
 

Injustera värmesystemet 

Fö r att minska sin energianva nd-

ning med va rmepumpen a r det 

alltid va rmepumpen söm ska 

va rma i fö rsta hand öch elradia-

törerna i andra hand.   

 

Bra radiatörtermöstater under-

la ttar styrningen av va rmen. Pa  

hö sten kan man bö rja med att 

bara anva nda va rmepumpen öch 

i de rum söm va rmepumpen inte 

va rmer anva nder man elva rmen i 

sta llet. Vartefter det blir kallare 

kanske fler radiatörer fa r anva n-

das men det kan öcksa  hja lpa att 

hö ja temperaturen pa  va rme-

pumpen.  

Så här fungerar det 

En luft-/luftva rmepump besta r 

av en utedel söm kyler uteluften, 

en innerdel söm avger varmluft 

till inömhusluften öch ett kö ld-

medium söm cirkulerar mellan 

utedel öch innerdel öch ha mtar 

energi ur uteluften öch avger den 

inömhus.  

Ra knat ö ver a ret sa  ger denna 

va rmepump ungefa r 3 kWh 

va rme fö r varje kWh el söm va r-

mepumpen drar.  

 

Innerdelen behö ver placeras sa  

att va rmen kan spridas pa  ett sa  

bra sa tt söm mö jligt. Har huset en 

ö ppen planlö sning finns göda fö r-

utsa ttningar fö r att va rmen kan 

spridas bra öch da rmed utnyttjas 

va rmepumpen effektivare.  

 

Denna typ av va rmepump söm 

öcksa  kan kallas uteluftsva rme-

pump eller kömförtva rmepump 

kan inte köpplas till ett vattenbu-

ret system öch den pröducerar 

heller inget varmvatten. Men den 

ga r att anva nda fö r att pröducera 

ba de varm öch kall luft. 

En bra va rmepump har göd effekt 

ner möt –15 °C. 

En luft-/luftvärmepump är ett bra komplement till ett direktel-

uppvärme hus med öppen planlösning.  Värme tas ur uteluften, 

köldmediet i värmepumpen värms upp och värmen avges inne i 

huset med hjälp av en fläkt i värmepumpens innerdel.  Det finns  

förutsättningar att spara 30-50 procent av uppvärmningsbehovet. 
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Besparing 

En villa pa  150 kvm anva nder 

cirka 25 000 kWh/a r. Av dessa 

anva nds cirka 5000 kWh till hus-

ha llsel öch 20 000 kWh till upp-

va rmning öch tappvarmvatten.  

 

Anta en besparingspötential pa  

20 %. Detta genererar, med ett 

elpris öm 1,00 kr/kWh, en bespa-

ring pa  cirka 4 000 kr per a r. Med 

en investeringsköstnad pa  18 000 

kr blir a terbetalningstiden cirka 

4,5 a r.  

 

Värme eller kyla 

I va rt klimat i Nörden a r vi öfta 

intresserade av en va rmepump 

söm ska spara energi under upp-

va rmningssa söngen medan de 

flesta va rmepumpar söm sa ljs i 

va rlden a r anpassade fö r  att kyla.  

 

Se da rfö r till att den va rmepump 

du kö per a r anpassad till det nör-

diska klimatet. Va rmepumpen 

kan a ven anva ndas till kyla öch 

da  ska en köndensslang mönteras 

söm leder ut köndensvatten. Att 

kyla drar öcksa  mer el a n att 

va rma. 



 För– och nackdelar 

Det finns mö jlighet att minska 

den tötala elanva ndningen i en 

fastighet med 20-25% öch ba st 

fungerar va rmepumpen tillsam-

mans med direktverkande el.  

Va rmepumpen a r ett kömple-

ment till ett va rmesystem söm 

klarar att ha lla huset varmt öav-

sett utömhustemperatur.  

Vid  utömhustemperatur pa  ca  

–15 °C  öch kallare blir energi-

besparingen inte la ngre sa  stör. 

 

Inömhusluften filtreras öch luft-

kvaliteten kan fö rba ttras, men 

det a r viktigt att regelbundet 

rengö ra filter i inömhusdelen. 

Ba de inne– öch utedel kan verka 

stö rande genöm buller. Ja mfö r 

ölika prödukter fö re kö p. 

Värmepumpens innerdel 

Va rmepumpens innerdel ska ren-

gö ras regelbundet. Filter ska 

dammsugas öch man bö r köntröl-

lera att va rmeva xlaren inte a r 

dammig, eftersöm  va rmeö verfö -

ringen fö rsa mras da . La t ga rna 

ett pröffs rengö ra va rmepumpen 

emellana t, da  va rmer va rmepum-

pen mycket ba ttre igen! 

Ja mfö r ga rna ljudniva n pa  ölika 

va rmepumpar, da  detta kan skilja 

sig a t pa  ölika fabrikat. 

 

Värmepumpens utedel 

Utedelen ska placeras sa  att 

uteluften kan passera öbehindrat 

genöm va rmepumpen. Den ska 

inte byggas in eller riskera att 

hamna i eller under snö . En hel 

del köndensvatten bildas under 

vissa  a rstider öch detta behö ver 

ledas bört i en stenkista eller lik-

nande,  fö r att inte skada huset 

eller bilda is pa  en ga ng framfö r 

va rmepumpen vintertid.  

 

A ven utedelen medfö r en del bul-

ler öch bö r placeras sa  att den 

varken stö r i grannfastigheten 

eller i den egna fastigheten.   

 

Installation 

Va rmepumpen ska installeras av 

en certifierad installatö r söm har 

behö righet inöm el öch kyla. Kön-

tröllera öm  kömmunens bygg-

nadsna mnd kra ver anma lan fö r 

luftva rmepumpar  innan install-

atiön.  

 

Energimärkning 

Idag finns ett eködesignkrav pa  

energieffektivitet öch buller pa  

alla luftva rmepumpar söm sa ljs i 

EU, vilket gö r att prödukter söm 

inte uppfyller kraven inte la ngre 

fa r sa ljas. Ma rkningen gö r det 

öcksa  la ttare att va lja en sa  effek-

tiv prödukt söm mö jligt. 

 

 
Bild: Bo Reinerdahl, hämtad från Ener-

gimyndighetens hemsida. 

 

Värmepump för sommarstu-

gan 

Det finns va rmepumpar söm 

kan sta llas in fö r drift att ha lla 

ungefa r 10 °C, vilket kan fun-

gera bra i en sömmarstuga söm 

inte anva nds pa  vintern, men 

a nda  ska ha lla en viss grund-

va rme. Ma nga va rmepumpar 

kan a ven styras via möbiltelefö-

nen, sa  att man kan hö ja tempe-

raturen i stugan infö r ett besö k.  

 

 

 

 


