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Konvertering till luft- 
vattenvärmepump

Storleken på värmepumpar som ska stå för den huvudsak-
liga uppvärmningen och produktionen av tappvarmvatten 
beräknas på husets effektbehov, det vill säga vilken effekt 
huset behöver när det är som kallast. Det beror på hur 
huset är byggt (ny- eller ombyggnadsår) och var i landet 
huset ligger.
Det svenska genomsnittshuset, som behöver 18 000 kilo-
wattimmar per år för uppvärmning och varmvatten , har 
ett maximalt effektbehov på cirka 8 kilowatt för att klara 
uppvärmningen när det är som kallast. Av ekonomiska 
och tekniska skäl underdimensioneras värmepumpen ofta 

I ett hus med en äldre olje- eller elpanna kan det vara en 
god idé att ersätta pannan med en värmepump. 
För en luft-vattenvärmepump ligger energibesparingen på 
ca 50 procent vid konvertering från vattenburen el eller 
oljepanna. Hur mycket det går att spara beror bland an-
nat på var i landet värmepumpen placeras. På kalla orter 
minskar besparingen. Moderna luft-vattenvärmepumpar 
är mycket driftsäkra jämfört med äldre modeller.
Efterfrågan på luft-vattenvärmepumpar har ökat kraftigt 
de senaste åren. När borrning för bergvärme eller gräv-
ning för ytjordvärme inte är praktiskt möjligt är luft-
vattenvärmepumpen ett mycket bra alternativ, precis som 
i hus med något lägre värmebehov. Vissa luft-vattenvär-
mepumpar kan sammankopplas med en befintlig el- eller 
oljepanna.

Passar bäst för: 
• Hus med vattenburet värmesystem
• Hus belägna i Syd- och Mellansverige
• Hus med ett lågt eller normalt behov av värme och 
 varmvatten

Dimensionering av värmepumpar

Luft-vattenvärmepump

och man förlitar sig på annan tillskottsenergi under årets 
kallaste perioder, t ex en elpatron, pellets- eller braskamin.

Ett dimensioneringsexempel: 
Värmepumpen dimensioneras för att täcka 80 % av husets 
effektbehov, vilket betyder, att den täcker 95 % av det 
årliga energibehovet. Resten av effekt- och energibehovet 
täcks av en inbyggd elpatron. Den underdimensionerade 
värmepumpen blir billigare i inköp än en värmepump som 
dimensioneras för att täcka 100 % av effekt- och energi-
behovet. Fördelen är också att man får en värmepump 
som går med färre starter och stopp under året vilket sliter 
mindre på dess delar. Värmepumpen har bäst effektivitet 
när den arbetar för fullt. Det ger en högre värmefaktor 
som man drar nytta av under en stor del av året.
Om det finns planer på att göra andra åtgärder i huset som 
sänker energibehovet, bör man ta hänsyn till energibespa-
ringen när värmepumpen dimensioneras. Annars får man 
en överdimensionerad och onödigt dyr värmepump.

Värmefaktor, årsvärmefaktor och framledningstemperatur
Värmefaktorn är förhållandet mellan den värmeenergi som värme-
pumpen levererar till huset och den elenergi som värmepumpen 
kräver. En värmepump som matas med 1 kWh el och ger 3,5 kWh 
värme har värmefaktorn 3,5.

Årsvärmefaktorn tar hänsyn till att huset ofta har behov av 
tillskottsvärme under årets kallaste dagar, t ex i form av en elpat-
ron eller kamin. Totalt sett behöver huset alltså mer energi än vad 
värmepumpen kan leverera och årsvärmefaktorn blir lägre än den 
ovanstående värmefaktorn. Enligt Energimyndighetens tester av 
luft-vattenvärmepumpar (utförda 2006-2011) är en normal årsvär-
mefaktor ca 2-3, beroende på modell och driftsfall.

Framledningstemperaturen är temperaturen på det vatten som 
lämnar värmepumpen och går ut till radiatorerna. För att värme-
pumpen ska fungera optimalt ska framledningstemperaturen vara 
så låg som möjligt. För varje grad framledningstemperaturen ökar, 
kommer värmepumpens effektivitet minska med 1−3 procent.  
I praktiken betyder det att om framledningstemperaturen ökar från 
45 till 55°C ger det en minskning i årsvärmefaktor på ungefär 25 
procent. Eftersom golvvärmesystem ofta arbetar vid lägre tempe-
ratur än radiatorer, är värmepumpar särskilt lämpade i hus med 
golvvärme.

Läs mer om luft-vattenvärmepumpar
Energimyndigheten har gjort oberoende tester av luft-
vattenvärmepumpar. Testresultaten återfinns på Energi-
myndighetens hemsida under rubriken ”Hushåll”: http://
www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/
Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/ 
I testerna har man bland annat undersökt värmepumpar-
nas värmefaktor under olika driftsförhållanden. Resultaten 
varierar från 1,9 till 3,0 för de testade modellerna.
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Fördelar och nackdelar 
+ låga driftskostnader jämfört med direktverkande el  
 eller olja
+ enkel installation
+ inget underhåll i form av sotning och att ta ut aska
+ inga lokala utsläpp 
-  avancerad teknik kräver högt kunnande vid drifts- 
 störningar
-  elberoende, d v s ger ingen värme vid elavbrott
-  ljud från värmepumpens utomhusdel
-  behöver tillskott från någon annan energikälla när det  
 är som kallast, vilket också brukar vara den tid på året  
 när elproduktionen sker med minst miljövänlig teknik

Att tänka på
Vad händer med huset?
Om du har självdragsventilation och byter ut en bränsle-
panna mot en värmepump kan ventilationen i huset 
försämras. Pannan har även värmt källaren och när den 
ersätts med en värmepump som inte ger någon spillvärme 
kan källaren bli kall och fuktig. Därför är det bra om du 
ser till att källaren ventileras bättre. Överväg också att 
sätta in en radiator eller fläktkonvektor som värmer käl-
laren. 
Hur mår skorstenen?
Det är vikigt att du tar hand om murstocken som kan få 
fuktskador när den inte längre används. Det är lämpligt 
att sätta ett regnskydd över skorstenen för att hindra att 
regnvatten sugs upp av teglet. 
Planeras renoveringar i huset?
Undersök före installation om det finns några lönsamma 
energiåtgärder. Då kanske det räcker med en mindre  
värmepump till en lägre kostnad. Det kan exempelvis 
gälla vindsisolering, tätning eller byte av fönster.
Räcker befintliga radiatorer till för att värma huset?
Värmepumpar har högst värmefaktor vid låg framled-
ningstemperatur i värmesystemet och arbetar därför ofta 
vid lägre vattentemperaturer än t ex en el- eller oljepanna. 
I vissa hus kan det vara nödvändigt att installera fler 
radiatorer eller att byta till en större radiatorstorlek för att 
kompensera för den lägre temperaturen. Den som dimen-
sionerar din värmepump bör kunna hjälpa dig att göra en 

bedömning av om den befintliga radiatorkretsen räcker 
till. I tveksamma fall kan man kontakta en VVS-projektör 
som gör en beräkning av värmebehovet i varje rum.
Var ska utedelen placeras?
Utomhusdelen bullrar. Tänk på detta vid placeringen, så 
att inte grannar eller du själv blir störd. Lyssna gärna på 
olika installerade värmepumpar innan du bestämmer dig. 
Fråga de installatörer du kontaktar om det finns installa-
tioner i ditt grannskap.

Exempel på energibesparing och lönsamhet
Husets värmebehov beror på hur tätt och välisolerat huset 
är. Om installation av värmepumpen är lönsamt eller inte 
beror på en rad faktorer. Nedan följer ett exempel på en 
kalkyl.
Kalkylen avser en villa på 150 kvadratmeter med vatten-
buren elvärme. Familjen förbrukar ungefär 25 000 kWh 
om året. Om vi utgår från att 5 000 kWh är hushållsel 
kvarstår 20 000 kWh som går till husets uppvärmning och 
varmvatten. 
Värmepumpen har en årsvärmefaktor på 3,0, d v s för 
varje kWh el som matas in i pumpen under året, levererar 
den ut 3,0 kWh. För att få ut 20 000 kWh i form av  
värme och tappvarmvatten till huset måste man mata in 
20 000/3,0 = 6 667 kWh el.  
Energibesparingen är 20 000-6 667 = 13 333 kWh.
Med ett elpris på ca 1,5 kr/kWh blir besparingen 20 000 kr/
år. (Prisnivå hösten 2011)
Med en investeringskostnad på ca 100 000 kr inklusive 
moms tar det 5 år innan investeringen är intjänad. 
Om den gamla pannan har gått sönder bör man bara räkna 
på merkostnaden (kostnadsskillnaden) mellan värmepum-
pen och en ny panna. 
En installatör kan göra en betydligt noggrannare kalkyl 
än ovanstående exempel. Andra faktorer som kan räknas 
in i en lönsamhetskalkyl är värdet av att få mer utrymme i 
huset när oljepannan försvinner. 
Lönsamheten påverkas även av faktorer som framtida 
elpriser och eventuella reparationer.
Hur bra värmepumpen fungerar beror bland annat på 
husets förutsättningar. Ju lägre framledningstemperatur, 
dvs. temperatur på det vattnet som leds till husets värme-
system, desto högre värmefaktor. 
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Montage
Värmepumpens utomhusdel, som kan innehålla hela 
värmepumpen eller bara dess förångardel, placeras med 
tillräkligt avstånd till yttervägg och takuthäng. Det kan 
vara lämpligt att ställa utomhusdelen på en betongplatta. 
Innedelen placeras i teknikrummet. På träbjälklag bör 
man vidta ljudisolerande åtgärder.
Innedelen, som i regel innehåller en varmvattenberedare 
ansluts till husets värme och tappvarmvattensystem

1. Energieffektivisera först – dimensionera sedan
Undersök möjlig energieffektivisering innan dimensione-
ring och installation av värmepumpen.

2. Kompletterande uppvärmning
Används eldstad, exempelvis pelletskamin som komplet-
teringsvärme till den existerande värmeanläggningen, 
kan det uppstå osäkerhet kring dimensioneringen av 
värmepumpen. Installatören och kunden bör därför vara 
överens om förutsättningarna för dimensioneringen av 
värmepumpanläggningen och värmepumpen anpassas till 
hur mycket det eldas i kaminen.

3. Termostatventiler
Kontrollera att samtliga termostatventiler på radiatorerna 
fungerar. Byt ut trasiga ventiler. Om termostaterna är 
äldre än ca 10 år bör man räkna med att det är dags att 
byta alla.

C
he

ck
lis

ta

Undersök Frågeställning Svar  Kommentarer 
    (se nästa sida)
Klimatskärm och  Kan husets klimatskärm isoleras och tätas ytterligare, Ja [ ] Nej [ ] 1 
värmerör  eller kan isolering av värmerör förbättras markant? 

Kompletterande  Används någon eldstad som komplement Ja [ ] Nej [ ] 2 
uppvärmning till uppvärmningen? 

Termostatventiler Finns det fungerande termostatventiler på radiatorerna Ja [ ] Nej [ ] 3 
   och eventuellt i golvvärmesystemet? 

Radiatorernas storlek Är radiatorerna stora nog för en tilloppstemperatur Ja [ ] Nej [ ] 4 
   på max 55 °C i de enskilda rummen? 

Värmepumpenhet Finns det plats för värmepumpen,  Ja [ ] Nej [ ] 5 
   och utrymme för service? 

Rörgenomföring  Är det speciella förhållanden för rörföring genom Ja [ ] Nej [ ] 6 
   husmuren, i yttervägg som det ska tas extra hänsyn till? 

Bullerförhållanden Bullrar värmepumpen så att husägare eller grannar blir störda? Ja [ ] Nej [ ] 7

Elektrisk inkoppling Behöver anläggningen en större säkring än den befintliga? Ja [ ] Nej [ ] 8

1 Källa: ”Energihandboken”, Svensk Innemiljö 2009
2 El som producerats med den normala blandningen av produktionssätt i Norden; 
förnybara energikällor (vattenkraft, sol, vind m fl.), kärnkraft och fossila bränslen 
(kol, olja, m fl.)

Ungefärliga utsläpp av koldioxid från olika bränslen:1

• El (Nordisk elmix 2) 0,10 kg CO2 per kWh

• Olja 0,27 kg CO2 per kWh

• Ved ca 0 kg CO2 per kWh

• Pellets ca 0 kg CO2 per kWh

• Naturgas 0,20 kg CO2 per kWh

• Fjärrvärme – varierar över landet, kontakta din lokala  
  fjärrvärmeleverantör för att få uppgifter som gäller  
  deras produktion.

Utförande
Värmepumpen med tillskottsvärme ska tillsammans  
dimensioneras, så att värme- och varmvattenbehovet för 
det aktuella huset täcks. Anlita en certifierad installatör, 
som är medlem i Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, 
eller har fått en motsvarande utbildning av en värme-
pumptillverkare.
Radiatorerna måste vara tillräckligt stora för att kunna  
leverera tillräcklig värmemängd vid lägsta möjliga fram-
ledningstemperatur. Det kan vara nödvändigt att byta 
några radiatorer.
Branschorganisationen, Svenska värmepumpsföreningen, 
SVEP har en utbildning av installatörer som leder till att 
de blir certifierade. Certifikatet är ett kunskapsbevis på 
godkänd kurs och en trygghet för dig som kund. Instal-
latören ska bland annat kunna beräkna husets effektbehov, 
olika värmebärarsystem, tappvarmvattensystem, styrning 
och reglering av värmepumpen, fast och flytande konden-
sering, kylprincipen, dimensionering av kollektor, avtal 
och reklamationer. 
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4. Radiatorytor
Om radiatorerna är för små, kan man byta dem till radia-
torer med större yta (kapacitet). Radiatorernas storlek kan 
bedömas med hjälp av radiatorberäkningsprogrammet på 
www.energiradgivningen.se. Dessa beräkningar förut-
sätter temperaturerna på fram/retur på 50/35 °C i radia-
torkretsen. Observera att beräkningen endast bedömer om 
husets totala värmebehov täcks, inte att man får tillräcklig 
värme i enskilda rum. 

5. Värmepumpenhet
En typisk innedel till en luft-vattenvärmepump har måtten 
bredd ca 600 mm, höjd ca 1800 mm, djup ca 700 mm  
och väger drygt 200 kg. En typisk utomhusdel till en luft-
vattenvärmepump mäter bredd ca 1100 mm, höjd ca  
800 mm, djup ca 500 mm.

6. Rördragning genom yttervägg
Rördragning genom ytterväggen ska utföras, så att det inte 
kan tränga in regnvatten. Här är det viktigt att ta hänsyn 
till om det finns specifika områden i husets fundament el-
ler mur, som kan stå under vatten i samband med kraftiga 
regnfall. Genomföringar av kablar och rör ska alltid tätas.

7. Bullerförhållanden
Luft-vattenvärmepumpar är relativt tysta, men man bör 
ändå inte sätta värmepumpen utanför sovrumsfönstret el-
ler nära grannens hus. Om man är osäker på bullerförhål-
landena kan man göra en ”provlyssning” på några existe-
rande installationer i grannskapet. Ta hänsyn till risken 
för ljudstörning om värmepumpens innedel placeras på ett 
träbjälklag.

8. Elektrisk inkoppling
Värmepumpens elinstallation får bara utföras av en behö-
rig elektriker, men redan i samband med planeringen och 
dimensioneringen av värmepumpen är det viktigt att ta 
hänsyn till anläggningens samlade märkeffekt. I vissa fall 
kan det vara nödvändigt att komplettera den existerande 
elinstallationen med en större säkring och matning. Det 
kan vara en god idé att installera en extra elmätare för 
värmepump och spetsel, för följa upp att den fungerar väl.

Källor och mer information
Energimyndighetens information om värmepumpar, se 
även underlänkar om luft-vattenvärmepump:
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-upp-
varmning/Varmepump/
Energimyndighetens tester av luft-vattenvärmepumpar: 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresul-
tat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/ 
Energirådgivningen faktablad om luft-vattenvärme-
pumpar: http://www.energiradgivningen.se/index.
php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=53 
Energimyndighetens information om ekodesign och 
energimärkning:http://www.energimyndigheten.se/eko-
design
Folksams värmeguide med skadestatistik för värmepum-
par: http://www.folksam.se/testergodarad/byggaochreno-
vera/varmeguiden/kopavarmepump/1.7051
Svenska Värmepumpsföreningen:
http://www.svepinfo.se
Värmepumpbranschens reklamationsnämnd:
http://www.svepinfo.se/reklamationsnamnd/
Teknikhandboken
Kommer i uppdaterad utgåva varje år och beställs via 
VVS Företagens hemsida, www.vvsforetagen.se
Energihandboken
ISBN 978-91-633-3324-8, Svensk Innemiljö 2009
Publiceras med tillstånd av Videncenter for energibespa-
relser i bygninger. 
Texten har anpassats till svenska förhållanden av  
VVS Företagen.


