produced in 

the north of Sweden, while the demand is largest in the south. The Sweden’s electricity market is a part of Nord 

Pool, which includes the Nordic and Baltic countries [8]. Nord pool is owned by the Nordic and Baltic transmission 

system operators.  At Nord Pool the electricity spot price is set ones an hour. In Figure 2 below the daily average 

spot prices for electricity in “elspot area 3 – Stockholm” for 2015, is shown. 

 

 

Figure 2. Variation of the electricity spot price for “elspot area SE3 -Stockholm” during 2015, based on data from Nord pool [8]. 

1.2. Scope 

The main objective with the project described in this article is to develop an algorithm that can be used for smart 

control in a hybrid heat pump combined with district heating. The algorithm shall calculate the variable heating cost 

for the two alternatives and select the heating alternative that at the moment gives the lowest variable cost for the 

house owner. This is done for both space heating and domestic hot water (DHW) production.  

 

The performance of the developed algorithm has been verified in a case study. The case study shows how the 

algorithm selects between a heat pump and district heating and includes a number of sensitivity analyses. The 

economic potential will also be discussed. 

1.3. Delimitations 

The article focuses on the Swedish situation. Other countries are not included in the analysis. Also for Sweden there 

is a large variation in how different price models are built up, both for district heating and electricity. The case study 

focuses on one the variable cost in one price model.    

Only the economical aspect are analysed and the algorithm described focus on minimizing the variable cost for the 

building owner. Other aspects such as for example environmental burden are not included.  

2. Method 

A method of how to calculate the variable cost for space heating and DHW production for heat pump and district 

heating and selects the heating facilities with the lowest variable cost has been developed. The algorithm has to take 

the actual price for electricity as well as district heating into account. The smart control also needs to include the 

actual operating condition for the heat pump. 
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2.1. Construction of an algorithm for smart control 

The algorithm makes an update of the current situation once every hour. Each hour the algorithm calculates whether 

a heat pump or district heating should be used to cover the heat demand of the building in order to minimize the cost 

for the building owner. The algorithm has to take the following parameters into account: 

• Current electricity price 

• Current district heating price 

• Outdoor temperature 

 

The calculations are made both for space heating and for domestic hot water production. The decision is based on 

the lowest running cost for the two ways of producing the amount of heat needed. This project have focused on 

minimizing the variable cost, but it would be possible to use the same algorithm in order to optimize based on 

another parameter, such as greenhouse gas emissions or primary energy use.  The algorithm will work in the same 

way. The difference is related to the figures for the price or environmental burden of the energy. 

Below follows a short description of how the algorithm works, step by step: 

1. The first step for the algorithm is to update the current outdoor temperature. 

2. Based on the outdoor temperature and information regarding the heating system the heat pump COP is 

known, both for space heating and production of domestic hot water.  

a. Note that the supply temperature and thereby the heat pump performance depends on the outdoor 

temperature. Therefor the outdoor temperature is important also for a heat pump not using 

outdoor air as a heat source.  

3. In case the capacity of the heat pump cannot cover heat demand for both space heating and DHW, the heat 

pump prioritizes the production with the highest COP. 

4. Heat pump: Based on the COP-value and the heating demand the electricity needed to produce the heat is 

calculated. 

5. District heating: The demand of district heating is assumed to be equal to the heating demand. 

6. In case there is a need for auxiliary heating it is assumed to be covered either by district heating or an 

electric heater. 

7. Current prices for electricity and district heating are updated and the cost for producing the requested 

amount of heat is calculated for the two alternatives. This is made both for space heating and for DHW 

production. 

8. The heating alternative with the lowest variable cost is prioritized, for space heating and DHW-production 

respectively. 

 

3. Case studies 

In order to evaluate the function of the algorithm cases studies have been made using the algorithm described in 

chapter 2 above. The case studies are based on a model house developed in the project. Data for the model house is 

based on an existing multifamily house located in Linköping, Sweden. The building has been investigated in a 

master thesis written by Gustafsson and Karlsson [11] and is a typical example of a building with both heat pump 

and district heating installed. Based on data given in the master thesis in combination with typical data for a house of 

that type and age a model house has been developed. 

 

The house is built in 1961 and includes 93 apartments distributed on 11 floors. Based on measurements [11] the 

yearly heating demand of the building is 915 MWh. For the model house the heating demand is assumed to valid for 

a year with an average climate for Linköping, based on data from Meteonorm [18]. The heating system includes 

district heating in combination with two exhaust air heat pumps. In the model house only one exhaust air heat pump 

is assumed, with a maximum capacity of 75-80 kW. The model shows that the heat pumps can cover approximately 

60% of the annual heating demand. The rest of the heating demand is covered with district heating. The DHW 

demand is set to 130 MWh/year and the heat losses related to the hot water circulation to 60 MWh/year, giving a 

total heating demand related to DHW-production of 190 MWh/year.  
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The performance of the heat pump is not based on a specific heat pump model but have been generated based on 

input from two heat pump producers of exhaust air heat pumps [12][13] in order to make sure that realistic values 

have been used. The heating system in the building is assumed to follow the medium temperature application with 

variable outlet temperature for the cold climate according to EN14825:2016 [17]. The performance data can be seen 

as typical data for a new exhaust air heat pump of that size. The maximum capacity is set to 75-80 kW and COP for 

space heating is set to 4.0 at -7°C and to 5.0 at +7°C. COP for DHW-production is set to 3.0. 

3.1. Case study, lowest variable cost based on energy prices 2015 in Linköping 

In the base case the variable cost for covering the heat demand either with district heating from the city Linköping or 

with an exhaust air heat pump has been investigated. In this case the actual prices and climate from 2015 have been 

used.  The electricity prices are based on hourly statistics from Nord pool during 2015, while the district heating 

prices are based on price tariff from the district heating supplier Tekniska Verken 2015 [10]. Linköping is located 

200 km southwest of Stockholm and is Sweden’s fifth largest city, with 153 000 inhabitants [14].  Hourly climate 

data for 2015 have been used based on statistics from the Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI 

[15]. 

3.1.1. Electricity price 

The electricity price is based on hourly statistics from Nord pool 2015 [8] for the electrical market area SE3, 

where Linköping is located. To the spot prices costs for electric certificates, taxes, cost for electricity transmission in 

the net and the electric company’s mark-up is added. VAT is not included. Fixed costs, such as a yearly fee based on 

the size of main fuse, is not included.     

3.1.2. District heating price 

The district heating prices in Linköping are based on three levels depending on the month of the year. The prices 

have large differences in price between the summer- and winter period, see Table 1 below. 

 

Table 1. District heating prices in Linköping 2015 [10].  

Month Price  district heating 

(SEK/kWh) 

Price  district heating 

(Euro/kWh)2 

Dec-Feb 0.395 0.040 

Mar-Apr, Oct-Nov 0.255 0.026 

May-Sep 0.078 0.008 

 

In addition there is a cost related to district heating flow calculated to approximately 0.05 SEK/kWh for the model 

house [10]. According to statistics from the Swedish district heating association regarding district heating prices in 

Sweden the yearly prices for Linköping is slightly below the average in the country [7].   

3.1.3. Analysis of  lowest variable cost distribution for a model house in Linköping 

In Table 2 below the annual heat demand is shown for the model house based on climate statistic from SMHI, for 

2015 [15]. Note that 2015 was a relatively warm year and the buildings heating demand for 2015 (810 MWh) is 

lower than the heating demand for an average year, based on Meteonorm data (915 MWh).  The table shows how 

the heat demand is covered by the two heating alternatives when the algorithm makes an active choice. It also shows 

the amount of auxiliary heat needed, in this case covered by district heating. Since the capacity of the heat pump is 

smaller than the model houses heating demand at lower temperatures additional heating is needed during a large part 

                                            
2 1 Euro = 9.87 SEK [16] 
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of the year. The bivalent temperature, where the heat pump can cover the whole heat demand of the model house 

without auxiliary heat, is calculated to +9°C.  

Table 2. The model house´s heating demand 2015 broken down by heating facilities 

 Space heating 

(MWh/year) 

DHW production 

(MWh/year) 

Heat pump (lowest variable cost) 378 10 

District heating (lowest variable cost) 116 63 

District heating (auxiliary heat ) 316 117 

Total heating demand 810 190 

 

Figure 3 below shows a summary of the results regarding how the algorithm prioritizes between district heating and 

the exhaust air heat pump, based on data from 2015 on an hourly basis. The figures show the percentage of hours 

each month when district heating or the heat pump has the lowest variable cost. The heat pump capacity is too small 

to cover the whole demand of both space heating and DHW production and have to prioritize. Since the COP for the 

space heating is higher than for the DHW production in this case, the heat pump will prioritize space heating. Only 

the hours when the heat pump has the capacity to produce DHW, there will be an active evaluation of the lowest 

cost between the two heating alternatives. For hour when the heat pump cannot cover the DHW production auxiliary 

heating (district heating in this case) will be used. In the diagram to the right in Figure 3 these hours are showed as 

“HP prioritizes space heating”. 

 

  

Figure 3.Percentage of hours with lowest variable cost for the Linköping scenario, space heating (left) and DHW-production (right). Auxiliary 

heat excluded. 

In Figure 4 below the variations over the year for the variable cost related to the space heating of the model house is 

shown.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

P
re

ce
n

ta
ge

 o
f 

m
o

n
th

ly
 h

o
u

rs

Heat pump Same cost District heating No heat demand

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

P
re

ce
n

ta
ge

 o
f 

m
o

n
th

ly
 h

o
u

rs

Heat pump Same cost District heating HP prioritizes space heating



 

74 
 

 

Figure 4. Variable space heating cost for the model house heated with a exhaust air heat pump or district heating, based on data for 2015. 

The general trend is clear. The heat pump has the lowest running cost from October to April when the district 

heating prices are high. This is the case for both space heating and DHW-production. During the summer month 

with a low price on district heating, district heating is preferred most of the hours. The difference in cost between the 

heat pump and district heating is anyhow small during the summer months. Small changes in the energy prices 

might have a large impact on how the smart control priorities. 

3.2. Sensitivity analysis, variation of price ratio 

In the sensitivity analysis the ratio between the electricity- and the district heating price is varied in order to 

investigate how large difference in price that is needed for the algorithm to switch from district heating to the heat 

pump and back. The case study is based on the same model house as described above with climate data from 2015. 

The electricity price has been fixed at 100 Euro/MWh while the district heating price has been varied. At a district 

heating price of 35Euro/MWh the variable cost is lowest for the exhaust air heat pump 100% of the time for both 

space heating and DHW-production. At 30 Euro/MWh the algorithm choses the heat pump technology for space 

heating while DHW-production is covered with district heating.  If the price for district heating is getting lower also 

the space heating starts to be covered by district heating. Table 3 and Figure 5 below show the situation with a district 

heating price of 20 Euro/MWh.  

 
Table 3. The model house´s heating demand broken down by heating facilities with a fixed energy price of 100 Euro/MWh for electricity and 20 

Euro/MWh for district heating 

 Space heating 

(MWh/year) 

DHW production 

(MWh/year) 

Heat pump (lowest variable cost) 186 0 

District heating (lowest variable cost) 308 73 

District heating (auxiliary heat) 316 117 

Total heating demand 810 190 

 

Here the heat pump is preferred at higher outdoor temperatures when the COP is high, while district heating is used 

at colder temperatures for space heating. The DHW-production is totally covered by district heating. If the district 

heating price is lowered to 15 Euro/MWh, district heating is chosen all hours of the year.   

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

V
ar

ia
b

le
 h

e
at

in
g 

co
st

 (
Eu

ro
/h

)

Hour of the year
HP cost DH cost



 

75 
 

  

Figure 5. Percentage of hours with lowest variable cost with fixed energy price of electricity 100 Euro/MWh, district heating 20 Euro/MWh, 

space heating (left), DHW-production (right). Auxiliary heat excluded. 

3.3. Sensitivity analysis, variation of heat pump COP 

It has also been analyzed how the results are affected related to the efficiency of the heat pump. In the base case 

scenario typical data for a modern exhaust air heat pump have been used. Based on the performance data for the heat 

pump in the base case the COP-values have been increased and decreased in order to see the differences in result. 

No changes have been made to the district heating production.  

In the first case the COP values for both space heating and DHW-production have been increased with 20%. This 

can for instance represent a future improved heat pump. The effect of increasing COP can be seen in Table 4 and 

Figure 6 below, the base case is show in Table 2 and Figure 3.  

Table 4. The model house´s heating demand broken down by heating facilities, result based on a heat pump with an increased COP of 20% 

 Space heating 

(MWh/year) 

DHW production 

(MWh/year) 

Heat pump (lowest variable cost) 410 10 

District heating (lowest variable cost) 84 63 

District heating (auxiliary heat) 316 117 

Total heating demand 810 190 

 

For space heating the heat pump now dominates most of the year, except for May and September. The summer 

month, June, July and August that in the base case was dominated by district heating will now be dominated by the 

heat pump. In the base case district heating was dominating from May to September. The difference in price for the 

two energy alternatives is anyhow small during the summer period. A small change in the energy prices can lead to 

large changes regarding what energy alternative that has the lowest costs. For the DHW-production there is no 

difference in result. As for the base case May to September district heating will give the lowest variable costs while 

the rest of the year the heat pump solution will give the lowest variable costs.   
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Figure 6. Percentage of hours with lowest variable cost for Linköping scenario with heat pump COP increased 20%, for space heating (left) and 

DHW-production (right). Auxiliary heat excluded. 

In Table 5 and Figure 7 below the opposite situation is shown. The heat pumps COP values have been decreased 

with 20%. A situation with 20% lower COP values can for instance represent older technology or a badly installed 

heat pump system. For space heating the period from May to September will be totally dominated by district 

heating. In the base case a smaller amount of the hours was covered by the heat pump. During the winter month the 

decrease in COP has no effect on the result. With the high winter price for district heating in Linköping the heat 

pump solution will dominate from October to April. For DHW-production the general tendency is similar to the base 

case, but for hours with a high electricity price in March and November one can see that district heating now have a 

lower variable cost and is prioritized. 

 

  

Figure 7. Percentage of hours with lowest variable cost for a scenario with heat pump COP decreased 20%, for space heating (left) and DHW-

production (right). Auxiliary heat excluded. 

In general the impact related to the variation of the COP values are relatively small, the impact on the result related 

to the price is much larger. 
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Table 5. The model house´s heating demand broken down by heating facilities with a heat pump with a decreased COP of 20% 

 Space heating 

(MWh/year) 

DHW production 

(MWh/year) 

Heat pump (lowest variable cost) 373 9 

District heating (lowest variable cost) 121 64 

District heating (auxiliary heat) 316 117 

Total heating demand 810 190 

4. Cost saving potential 

For the base case with the model house located in Linköping and energy prices for 2015 a calculation of the 

potential cost savings related to an implemented algorithm has been done. For a building with both exhaust heat 

pumps and district heating installed the potential cost savings related to have the possibility to select the heating 

technology with the lowest variable cost are 500-1000 Euro/year depending on how one assumes the heat pump to 

operate for the case where one has both heat pump and district heating installed but without a smart control.  

If one uses data for 2010 for electricity prices and outdoor temperatures the cost saving potential will increase to 

approximately 2000 Euro/year (calculated with the same district heating prices as 2015). The winter 2010 was cold 

in the south of Sweden and the electricity prices were high all year. The average electricity price at Nord Pool was 

approximately 2.6 times higher 2010 compared to 2015. This makes the variable costs for the heat pump solution 

higher, both since the electricity prices are higher but also since the lower temperature will decrease the heat pump 

COP. The effect of the higher heating cost for the heat pump is that the variable cost for the heat pump gets closer to 

the cost for district heating. The variation of the electricity price from hour to hour makes sometimes the heat pumps 

solution preferable and sometimes the district heating, thereby the benefits of a smart control increase. 

Based on data for 2015 the heat pump has a capacity to cover approximately 60% of the yearly heating demand of 

space heating and DHW for the model house. Thereby a large part has to be covered by district heating. The annual 

savings related to installing a heat pump is approximately 8000 Euro/year compared to a case with district heating 

only. If a smart control based on the algorithm is installed additional 500-1000 Euro/year can be saved. Using data 

for 2010 (with higher electricity prices) the annual saving related to installing a heat pump are smaller, 

approximately 3000 Euro/year. But the saving potential related to the smart control increases to approximately 2000 

Euro/year. How much of the potential cost saving that is related to the installation of the heat pump and how much 

that is related to a smart control depends on the energy prices and how they are variating. 

5. Discussion  

With the energy prices today in Sweden the economical saving related to the use of a smart control is moderate but 

not negligible. The case study for a multi-family house in Linköping shows that the potential annual savings are 

approximately 500-1000 Euro/year. With a total heating cost of 24 000 Euro/year for the model house it gives a 

saving of 3-4%. 2010 was a cold year and even if the annual saving related to the smart control increased to 

approximately 2000 Euro that year also the heating costs increased, giving an cost saving related to the smart control 

of 5%. 

With larger variations in the energy prices and a situation when it often differs which heating alternative that has the 

lowest variable cost the benefits related to the smart control increase. In the model the electricity prices have been 

varied each hour. Many times the contract with the electricity supplier gives a fixed price each month or for a longer 
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period. The district heating prices in the case studies vary on a monthly base. The befit of the algorithm will increase 

the more the prices vary.  

The smart control is designed to minimize the energy cost for the building owner, but with a price model where the 

energy companies more actively varies the energy price depending on the actual situation also the energy company 

will benefit. One example is to avoid starting expensive plants for marginal production of district heating, plants that 

many times also have a production with a high environmental burden. With a number of buildings that switch from 

district heating to heat pumps when the energy company increases the district heating prices the demand of district 

heating will decrease and the start of the marginal plant might be avoided. The same arguments can be used for 

electricity, the difference is that the electricity system is much larger and more buildings with smart control are 

needed before one sees a difference. Another example is during periods with a high supply of district heating 

compared to the demand e.g. when district heating production is based on the waste incineration plant but the 

demand for district heating is low. Here the prices can be lowered and customers switch from heat pump to district 

heating.   

In an electric grid with a larger share of electricity from wind and sun the supply of electricity will differ more. The 

larger variations in electricity supply will probably lead to larger variations in the electricity prices. In a future smart 

grid the possibility to vary the heating technology based on the actual supply and demand of electricity increases the 

flexibility for the system and can help cutting of the power peaks. 

6. Conclusions 

• The article describes how an algorithm for smart control of a hybrid heat pump that can alter between a 

heat pump and district heating for production of both space heating and domestic hot water can be 

designed. 

• The profit from installing a smart control increases when there are larger variations in the energy prices. In 

the same time the variable heating cost for the two heating facilities should be close enough to each other to 

make the heating alternative with the lowest variable cost alternate. 

• The case study shows that with the energy prices today in Sweden it is profitable to have the possibility to 

alter between the two heating alternatives if the building has both district heating and a heat pump already 

installed. The potential cost saving according to the case study is 3-5% of the total energy cost. 

• The case study shows that with today’s electricity and district heating prices in Linköping the algorithm 

will mainly choose the heat pump for heat production from October to March, while district heating is 

chosen for the period May to September. This includes both space heating and DHW production.   

• Based on the situation in the case study a variation of the cost ratio between district heating and electricity 

was done. The analysis shows that the breakpoint when district heating has the lowest variable cost happens 

with a district heating price of 20-30% of the electricity price.  

• The impact on the result related to a variation of the heat pump COP is much smaller than the impact 

related to the prices for electricity and district heating.  
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 Bilaga 2: Antaganden och data för LCC 

Nedan listas den data och de antaganden som gjorts för LCC-beräkningarna i kapitel 
3.5: 

 

Generella antaganden 

• Beräkningarna baseras på det exempelhus i Linköping som beskrivs i fallstudien, 
se kapitel 3.2.1. Ett flerfamiljshus med fjärrvärme installerat där en 
frånluftsvärmepump ska installeras i efterhand. 

• Fastigheten antags ha fjärrvärme installerat sedan tidigare, värmepumpen 
antags installeras i efterhand. 

• Kalkylräntan har antagits till 6% 

• Kostnader för underhåll har inte inkluderats studien 

El 

• Rörliga kostnader 

o Basfallet är beräknat på elpriser från Nord Pool för 2013, då dessa 
bedöms vara mest representativa för dagens elpriser. Till Nord Pools 
priser har övriga rörliga kostnader lagts till (se Tabell 3).  

o Nord Pool priser för 2010 och 2015 används som känslighetsanalys 

• Fasta kostnader 

o De fasta kostnaderna är baserade på Tekniska verkens priser för 
elnätskunder 2015 [5][11] 

o Elnät årsavgift: 9 500 kr/år 

o Högbelastningsavgift: 34 kr/kW/mån för månaderna nov-mar 

o Kostnad abonnerad eleffekt: 150 kr/kW/år 

o Abonnerad eleffekt: 50 kW med värmepump installerad. Antagen 
abonnerad effekt med bara fjärrvärme installerad:  25 kW 

o Antaget att högsta belastning (kW) är identisk med abonnerad eleffekt, 50 
respektive 25 kW 

o Antaget att samma prismodell för effektabonnemang har använts (men 
med olika storlek på abonnerad effekt) oberoende om värmepump är 
installerad eller ej. I verkligheten är minsta tillåtna abonnerade effekt 50 
kW för det här avtalet. 



 

81 
 

Fjärrvärme 

• Rörliga kostnader 

o Fjärrvärmepriser för 2015 har använts. De rörliga kostnaderna består av 
två delar; energi- och flödespris.  

o I Figur 13 visas månadsvariationerna i energipris i öre/kWh. 

o Flödespriset är 3,3 kr/m3 vilket beräknas motsvara 5,4 öre/kWh för 
exempelhuset i fallstudien. 

• Fasta kostnader 

o De fasta kostnaderna är baserade på Tekniska verkens priser för 
fjärrvärmekunder [10] 

o Effektsignaturen, Ps uppskattas till 323 kW med enbart fjärrvärme och 253 
med värmepump installerad. 

o Effektpriset (kr/år) beräknas enligt formel 20100+758*Ps 

o Priskorrigering beroende på skillnader i fjärrvärmeflöde mellan de två 
fallen (med och utan värmepump) har gjorts baserat på beräkningar i [5]. 
Fjärrvärmeflödet med installerad värmepump beräknas blir högre då   
fjärrvärmeflödet antags bli högre med en värmepump installerad. 
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Bilaga 3: Krav i svenska regelverk som 

påverkar tappvarmvatten och VVC 

Krav på tappvarmvattenproduktion i BBR 25  

Kapitel 6.62 Installationer för tappvarmvatten i BBR 25 [16] innehåller krav och 

rekommendationen kring tappvarmvattenproduktion. Nedan listas de krav för 

tappvarmvattenproduktions som bedöms vara relevanta för projektet: 

6:621 Varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål 

▪ Installationer för tappvarmvatten ska utformas så att en vattentemperatur på 

lägst 50 °C kan uppnås efter tappstället.  

▪ För att minska risken för skållning får temperaturen på tappvarmvattnet vara 

högst 60 °C efter tappstället. Temperaturen på tappvarmvattnet får dock inte vara 

högre än 38 °C om det finns särskild risk för olycksfall. 

6:622 Mikrobiell tillväxt 

▪ Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av 

mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten ska 

utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Cirkulationsledningar 

för tappvarmvatten ska utformas så att temperaturen på det cirkulerande 

tappvarmvattnet inte understiger 50 °C i någon del av installationen. 

6:623 Tappvattenflöde 

▪ Utformningen av vattenledningar och placeringen av vattenvärmare bör vara 

sådana att tappvarmvatten kan erhållas inom ca 10 sekunder vid ett flöde av 0,2 

l/s. Detta gäller dock inte då tappvarmvatten bereds för ett enbostadshus. 

▪ En vattenvärmare som bara betjänar ett enbostadshus bör vara dimensionerad 

för att under en tid av högst 6 timmar kunna värma 10-gradigt kallvatten så att 

två tappningar om vardera 140 l vatten av 40 ºC blandat kall- och varmvatten kan 

erhållas inom en timme. 
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Effektkrav i BBR 25 

Det finns också krav på maximalt installerad eleffekt i BBR. I kapitel 9, tabell 9:2a 

beskrivs beräkningsgång för tillåten installerad eleffekt för uppvärmning i villor, 

flerbostadshus och lokaler: 

 

Figur 40 Underlag för beräkning av installerad eleffekt för uppvärmning (tabellen är nedklippt) 

I den installerade eleffekten medräknas elgolvvärme i tex badrum och 

frånluftsvärmepumps installerade eleffekt. Båda dessa är mycket vanliga i nybyggnation 

av flerbostadshus. Utöver detta ska all annan installerad eleffekt för värme eller 

uppvärmning av tappvarmvatten medräknas. 
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Kompletterande krav på tappvarmvatten i Säker 

Vatteninstallation 

4.4 Temperaturkontroll 

Temperaturkontroll ska utföras innan tapp-vattensystemet tas i drift. Injustering av VVC-

systemet ska vara färdig innan temperatur-kontrollen utförs. Kontrollerna ska 

dokumenteras. Följande temperaturer ska kontrolleras:  

▪ Lägst 60 °C i varmvattenberedare eller ackumulator. I värmepumpar där 

temperaturen i varmvattenberedare inte värms till 60° C ska säkerhetsfunktionen 

vara inställd så att beredaren hettas upp automatiskt minst en gång per vecka. 

▪ Lägst 55 °C och högst 60 °C på utgående varmvatten till installationen. I 

installationer som värms med värmepumpar enligt punkten ovan kan utgående 

temperatur bli lägre än 55 °C. I dessa installationer är det olämpligt att installera 

VVC.  

▪ Lägst 50 °C på VVC-systemets returledning.  

▪ Lägst 50 °C på samtliga VVC-slingor.  

▪ Högst 38 °C på tappställen där det finns särskild risk för olycksfall. 

 

Beräkning och analys av effektkrav i BBR 25 

𝑃𝐸𝑙 = 4,5 + 1,7 ∙ (𝐹𝐺𝑒𝑜 − 1) + (0,025 + 0,02 ∙ (𝐹𝐺𝑒𝑜 − 1)) ∙ (𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 − 130) 

Men om F
Geo

 < 1 används F
Geo

 = 1 

detta gäller hela södra Sverige söder om linjen Uppsala - norra Vänern, förutom 

Kristinehamn, Degerfors, Askersund, Ulricehamn, Tranemo, Nässjö, Eksjö och Sävsjö 

Då förenklas uttrycket väsentligt, det blir: 

𝑃𝐸𝑙 = 4,5 + 0,025 ∙ (𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 − 130) 

Löser man ekvationen för olika Atemp och delar resultatet på olika stora lägenheter får 

man resultaten i Figur 41 och Figur 42. I Figur 41 (vänster) ses resultatet utan någon 

annan elvärme, men med 10% av Atemp som icke-lägenhetsyta, tex trapphus och 

uppvärmda förråd. I Figur 41 (höger) har en frånluftsvärmepump adderats med en 

installerad effekt på 4 W/m2 och elgolvvärme på totalt 300W adderats per lägenhet. I 

Figur 42 har samma sak gjorts för ett par nordligare klimatzoner. 
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Figur 41 Tillgänglig eleffekt för lägenhetsvärmepumpen om annan eluppvärmning saknas och 
med frånluftsvärmepump på 4W/m2 och elgolvvärme i badrummen, 300 W (höger). Detta gäller 
södra Sverige, klimatzoner med FGeo=0,8-1,0 

 

 

Figur 42 Tillgänglig eleffekt för lägenhetsvärmepumpen med frånluftsvärmepump på 4 W/m2 och 
elgolvvärme i badrummen, 300 W, för FGeo=1,2 (vänster)  och FGeo=1,9 (höger) 

Enligt SCB är medelytan på en hyresrätt 71 m2 [24], medan medelytan för en för en 

bostadsrättslägenhet är 76 m2. Detta baseras på data för alla lägenheter byggda fram 

till 2013 och visar alltså väldigt lite vad som byggs nu. Det rapporteras om en trend mot 

mindre lägenhetsyta, antagligen pga. höga priser och konstant stigande priser sedan 

millennieskiftet. I en artikel i Dagens Nyheter hävdas att medelytan per lägenhet i 

Stockholm har minskat med 10 m2 sedan 2000 [12]. Detta gäller alltså nybyggnation. 

Specialfall med övervägande små lägenheter 

Om flerbostadshus har övervägande del (>50 %) lägenheter under 35 m2 tillkommer en 

korrigering för högre luftflöden, se Figur 40, då blir ekvationen: 

𝑃𝐸𝑙 = 4,5 + 1,7 ∙ (𝐹𝐺𝑒𝑜 − 1) + (0,025 + 0,02 ∙ (𝐹𝐺𝑒𝑜 − 1)) ∙ (𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 − 130)

+ (0,022 + 0,02 ∙ (𝐹𝐺𝑒𝑜 − 1)) ∙ (𝑞 − 0,35) ∙ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 
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Hur detta påverkar möjligheterna att förse varje lägenhet med värmepump är svårt att 

reda ut, då individuella val fastighetsutvecklaren gör (t.ex. kolfilterfläkt i kök, tvättmaskin 

i badrum och storleken på de små och de ev. större lägenheterna) påverkar väldigt 

mycket.  
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Bilaga 4: Algoritm rumsuppvärmning 
(Algoritmen för tappvarmvatten ser ut på motsvarade sätt.) 

 
 
 

 

Uppdatera utomhus-
temperaturen

Är COP högre 
rumsupp-

värmning?

Beräkna VPs 
värmekapacitet vid 
rumsuppvärmning

Uppdatera elpriset

Beräkna fastighetens 
uppvärmnings-

kostnad med VP för 
den del VP kan täcka

Beräkna VPs COP för 
tapp-vv prod.

Beräkna fastighetens 
uppvärmnings-

kostnad med fjv för 
den del VP kan täcka

Prioritera tapp-vv
prod.

Prioritera 
rumsuppvärmning

Beräkna fastighetens 
uppvärmningsbehov

Beräkna tapp-vv
förbrukning

Uppdatera tidpunkt 
på dygnet

Nej

Ja

Krävs 
tillsatsvärme?

Beräkna behovet av 
tillsatsvärme

Beräkna kostnaden 
för uppvärmning 
med tillsatsvärme 

(fjv)

Uppdatera 
fjärrvärmepriset

Beräkna behovet av 
uppvärmning som VP 
teoretisk kan täcka

Finns ledig 
kapacitet för 
rumsvärme 
efter tapp?

Nej

Ja

Ja

Beräkna VPs COP för 
rumsuppvärmning

Nej

Har VP lägst 
uppvärmnings

kostnad?

Välj VP-

drift

Välj fjv-

drift

Ja Nej

Beräkna VPs elbehov

Uppdatera 
fjärrvärmepriset

Beräkna behovet av 
tillsatsvärme

Beräkna kostnaden 
för uppvärmning 

med tillsatsvärme 
(fjv)

Uppdatera 
fjärrvärmepriset

Krävs 
tillsatsvärme?

Ja

Nej


