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Sammanfattning 
 
Efterfrågan på värmepumpar har ökat de senaste åren, då det är en energieffektiv och miljövänlig 
värmekälla. Konsumenter som investerar i en värmepump upplever ofta att den inte levererar 
prestandan som utlovades i den tekniska beskrivningen, det gäller framför allt konsumenter 
bosatta i nordiskt klimat.  
 
I denna rapport undersöktes vilka yttre och inre faktorer som påverkade en uteluftsvärmepumps 
prestanda. Det gjordes för att framtida konsumenter lättare skall kunna förutsäga hur en 
uteluftsvärmepump skulle prestera vid rådande omständigheter. Faktorerna som undersöktes var 
eventuella elenergiförluster, framledningstemperatur, värmeeffektbehov, tappvattenbehov samt 
årsmedeltemperatur för olika klimatområden. En beräkningsmodell byggdes baserat på 
standarderna EN-14825 och EN-16147, de undersökta faktorerna sattes in i beräkningsmodellen 
och undersöktes.  
 
Resultatet påvisade att årsmedeltemperatur och framledningstemperatur påverkade 
värmepumpens prestanda kraftigast. Värmeeffektbehovet och tappvattenbehovet påverkade 
prestandan mindre och eventuella energiförluster påverkade prestandan ytterst lite.  
 
Resultatet påvisade att en uteluftsvärmepump är bäst lämpad för ett nyare hus i ett milt klimat, 
där tappvattenbehovet och värmeeffektbehovet är relativt lågt. Värmepumpen bör även väljas så 
att den kan avge värmeenergi vid klimatområdets kallaste utetemperatur, vilket skulle innebära 
ett mindre behov av en reservvärmekälla.  
 
Ur ett energieffektivitetsperspektiv kan det vara en bra idé att använda en uteluftsvärmepump i 
milda nordiska klimat medan det kan vara direkt olämplig att använda en uteluftsvärmepump i 
kalla nordiska klimat. Det finns många förbättringar som skulle kunna göras inom energimärkning 
av uteluftsvärmepumpar, vilket skulle bidra till nöjdare konsumenter vid köp av en 
uteluftsvärmepump. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Abstract 
 
 
The demand for heat pumps has increased in recent years, as it is an energy efficient and environmentally 
friendly source of heat. Consumers investing in a heat pump often experience that it does not deliver the 
performance declared in the technical description, especially for consumers living in Nordic climate.  
 
This report investigates how different factors does effect the performance of heat pumps. This report was 
made so the future consumers should be able to predict how an outdoor heat pump should perform at the 
current circumstances. The varying factors in the report was energy losses, feed temperature, heating 
demand, domestic water demand and average annual temperature. The calculation model was based on the 
standards EN-14825 and EN-16147.  
 
The result showed that the annual average temperature and the feed temperature affected the heat pump's 
performance mostly. The heating demand and the domestic water demand influenced performance less and 
the energy losses affected the performance very little. The result showed that a heat pump is best suited for 
a newer house in a mild climate, where the domestic water demand and the heating demand are relatively 
low. The heat pump should also be chosen so that it can give heat energy at the coldest outdoor temperature 
of the climate, which would mean that the electrical backup heat source needed to assist with less heat 
energy.  
 
From an energy effective perspective it may be a good idea to use an outdoor heat pump in a mild Nordic 
climate, while it may be direct impropriated to use in a cold Nordic climate. There are many improvements 
that could be made in the energy labeling of outdoor heat pumps, which would contribute to satisfy 
consumers when purchasing an outdoor heat pump. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
Förord 
 
Detta kandidatsarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter diskuterats 
vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet deltagit aktivt som opponent till 
ett annat kandidatsarbete. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till Jens Beiron på Karlstads Universitet som har handlett och stöttat mig under 
detta arbete. 
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NOMENKLATUR 
 
 

SYMBOL BESKRIVNING ENHET 

hj Bin-timme h 

Tj Bin-temperatur °C 

COP Coefficient Of Performance  

COPteori Teoretiska COP  

COPpro Framräknat COP vid tappvattensuppvärmning  

COPd Verkliga COP  

COPd,u COP vid husuppvärmning  

COPd,t COP vid tappvattenuppvärmning  

TOL Utetemperaturen då värmepumpen startar °C 

Tdesign Lägsta utetemperaturen °C 

Tbiv Bivalenta temperatur °C 

Pmax Värmepumpens maximala angivna effekt kW 

Pbehov Byggnadens värmeeffektbehov kW 

Ptapp Byggnadens tappvattenbehov kW 

Pdh,u Värmepumpens levererade effekt vid husuppvärmning kW 

Pdh,u Värmepumpens levererade effekt vid 
tappvattensuppvärmning 

kW 

Pl(Tj) Uppvärmningsbelastning % 

db Delbelastning av värmepumpen % 

TL Framledningstemperatur, låg °C 

TH Framledningstemperatur, hög °C 

Elbu,u Behovet av den elektriska reservvärmekällans vid 
husuppvärmning 

kW 

Elbu,t Behovet av den elektriska reservvärmekällans vid 
tappvattensuppvärmning 

kW 

Qelec Dagliga elenergin vid tappvattensuppvärmning kWh 

Qref tappvattensproduktion kWh 
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1 INLEDNING 
 

Utveckling av energieffektiva teknikapparater är nödvändig i takt med att befolkningsmängden och 
levnadsstandarden i hushållen ökar. Samtidigt har Europakommissionen som mål till 2030 att 
minska växthusgaser med 40% jämfört med 1990, minst 27% skall utgöras av förnybara 
energikällor samt minst 27% bättre energieffektivitet [1]. Europakommissionens mål har gjort fler 
konsumenter medvetna och uppmärksamma på deras val av produkter.  Regeringen har även till 
följd av detta infört bidrag för de industriföretag som satsar på deras energieffektivisering [2].  
Efterfrågan på värmepumpar har ökat, då de är energieffektiva, sparar på jordens naturresurser och 
har låga utsläpp av växthusgaser [3].  
Energimärkning har tagits fram för att hjälpa konsumenter hitta energieffektiva apparater.  
Energimärkningen sätts mellan G till A+++. Energimärkningen baseras på en apparats högsta 
effektivitetsvärde, vilket inträffar vid optimala förhållande. Alla värmepumpar avsedda för 
uppvärmning av byggnader och säljs i EU måste idag energimärkas, för att konsumenter lättare 
skall kunna jämföra produkterna och köpa energieffektiva värmepumpar. Majoriteten av dagens 
värmepumpar som säljs på marknaden är energimärkta med A++ eller A +++. Problematiken vid 
inköp av en värmepump ligger till stor del i vilseledande information, som ger indikation på att 
värmepumpar är mer energieffektiva än vid verkliga fall. Värmepumpars effektivitetsvärde är 
starkt beroende av yttre omständigheter, till exempel utetemperaturen [4]. Energimärkning kan 
därmed bli vilseledande för konsumenter, om märkningen är baserad på värmepumpens prestanda 
i en annan klimatzon än den där konsumenten bor. 

Konsumenter vill ofta kunna kombinera sina värmepumpar så de kan användas för både 
uppvärmning av byggnader och tappvatten. Värmepumpen utnyttjas då bättre och konsumenter 
slipper inneha ett till värmningsaggregat endast avsedd för att värma tappvatten. 
Värmepumpstillverkare måste redovisa ett effektivitetvärde för de värmepumparna med möjlighet 
till kombinerad drift. Det ska ge konsumenter en uppfattning om värmepumpens prestanda vid 
uppvärmning av tappvatten, antagna data vid mättillfället behöver däremot inte redovisas. 
Värmepumpstillverkare kan därmed redovisa de värde som ger bäst resultat. Det inträffar då 
värmepumpen endast används för uppvärmning av byggnader och inte i ett kombinerat system som 
inkluderar tappvatten. Det beror på att värmepumpen behöver leverera en mycket högre 
framledningstemperatur vid uppvärmning av tappvatten jämfört med uppvärmning av byggnader. 
En kombinerad värmepump som är avsedd för att värma både en byggnad och tappvatten, är oftast 
inställd på att prioritera uppvärmning av byggnaden först. Då värmepumpen värmer tappvatten 
regleras den upp till maximal effekt, vilket minskar tiden för tappvattens uppvärmning. De tillfällen 
då värmepumpen använder all sin värmeeffekt till byggnaden, värmer istället en reservvärmekälla 
tappvattnet. Vid uppvärmning av tappvatten ligger vanligtvis framledningstemperaturen runt 55°C, 
då risken för de skadliga Legionella bakterier är låg vid över 50°C [14].  
För att beräkna värmepumparnas effektivitetsvärde måste värmepumpsleverantörer testa sina 
värmepumpar enligt olika standarder. De svensktillverkade värmepumparna måste testas enligt den 
europeiska standaren EN-14825. EN-14825 är en beräkningsmodell för värmepumpar som används 
för uppvärmning av byggnader och beräknar värmepumpars effektivitet med nyckeltalen COP och 
SCOP. COP representerar värmepumpens verkningsgrad vid respektive utetemperatur medans 
SCOP representerar en säsongsbaseras verkningsgrad där byggnadens värmeeffektbehov divideras 
med elenergin som kvävs för att uppfylla hela värmeeffektbehovet under en säsong. EN-14825 
testar värmepumparnas COP vid utetemperaturerna 12°C, 7°C, 2°C och -7°C. EN-14825 testar 
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även värmepumpar vid tre olika klimatområden i Europa. Klimatområdena är Aten, Strasbourg 
samt Helsingfors, vilket representerar varmt, medel- samt kallt klimat i Europa [5]. EN-14825 
undersöker tre olika klimatområden för att konsumenter lättare skall kunna avgöra vilken 
värmepump som är bäst lämpad för det rådande förhållandet.    
 
En värmepump är uppbyggd enligt figur 1. Värmepumpen överför värme från ett lågtempererat 
medium till ett högtempererat medium. För en uteluftsvärmepump är det lågtempererande mediet 
luft och det högtempererade mediet vatten. Köldmediet som cirkulerar i kretsen, har en låg 
kokpunkt vilket gör att det förångas vid låga temperaturer och kan därför transportera värme i 
kretsen på ett effektivt sätt. Det lågtempererade mediet värmer upp köldmediet i förångaren så 
pass mycket att köldmediet övergår från vätska till en mättad gas. Köldmediet går sedan in i 
kompressorn som ökar trycket på köldmediet och därmed höjer temperaturen ytterligare så att 
köldmediet övergår till en överhettad gas, för att sedan gå in i kondensorn. I kondensorn avger 
köldmediet värme som tas upp utav det hög tempererade mediet. När värmen är avgiven går 
köldmediet vidare i kretsen, trycket på köldmediet sänks genom en strypventil vilket därmed 
sänker temperaturen för att därefter gå in i förångaren igen som en vätska. [8]  
 

 
 

Figur 1 En uteluftsvärmepumpsfunktion. 

 
Carnotcykel är en teoretisk modell som beskriver hur en ideal värmepump fungerar. Cykel går 
mellan en hög temperatur och en låg temperatur och har fyra olika processer, två isotermiska och 
två isentropiska. En isotermisk process betyder att energi tillförs/bortförs vid konstant temperatur 
medans en istotropisk process är en process där entropin är konstant [8]. En Carnot cykel har 
därmed inga förluster, vilket gör att man kan köra den baklänges och uppnå samma resultat.  
Carnot cykel kan användas för att ta fram det teoretiskt högsta COP värde för värmepumpar 
genom ekvationen nedan. TH är temperaturen på det hög tempererade mediet och TL är det låg 
tempererade mediet. Verkliga värmepumpar har ett längre COP jämfört med det teoretiska 
värdet. 
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Det finns olika typer av värmepumpar som passar för olika ändamål. De tre vanligaste 
modellerna är ON-OFF, varvtalstyrda samt värmepumpar med multistegskompressor. En ON-
OFF är en oreglerad värmepump som ger antingen maximal effekt eller så är den avstängd, för att 
hålla byggnadens värme på en önskad nivå. Figur 2 illustrerar en ON-OFF värmepump och dess 
maximala levererade effekt, se röd linje ON-OFF HP. ON-OFF HP beror på utetemperaturen 
samt byggnadens värmeeffektbehov, vilket definieras som BES i figuren, som också är beroende 
av utetemperaturen. TOL i figuren är utetemperaturen då värmepumpen startar, vid 
utetemperaturer lägre än TOL är värmepumpen avslagen. Den bivalenta temperaturen Tbiv i 
figuren är punkten då värmepumpen precis uppfyller värmeeffektbehovet. Till vänster om Tbiv 
kan värmepumpen inte uppfylla värmeeffektbehovet, då startar en reservvärmekälla som täcker 
det resterande värmeeffektbehovet. Höger om Tbiv är värmeeffektbehovet längre än 
värmepumpens maximala effekt.  
 
 

 
Figur 2 visar en ON-OFF uteluftsvärmepump1. 

Varvtalstyrda och värmepumpar med multistegskompressor är kapacitetsreglerbara 
värmepumpar, vars avgivna effekt kan anpassas utefter behovet. När den krävda värmeenergin är 
lägre än värmepumpens maximala avgivna effekt kan en reglerbarvärmepump gå på 
delbelastning. Delbelastning innebär att man reglerar ner värmepumpens avgivna effekt utefter 
värmeeffektbehovet. En reglerbarvärmepump ökar dess COP då värmepumpen går på 
delbelastning, vilket beror på att förångaren och kondensorn då blir något överdimensionerade 
enligt Kinab m.fl. [3].  Varvtalstyrda värmepumpar används ofta för uteluftsvärmepumpar då de 
anpassar dess avgivna effekt utifrån värmeeffektbehovet [12]. I rapporten undersöks en 
varvtalstyrd värmepump. Jämfört med ON-OFF värmepumpar behöver inte varvtalstyrda 
värmepumpar stängas av lika ofta då den endast minskar varvtalet när värmeeffektbehovet 
minskar, vilket i sin tur minskar förlusterna som uppstår vid på- och avstängning av en 
värmepump. Varvtalstyrning blir därmed effektivare för uteluftsvärmepump, vilket därmed ger 
ett högre SCOP [13]. 

Värmepumpar är billiga i drift men har höga investeringskostnader, därför är en väldimensionerad 
värmepump en viktig aspekt att ta hänsyn till. En överdimensionerad värmepump förslits snabbt 
och behöver bytas ut tidigt [6], medans en underdimensionerad värmepump inte kan uppfylla 
värmeeffektbehovet som önskas. Vilket även de blir kostsamt för konsumenten, för då 
värmepumpen inte kan uppfylla det önskade värmeeffektbehovet kopplas en reservvärmekälla in. 

                                                        
1 Climate influence on Seasonal Performances of Air-to-water Heat Pumps for Heating, 2015. 
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En reservvärmekälla går oftast endast på elenergi och har ett COP på 1, vilket innebär att 
reservvärmekällan kräver lika mycket elenergi som den kan leverera värmeenergi.  
Värmepumpar drar elenergi även då den inte avger någon värmeenergi, vilket innebär förluster för 
värmepumpen. Värmepumpar drar olika mycket el vid de tillfällena, men generellt har äldre 
värmepumpar något högre förluster jämfört med nytillverkade. Eventuella värmepumpsförluster 
inträffar exempelvis då värmepumpen stängs av eller sätts på.  
För kallt klimat förorsakar frostbildning på värmepumpens förångare också energiförluster som 
har stor inverkan på värmepumpen. Frostbildning på värmepumpar har undersökts av [3, 9–11], 
vilket visar på att frostbildning beror på låga utetemperaturer och hög luftfuktighet. Frostbildning 
på värmepumpen minskar luftflödet som kommer in i förångaren och därmed minskar 
värmeöverföringen från luften till köldmediet. Det minskar både temperaturen och trycket på 
köldmediet och då måste kompressorn köras hårdare som därmed minskar värmepumpens 
effektivitetsvärde. [3] Den vanligaste avfrostningsmetoden är att köra värmepumpen baklänges, 
värme tas då från det uppvärmda utrymmet och värmer förångaren, vilket resulterar till att frosten 
smälter. Avfrostning på värmepumpar tar EN-14825 hänsyn till vid beräkning av COP. 

 
Nordman et al. [7] har undersökt en rad olika standarder med syftet att utvärdera de olika 
modellerna, undersöka huruvida standarder innefattar olika typer av värmepumpar, hur 
kapacitetsreglering behandlats samt undersöka hur standarder behandlat värmepumpar med i 
kombinerat system. Däribland undersöktes standarden EN-14825. Nordman et al. [7] redovisar 
att EN-14825 är baserad på beräkningsmodeller för SCOP och tester i laboratoriemiljö. Det 
framkommer även i Nordman et al. [7] att EN-14825 inte medtar beräkning av ett kombinerat 
system. Det innebär att de SCOP som energimärkningen baseras på, är framtaget då 
värmepumpen antingen körs för uppvärmning av byggnader eller värmer tappvatten. 
Konsumenter bosatta i nordiskt klimat med intresse av att investera i en uteluftsvärmepump, får 
därmed jämföra tillverkarens SCOP under olika förhållande och hoppas att den redovisade 
prestandan uppnås även vid deras behov.  
 

1.1 SYFTE 
Syftet med rapporten är att undersöka hur väl energimärkningen stämmer överens med verkligheten 
i nordiskt klimat. Förhoppningsvis kan denna rapport fungera som underlag för 
värmepumpsförsäljare och konsumenter i norden, så att konsumenterna får en mer korrekt 
uppfattning om värmepumpens verkliga SCOP, utifrån de faktiska förutsättningarna hos 
konsumenten.  

1.2 MÅL  
Målet med rapporten är beräkna SCOP beroende på varierande faktorer. En varvtalsreglerad 
uteluftsvärmepump med kapacitet till värmning av både byggnader och tappvatten skall 
undersökas.  För undersökningen skall följande faktorer studeras: 

¨ Utetemperatur 
¨ Ett hushålls värmeeffektbehov 
¨ Framledningstemperatur 
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¨ Ett hushålls tappvattenbehov 
¨ Eventuella värmepumpsförluster 

 

2 METOD 

2.1 BERÄKNING AV UTELUFTSVÄRMEPUMPARS PRESTANDA MED DAGENS 
STANDARDER 
I denna rapport har en kombinerad varvtalsreglerad värmepump med förmåga att värma både 
byggnader och tappvatten används. Beräkningsmodellen i denna rapport baseras på standarderna 
EN-14825 och EN-16147. EN-14825 behandlar reglerbara värmepumpar som används för 
uppvärmning av byggnader och EN-16147 behandlar värmepumpar som använda för 
uppvärmning av tappvatten. Ingen av standarderna behandlar samtliga variabler som valts att 
undersökas i denna rapporten, därför har delar av båda standarderna använts.  
I följande kapitel förklaras först standardernas sätt att behandla olika delarna vid undersökning av 
uteluftsvärmepumpar och därefter beskrivs beräkningsmodellen som används i denna rapport. 
De delar från standarderna som beskrivs i följande kapitel är de delar som används på något sätt i 
beräkningsmodellen, för vidare intresse om standarderna se referenserna [16-17].  
 
Standardernas beräkningar bygger på redovisade data (till exempel angivna effekter) från 
värmepumpstillverkare. Data från värmepumpstillverkare har testats fram vid olika laborationer 
enligt standardernas riktlinjer. Då denna rapport inte har tillgång att testa värmepumparna vid de 
utvalda undersökta faktorerna, har de därför även tagit fram metoder för att beräkna 
värmepumpars effektivitetsvärde vid olika förutsättningar.  
 

2.1.1 STANDARD EN-14825  

Värmepumpar som säljs på den nordiska marknaden idag måste testas enligt beräkningsstandarden 
EN-14825. EN-14825 beräknar Coefficient Of Performance, COP som är värmepumpars 
effektivitetsvärde vid olika utetemperaturer och Seasonal Coefficient of Performance, SCOP som 
är värmepumpars effektivitetsvärde över en hel säsong. COP och SCOP är effektivitetsvärde då 
värmepumpar används för uppvärmning, vilket inträffar under kallare månaderna under året.   

2.1.1.1 BIN-METODEN 
Som tidigare nämnt är en uteluftsvärmepump starkt beroende av utetemperaturen. EN-14825 har 
valt att använda Bin-metoden. Bin-metoden tar fram medelvärde för de timmarna som respektive 
utetemperatur uppkommer under ett normalt år. Ett normalt år tas fram med bin-metoden för det 
givna klimatområdet som både tar hänsyn till vilka utetemperaturer som kan förekomma samt hur 
ofta varje utetemperatur uppstår under ett normalt år.   
EN-14825 har valt att använda bin-metoden för klimatområdenas utetemperaturer under en hel 
uppvärmningssäsong, vilket innebär den tid om året då ett värmeeffektbehov efterfrågas. EN-
14825 har valt att definiera en uppvärmningssäsong då utetemperaturen ligger mellan -30°c och 
+15°c. Timmarna hj vars temperatur ligger mellan -30°c och +15°c sorteras ut efter varje hel grad 
bin-temperatur Tj. Bin-metoden summerar därefter de timmar hj som uppstår vid respektive bin-



 
 

  

 

6 

temperatur Tj.  

EN-14825 testar värmepumpar i tre olika klimatområden som representerar kallt, medel och varmt 
klimatområde i Europa. I figur 3 nedan är bin-timmarna för varmt, medel samt kallt klimatområde 
i Europa beräknat genom Bin-metoden. Data för ett varmt klimatområde i Europa är insamlat för 
Aten, data för ett medelvarmt klimatområde är insamlat för Strasbourg och data från ett kallt 
klimatområde är insamlat för Helsingfors, samtliga värden återfinns i EN-14825 [16]. 
 

 
Figur 3 Bintimmar för varmt, medel och kallt klimat i Europa. 

2.1.1.2 EN-14511-2 

Värdena för en värmepump som använts i beräkningsmodellen EN-14825 bygger på uppmätta 
angivna effekter och COP från värmepumpstillverkare. Värdena från värmepumpstillverkare är 
uppmätta enligt standarderna EN-14511-2 samt EN-14511-3. Standarden EN-14511-2 innehåller 
olika provningsförhållande som värmepumpar skall testas under. Provförhållande i EN-14511-2 
ser ut som figur 4 nedan, figur 4 är ett utklipp av tabell 14 från standarden EN-14511-2. Vilket 
innehåller olika provningsförhållande som värmepumpar typ luft/vatten skall testas vid för att 
undersöka värmepumpars levererande effekt då det värmer upp vattnet till 55°C. I figuren under 
rubriken Outdoor heat exchanger kan de avläsas vilka utetemperaturer värmepumpen ska testas 
vid samt under rubriken Indoor heat exchanger kan de avläsas vilka temperaturer kondensorn ska 
värma vattnet till i distributionssystemet, vilket i detta fall är 55°C, se Outlet temperature.  
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Figur 4 visar vid vilka utetemperaturer värmepumpar skall testas vid med framledningstemperatur på 

55°C. Figur 4 är ett utklipp av tabell 14 som är hämtad från SS-EN 14511-2:2013 och är återgiven med 
vederbörligt tillstånd av SIS, Swedish Standards Institute, www.sis.se, 08-555 523 10 [18].  

Den uppmätta avgivna effekten vid respektive utetemperatur som värmepumpen ger vid de olika 
provförhållandena definieras i standarderna som värmepumpens maximala angivna effekt.  

2.1.1.3 EN-14511-3 

Standarden EN-14511-3 innehåller en mängd olika riktlinjer vid mätningar av 
luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, 
för rumsuppvärmning och kylning. Det kan exempelvis innefatta hur tryckförlusten i intillsittande 
rör skall mätas, hur fläktar och pumpar skall beräknas och hur luft i testrum bör röra sig. EN-14511-
3 granskar också tekniska indata från tillverkare och installationsanvisningar för att göra så 
likvärdiga mätningar av de olika apparater som möjligt.  

2.1.1.4 INNEHÅLL AV EN-14825 

Resultaten från EN-14511-2 och EN-14511-3 används sedan för beräkningarna i EN-14825, som 
undersöker reglerbara värmepumpars kapacitet under olika förutsättningar och beräknar fram 
SCOP värde vid respektive tillfälle.  

I EN-14825 undersöker värmepumpar i tre olika klimatområden, vilket gör att följande variabler 
Tdesign, TOL och Tbivalent varierar för respektive klimatområde. TOL definieras enligt EN-14825 
till den lägsta utetemperaturen värmepumpen kan köras vid. TOL infaller vanligtvis då 
utetemperaturen är -20°C, då värmepumpar oftast skadas för mycket om de skulle köras vid ännu 
längre utetemperaturer. Tbivalent är temperaturen då en värmepumps angivna effekt precis 
uppfyller värmeeffektbehov, se figur 2 för visualisering. Tdesign är den kallaste utetemperaturen 
som uppkommer under ett normalt år för ett givet klimatområde. Tdesign för de tre olika 
klimatområdena i Europa kan avläsas i tabell 1.  
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Tabell 1 visar Tdesign för varmt, medel samt kallt klimatområde i Europa som återfinns i EN-14825 [17] 

Klimatområde i 
Europa 

Varmt [°C] Medel [°C] Kallt [°C] 

Tdesign -2 -10 -22 

Ett hushålls maximala värmeeffektbehov inträffar vid klimatområdets kallaste utetemperatur 
Tdesign. När utetemperaturen ökar, minskar värmeeffektbehovet. För att beräkna hur stort 
värmeeffektbehovet är vid respektive utetemperatur beräknas pl. Pl är en procentandel av det 
maximala värmeeffektbehovet och beräknas enligt ekvationen nedan. Kan vara värt att påpeka att 
husets balanstemperatur är antagen till 16°C enligt EN-14825 [17]. 

𝑃𝑙(𝑇𝑗) = 	 67-,8
69:;<=(-,8

  [%]  (2) 

Pl används för att beräkna värmeeffektbehovet för en byggnad Ph i kW.  En byggnads 
värmeeffektbehov vid en specifik utetemperatur definieras Ph i EN-14825, och beräknas enligt 
ekvationen nedan. Pdesign i ekvationen definieras enligt EN-14815 som byggnadens maximala 
värmeeffektbehovet och inträffar vid Tdesign. När pl gångras med Pdesign ges byggnadens 
värmeeffektbehov vid respektive utetemperatur.  
 

𝑃ℎ = 𝑃𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ∗ 𝑃𝑙	[kW]     (3)                                                         
 

Ph används sedan för att summera allt värmeeffektbehovet QH under en hel uppvärmnings 
säsong. Det görs genom att multiplicera Ph med antalet timmar som det finns värmeeffektbehov 
för byggnaden, vilket kan ses i nedanstående ekvation.  
 

	QK = Lℎ𝑗[𝑃ℎ(𝑇𝑗)]
(

7M,

	[𝑘𝑊ℎ]			(4) 

Då reglerbara värmepumpar bland annat påverkas av vilken delbelastning värmepumpen körs 
vid, har standarden EN-14825 valt att behandla detta med två olika beräkningar för 
värmepumpens effektivitetsvärde COP. De effektivitetsvärde definieras enligt EN-14825 som 
COPd och COPbin. Vid utetemperaturer då värmepumpar avger lägre eller lika mycket effekt som 
värmeeffektbehovet användas variabeln COPd.  COPd mäter tillverkarna fram via olika 
laborationer. Tillverkare redovisar vanligtvis några enstaka COPd, då COPd inte redovisats, kan 
en linjär interpolering göras för de saknade värdena.  
Vid utetemperaturer då värmepumpar avger högre effekt än byggnadens värmeeffektbehov 
beräknas ett COPbin, som tar hänsyn till att värmepumpen körs under delbelastning.  
 
Under en uppvärmningssäsong uppkommer det förlusttillfällen då värmepumpen drar elenergi 
men inte kan levererar någon värmeenergi. Standarden har valt att ta fram medelvärdestider som 
är byggda på observationer i de tre olika klimatområden då dessa förlusttillfällena uppstår.  
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Standarden har valt att mäta förlusttillfällena då värmepumpen är avstängd Off mode, när 
termostaten är avstängd Thermostat-off, när värmepumpen är på vänteläge Standby och under 
avfrostning Crankcase heater.  
Medelvärdetider för samtliga förlusttillfälle återfinnes i tabeller från EN-14825. Figur 5 och 6 
nedan är utklipp från de tabellerna i EN-14825. I EN-14825 återfinns även detaljerade riktlinjer 
för hur den krävda elenergin vid de givna förlusttillfällena skall uppmätas.   
 

 
Figur 5 är ett utklipp av tabell A.4 som är hämtad från SS-EN 14825:2016 och är återgiven med 

vederbörligt tillstånd av SIS, Swedish Standards Institute, www.sis.se, 08-555 523 10. Figuren visar hur 
många timmar då värmepumpen befinner sig i Off mode, Thermostat-off och standby de olika 

klimatområden [17]. 

 
Figur 6 är ett utklipp av tabell A.6 som är hämtad från SS-EN 14825:2016 och är återgiven med 

vederbörligt tillstånd av SIS, Swedish Standards Institute, www.sis.se, 08-555 523 10. [17]. Figuren visar 
timmarna då värmepumpen befinner sig i Crank case mode för de olika klimatområdena. 

 
Standarden beräknar värmepumpens SCOP enligt de nedanstående ekvationerna (5) och (6) för 
värmepumpar som har elektriska reservvärmekällor elbu för att täcka upp det värmeeffektbehov 
som värmepumpen själv inte kan täcka. QE är elenergibehovet som krävs. SCOPnet beräknar 
värdet för en värmepumps SCOP, där de elektriska reservvärmekällornas bidrag borträknats. 
SCOPON beräknar SCOP värdet när elektriska reservvärmekällor är inkluderade.  
 

𝑆𝐶𝑂𝑃𝑛𝑒𝑡 = 	 S0
ST
=

∑ V7[WV(67)-:XYZ(67)][
\]^

∑ V7	[_`(.\)abcde(.\)fg_dh[(.\) ][
\]^

		(5) 

 

𝑆𝐶𝑂𝑃𝑜𝑛	 = 	 S0
ST
=

∑ V7[WV(67)][
\]^

∑ V7	[_`(.\)abcde(.\)fg_dh[(.\) j:XYZ(67)][
\]^

 (6) 
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2.1.2 STANDARD EN-16147 
EN-16147 innehåller olika provningsmetoder vid undersökning av prestanda då värmepumpar 
värmer tappvatten. 
Standarden EN-16147 innehåller en tabell med förbrukningsmönster för tappvatten. Tabellen 
innehåller 10 olika förbrukningsmönster, förbrukningsmönstren går mellan 3XS och 4XL, där 
4XL är det största förbrukningsmönstret. Förbrukningsmönster för tappvatten beskriver hur 
mycket värmeenergi värmepumpen behöver leverera vid olika tidpunkter. Förbrukningsmönster 
för tappvatten tar hänsyn till både vilket flöde, vilken temperatur samt vilken tid det finns ett 
tappvattenbehov för ett normalt hushåll.   
 
Då ett hushålls tappvattenbehov varierar kraftigt beroende hur många människor som bor i 
hushållet samt vilka vanor hushållet har, är förbrukningsmönster för tappvatten ett bra redskap 
för konsumenter att avgöra om en värmepump klara det önskade behov. Förbrukningsmönster för 
tappvatten baseras utifrån värmepumpens ”reference energy of the load profile” Qref vilket är ett 
summerat energivärde för tappvattensuppvärmningen under ett dygn.  Figur 7 visar ett urklipp 
från förbrukningsmönster för M, L och XL som återfinns i EN-16147. I figuren kan det avläsa att 
värmepumpen skall kunna leverera rätt mängd vattenflöde f, med rätt varmvattens temperatur TM, 
vid rätt tidpunkt h. Qtap i figur 7 definieras enligt EN-16147 som värmeenergin som går åt att 
värma vattnet till precis, eller högre, som den efterfrågade temperaturen och vattenflödet precis, 
eller högre, än det efterfrågade vattenflödet. Referensenergi i förbrukningsmönster för tappvatten 
betecknas Qref enligt EN-16147 och är den sammanlagda värmeenergin som ett 
förbrukningsmönster behöver under ett dygn. 
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Figur 7 visar ett utklipp av förbrukningsmönster M, L och XL. Figur 7 är ett utklipp av tabell A.2 som är 
hämtad från SS-EN 16147:2017 och är återgiven med vederbörligt tillstånd av SIS, Swedish Standards 
Institute, www.sis.se, 08-555 523 10 [18]. 

Ekvation (7) beräknar fram den dagliga elenergiförbrukningen vid värmning av tappvatten Qelec. 
 

𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐 = 	 S':m
S/._

∗ 𝑊op-p.W [kWh]. (7) 
 

EN-16147 definierar den totalt användbara effektiva elenergin under ett förbrukningsmönster för 
tappvatten som QL.P medans den totala elenergikonsumtionen under ett förbrukningsmönster för 
tappvatten definieras som WEL-L.P, som båda mäts i kWh.   

2.2 INDATA FRÅN VÄRMEPUMPSLEVERANTÖRER  
Värmepumpsleverantörer mäter fram olika resultat för sina värmepumpar med provningsmetoder 
och provförhållande givet av standarderna EN-14825 och EN-16147 som sedan redovisas i dess 
produktblad.  Värdena som användes i denna rapport är tagna från ett produktblad av en standard 
reglerbar uteluftsvärmepump, se tabell 2,3 och 4.  

 
Tabell 2 visar maximalt avgivna effekten, för en standard uteluftsvärmepump. 

Utetemperaturen 

 [°C] 

Max avgiven effekt 
[kW] med 

framledningstemperat
uren 35°C 

Max avgiven effekt 
[kW] med 

framledningstemperat
uren 45°C 

Max avgiven effekt 
[kW] med 

framledningstempera
turen 55°C 

-20 4,2 4,1 3,8 

-15 5,5 5,4 4,7 

-10 7,0 6,9 6,0 

-5 8,0 8,0 7,2 

0 6,0 6,0 6,0 

5 8,0 8,0 8,0 

10 11,0 10,0 9,5 
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Tabell 3 visar COPd hämtad från en standard uteluftsvärmepump. 

Utetemperaturen 

 [°C] 

COPd med 
framledningstemperat

uren 35°C 

COPd med 
framledningstemperat

uren 45°C 

COPd med 
framledningstempera

turen 55°C 

-20 2,0 1,6 1,5 

-15 2,2 1,8 1,8 

-10 2,6 2,0 2,0 

-5 2,8 2,2 2,0 

0 3,5 2,8 2,1 

5 4,0 3,3 2,6 

10 5,0 4,0 3,0 

 
Tabell 4 visar använda värdena från en standard uteluftsvärmepump. Nedanstående värden är mätta vid 
för ett medelvarmt klimat med framlednings temperatur på 55°C. 

Bintimme Tj [°C] Pdh [kW] COPd 

-10  5,9 1,86 

-8,6  6,6 1,83 

-7  6,3 1,94 

+2  3,9 3,11 

+7  2,6 4,42 

+12 3,7 5,93 

Förkortning Beskrivning Data 

hS Seasonal space heating energy 127 % 

Prated Rated heat output 7 kW 

POFF Off mode 0,002 kW 

PTO Thermostat-off-mode 0,01 kW 

PSB Standby mode 0,015 kW 
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PCK Crankcase heater mode 0,03 kW 

Qelec Daily electricity consumption 7,69 kWh 

 Declared load profile XL 
 
Rated heat output i tabell 2 är det värmeeffektbehovet som värmepumpstillverkaren själv valt att 
denna standard uteluftsvärmepumpen är dimensionerats för.   
 
Värmepumpstillverkaren redovisar även att denna standard uteluftsvärmepump har en 
energietikett på A++, då värmepumpen är installerad i ett medelvarmt klimat i Europa. 

2.3 BERÄKNING AV UTELUFTSVÄRMEPUMPARS PRESTANDA MED DEN 
FRAMTAGNA BERÄKNINGSMODELLEN 

2.3.2 BERÄKNING AV HUSUPPVÄRMNING 
I denna rapport valdes de att använda bin-metoden likt EN-14824 men med förändringen att bin-
metoden valdes att användas för alla utetemperaturer över -30°C. Rapporten jämför 
etikettmärkning med verkliga fall. Då kombinerade värmepumpar vanligtvis används längre tid 
om året i verkliga fall antogs även denna uteluftsvärmepump göra det. I rapporten samlades data 
in för de tre svenska städerna Lund, Östersund och Kiruna. Tabell 5 visar de beräknade 
bintimmarna för de svenska städerna. 
 
Tabell 5 Beräknade bintimmar för svenskt klimatområde. 

n Tj 

[°C] 
Lund  

[h] 
Östersund  

[h] 
Kiruna   

[h] 
1 -30 0 0 22,8 

2 -29 0 7,1 12,6 
3 -28 0 10,8 15,6 
4 -27 0 11,8 20,2 
5 -26 0 13,6 24,9 
6 -25 0 16 36,3 
7 -24 0 20,8 38,3 
8 -23 0 21,2 46,2 
f9 -22 0 28,5 51,2 
10 -21 0 29,8 56,4 
11 -20 0 32,8 67,6 
12 -19 0,1 39 75,8 
13 -18 0,2 45,7 85,3 
14 -17 0,1 47,9 89,7 
15 -16 0,4 58 103,4 
16 -15 1,1 63,2 118,1 
17 -14 1,3 78,2 128,6 
18 -13 4 84,4 148,9 
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19 -12 5,4 91 152,7 
20 -11 10,6 102,7 179,7 
21 -10 15,2 111,1 199 
22 -9 18,7 123,8 220,1 
23 -8 28,4 140,5 241,7 
24 -7 34,7 159,7 278,2 
25 -6 41,6 194,6 283 
26 -5 56,3 221,4 277,6 
27 -4 87,4 256,1 307,4 
28 -3 109,9 299,6 303,9 
29 -2 148,6 347,5 350,9 
30 -1 202,2 402,3 342 
31 0 226,4 420 348,4 
32 1 301 384,8 320 
33 2 315,7 336,2 293,1 
34 3 345,6 315,6 280,9 
35 4 421,9 322,3 258,6 
36 5 462,8 313,3 248,6 
37 6 466,5 299,8 256,8 
38 7 436,2 287,7 258,2 
39 8 424,7 279,1 291,4 
40 9 398,9 295,2 276,9 
41 10 376,4 297,7 278,8 
42 11 355,1 289,1 253,3 
43 12 362,8 285 221,7 
44 13 383,4 256,2 186,3 
45 14 400,4 247,2 158,6 
46 15 416,5 212,9 127 
47 15+ 1510,4 

 
829,8 

 
400,9 

 

 
I denna beräkningsmodellen har EN-14825 metod att beräkna husets värmeeffektbehov Ph 
återanvänds men omdefinierades till Pbehov, se ekvationen (8). 

	
																																																								𝑃𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣(𝑇𝑗) = 𝑃𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ∗ 𝑃𝑙(𝑇𝑗)   [kW] (8) 

 
Beräkning av byggnadens pl(Tj) har också återanvänts från EN-14825 och beräknas för samtliga 
bin-temperaturer Tj, vilket visas i ekvation (9) nedan.  
 

𝑃𝑙(𝑇𝑗) = 	 (67-,8)
(69:;<=(-,8)

	[%]		(9)  

För att värmepumpens angivna effekt Pdh ska kunna regleras utefter det varierande 
värmeeffektbehov byggdes ekvation (10) nedan. Ekvationen beräknar fram en delbelastning db(Tj) 
vid respektive bin-temperaruten då värmepumpen kunde uppfylla hela värmeeffektbehovet med 
marginal. Delbelastningen bestämdes utefter byggnadens värmeeffektbehov Pbehov vid respektive 



 
 

  

 

16 

bin-temperaturen och värmepumpens maximala avgivna effekt som definieras som Pmax.  De 
värdena som värmepumpen maximalt kunde avge togs från en standard varvtalsreglerbar 
uteluftsvärmepump, se figur 9 och tabell 3. Värt att nämna är att delbelastningen db(Tj) i 
ekvationen nedan kan inte överstiga 100%. 

𝑑𝑏(𝑇𝑗) = WY:V)u(67)
Wv&w(67)

   [%]  (10) 

 
Då denna rapport inte har tillgång till några uppmätta COPd vid de varierande faktorerna som 
undersökts i denna rapport, har en metod för det tagits fram. Metoden bygger på analys av 
uteluftsvärmepumpars trender och mönster. Det har analyserats vilka förutsättningar som 
påverkar en uteluftsvärmepumps COP samt hur starkt de olika förutsättningarna påverkar.  
Analyserna påvisade att utetemperaturen, framledningstemperaturen och värmepumpens 
delbelastning påverkar en uteluftsvärmepumpens COP starkast. I denna rapport har det därför 
valts att ta hänsyn till utetemperaturen Tj, framledningstemperaturen TH samt värmepumpens 
delbelastning db(Tj). COP för uteluftsvärmepumpar visade sig också ha ett linjärt förhållande 
med utetemperaturen, vilket används vid framtagning av ekvation (11).  

Ekvation (11) använder sig av det linjära förhållandet mellan utetemperaturen och COP genom 
att dividera ett teoretiskt COP värde med ett verkligt COP värde. Det ger ett linjärt värde för den 
framtagna variabeln h som sedan kan användas för att förutse värmepumpens COPd under andra 
förutsättningar.  

h = xyW9
xyW*:)'<

    (11) 

 

De teoretiska COP värdet beräknades fram med Carnots ekvation för en ideal värmepump.  Den 
höga temperaturen antogs i ekvationen vara framledningstemperaturen till byggnaden 𝑇K och den 
låga temperaturen antogs vara bin-temperaturen 𝑇7.   

𝐶𝑂𝑃𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖 = ,

,-
.\
.0

   (12) 

En ekvation för variabeln h togs fram med hjälp av regressionsanalys, se ekvation 13. Först 
beräknades värden fram som kan avläsas i tabell 6, med indata från den standard 
uteluftsvärmepumpen som användes i denna undersökningen.  
 

Tabell 6 använd indata vid regressionsanalys. 

FALL h TJ [°C] DB(TJ) TH [°C] 
1 0,369 -10 1 55 
2 0,355 -8,6 1 55 
3 0,367 -7 1 55 
4 0,503 2 0,6 55 
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5 0,647 7 0,3 55 
6 0,777 12 0,4 55 
7 0,442 7 1 45 
8 0,400 2 1 45 
9 0,352 -7 1 45 

10 0,319 -15 1 45 
11 0,423 7 1 35 
12 0,403 2 1 35 
13 0,365 -7 1 35 

 

Variabeln h i tabell 4 beräknades fram med ekvation (11) där COPTeori beräknades men Carnots 
ekvationen och COPd togs från standard uteluftsvärmepumpen vid respektive Tj.  Db(Tj) 
beräknades fram med ekvation (10), där Pbehov beräknades fram med ekvation (8) och Pmax 
togs från standard uteluftsvärmepumpen vid respektive Tj. TH avlästes från standard 
uteluftsvärmepumpen vid respektive Tj.  

 
 

Efter att värdena beräknat frami tabell 4 kunde värdena användas i en regressionsanalys för att 
beräkna fram en ekvation för h. Regressionsanalys anpassar en linjär linje efter given indata. 
Regressionsanalysen beräknade fram värden på konstanterna K1, K2, K3 och K4 som sedan gångras 
med Tj, db(Tj) och TH, så att dem avviker så lite som möjligt från en linjär linje, se nedanstående 
ekvation (13).  

h = (𝐾, ∗ 𝑇𝑗) + }𝐾~ ∗ 𝑑𝑏(𝑇𝑗)� + (𝐾� ∗ 𝑇K) + 𝐾�  (13) 

Den framtagna ekvationen för h kunde därefter användas för att förutse uteluftsvärmepumpens 
COPd då faktorerna varierar, det definierades som COPd,u i denna rapport (index u står för 
uppvärmning av byggnad). 

2.3.3 BERÄKNING AV TAPPVATTEN 
 
Då värmepumpen används för uppvärmning av tappvatten reglerades värmepumpen till att avge 
maximal effekt. Värmepumpen regeras även till att ge en högre framledningstemperatur. 
Värmepumpen ger därmed inte samma COP vid uppvärmning av byggnader som tappvatten. 
Värmepumpstillverkaren redovisade inte framledningstemperaturen Tfram för standard 
uteluftsvärmepumpen då den användes för tappvattensuppvärmning, därför togs Tfram fram genom 
nedanstående metod. 

För att beräkna värmepumpens COP vid uppvärmning av tappvatten togs COPA fram, COPA 
beräknades med samma metod som COPd,u. Men då COPA beräknades antogs värmepumpen 
istället till att avge maximaleffekt hela tiden vilket gav db(Tj) värdet 1 och Tj antogs även vara 
7°C.  
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Ekvation (7) förenklades till ekvation (14) se nedan. Qelec i ekvation (14) togs från 
värmepumpstillverkarens produktblad, se tabell 2. Qref utläses ur figur 7 för de 
förbrukningsmönstret som värmepumpstillverkaren redovisat i tabell 2.  
 

𝐶𝑂𝑃� =
𝑄𝑟𝑒𝑓
𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐 																																											(14) 

Tfram togs fram genom att jämföra COPA med COPB. När COPA och COPB gav samma värde hade 
den rätta framledningstemperaturen som värmepumpen kunde leverera hittats.  

Den framtagna Tfram kunde sedan användas vid beräkning av COPd,t (index t står för uppvärmning 
av tappvatten). COPd,t beräknades för varierande faktorer med samma metod som COPd,u  men med 
skillnaden att värmepumpen avger maximal effekt hela tiden. 
 
I Beräkningsmodellen antogs det att värmepumpen antingen levererade värme till uppvärmning av 
byggnaden eller tappvattnet.  Värmepumpen reglerades i beräkningsmodellen till att prioritera 
uppvärmningen av byggnaden. I beräkningsmodellen antogs det även att värmen till 
tappvattenbehovet kunde lagras utan förluster. Det gjordes för att enklare kunna beräkna hur 
värmepumpens SCOP varierade berodde på tappvattenproduktionen, med detta antagandet togs ett 
medeleffektbehov per timme fram. 
Följande flödesschema användes i beräkningsmodellen för att undersöka huruvida värmepumpen 
med maximal angiven effekt Pmax kunde täcka medeleffektbehovet Ptapp vid respektive Tj, efter 
att Pbehov var uppfyllt. Flödesschemat gjordes för att avgöra hur mycket värmepumpen kunde 
uppfylla vid varje tillfälle samt hur stor del av värmebehovet reservvärmekälla behövde bistå med. 
 

 
 

Figur 8 Flödesschema vid tappvattenuppvärmning. 

 
I första steget i figur 8 undersöktes det om det fanns någon värmeeffekt tillgodo Po efter att Pbehov 
uppfyllts. Fanns det inget tillgodo, värmde reservvärmekälla elbu,t hela medeleffektbehovet. Fanns 
de värmeeffekt tillgodo undersöktes det i nästa led hur stor mycket värmeeffekt fanns tillgodo Pv.  
 

Po = Pmax -Pbehov

Po > 0 Po < 0Po = 0

Ptapp = elbu,tPtapp = elbu,t Po-Ptapp = Pv

Pv≤ 0 Pv > 0

Ptapp-Po=elbu,t

Po=Pdh,t

Ptapp= Pdh,t
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Blev Pv mindre eller lika med 0, värmde värmepumpen så mycket den kunde och sedan uppfyllde 
reservvärmekälla det resterande. Blev Pv över 0 kunde värmepumpen uppfylla både hela 
värmeeffektbehovet och hela tappvattenbehovet. 
 
När flödesschemat beräknats summeras Pdh,t, för all värmeeffekt som värmepumpen uppfyllt 
under ett år samt summerades värmeeffekten som reservvärmekällan bidrag med elbu,t under ett 
år.  

2.3.4 BERÄKNING AV SCOP MED BERÄKNINGSMODELLEN   
Beräkningen av SCOP i denna beräkningsmodell baserades på SCOPON, se ekvation (6). Det 
gjordes för att kalla klimat behöver mer värmeeffekt från reservvärmekällor jämfört med varma 
klimat och då en installerad reservvärmekälla har en påtaglig inverkan på SCOP i kalla klimat 
måste detta tas hänsyn till.  

Då ekvation (6) inte medtar uppvärmning och elanvändning när värmepumpen värmer tappvatten, 
har de valt att läggas till i ekvation (15) nedan. Det gjordes för att SCOP för uteluftsvärmepumpen 
i denna beräkningsmodell skulle ge ett mer verklighetsrelaterat värde. Värmepumpens förluster 
Qförlust har även valt att tilläggas i ekvation (15) för att ge ett mer verklighetsrelaterat värde. 

𝑆𝐶𝑂𝑃𝑜𝑛		 = S0
ST
= 	

W*&��j	∑ V7[WY:V)u(67)][
\]^

∑ V7	�_db`��
(.\)abcde,e(.\)

fg_�,e(.\) j _�`,�
fg_�,�(.\)j:XYZ,Z(67)j:XYZ,*(67)�jSmö'XZ;*

[
\]^

										(15) 

 
Värmepumpens förluster Qförlust beräknas fram enligt ekvation (16). POFF, PTO, PSB, och PCK 
representerar den elenergin i kW som krävs vid respektive förlusttillfälle, se tabell 2. HTO,HSB,HCK 
och HOFF är summerade timmar som värmepumpen befinner sig i dessa förlusttillfälle, se figur 5 
och 6. 

𝑄mö'XZ;* = 𝐻6y ∗ 𝑃6y + 𝐻�� ∗ 𝑃�� + 𝐻x� ∗ 	𝑃x� + 𝐻y�� ∗ 𝑃y��		[kWh] (16)  

2.4 PÅVERKANDE FAKTORER 
Vid undersökning av vilka yttre- och inre faktorer som hade störst inverkan på SCOP varierandes 
byggnadens värmeeffektbehov, värmepumpens förluster, framledningstemperaturen, 
tappvattenbehovet och utetemperaturen vid ett referensfall. I referensfallet användes 
klimatområdet Östersund, ett värmeeffektbehov på 7 kW, tappvattenförbrukningen XL, 
framledningstemperatur på 55°C samt energiförluster på 147kWh. 

För att undersökningen av de påverkande faktorerna endast skulle bero på den testade faktorn i 
respektive fall, valdes det att hålla en tappvattenkvot konstant istället för tappvattenbehovet. 
Tappvattenkvoten representerar hur stor del av hela värmeeffektbehovet som tappvattenbehovet 
utgjorde. Tappvattenkvoten hölls konstant då byggnadens värmeeffektbehov, värmepumpens 
förluster, framledningstemperaturen, och utetemperaturen undersöktes.  
Vid varje testad variabel hölls resterande faktorer konstanta. För varje varierande faktor testades 
tre olika värden, värdena valdes utifrån rimliga omständigheter men som skiljde sig markant från 
varandra. Resultatet visade att värmepumpens förluster hade ytterst liten inverkan på SCOP värdet, 
därav antogs det vara konstant i de fortsatta beräkningarna.    
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I rapporten valdes klimatområdena Lund, Östersund och Kiruna för att representera ett varmt, 
medel samt ett kallt klimatområde i norden. Därefter samlades indata om utetemperaturer för varje 
timme under 10år för respektive klimatområde. Data hämtades från Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut [17]. Ett medelår togs fram genom att beräkna medeltemperaturen för varje 
specifik dag under 10 år. När ett medelår framtagits för respektive klimatområde beräknades 
bintimmar med bin-metoden för respektive klimatområde enligt EN-14825 se tabell 3. Den längsta 
utetemperaturen som uppkom under medelåret för respektive klimatområde användes som 
dimensionerade utetemperatur Tdesign. I rapporten valdes det även att undersöka standard 
uteluftsvärmepumpens prestanda i klimatområdena Helsingfors och Strasbourg. Bintimmarna för 
Strasbourg och Helsingfors avlästes ur EN-14825 för att kunna jämföra hur europeiska klimat och 
nordiskt klimat påverkar SCOP.  

Vid undersökning av årsmedeltemperaturens inverkan på SCOP värdet varierandes respektive 
klimatområdets bintimmar och dimensionerade utetemperaturer medans de andra faktorerna och 
tappvattenkvoten hölls konstant. Klimatområdena som undersöktes var Strasbourg, Helsingfors, 
Lund, Östersund och Kiruna. Det gjordes för att se hur uteklimatet i respektive klimatområde 
påverkade SCOP. 
För undersökning av hur ett hushålls värmeeffektbehov Pbehov påverkade SCOP, användes Rated 
heat output, se tabell 2, för den använda standarduteluftsvärmepumpen. Det antogs sedan två andra 
värmeeffektbehov, ett under Rated heat output på 5,3kW och ett över Rated heat output på 10kW. 
Värdena sattes sedan in i beräkningsmodellen medans de andra variablerna hölls konstanta.  

SCOP undersöktes även då tappvattenförbrukning varierades. Värmepumpstillverkarna för 
standard värmepumpen vars värden använt i denna rapport, angav att värmepumpen använda för 
ett förbrukningsmönster XL. Det valdes därför att variera tappvattenförbrukningen med 
förbrukningsmönster S, M, L, XL och XXL.  Vid varje varierat förbrukningsmönster beräknades 
även den totala elenergin som reservvärmekällan bistod med vid respektive förbrukningsmönster. 
Det gjordes för att se hur mycket den reservvärmekällans bidrag varierande vid de olika 
förbrukningsmönster. 

Husuppvärmningens framledningstemperatur varierades även då alla andra faktorer hölls 
konstanta. De undersökta framledningstemperaturerna var 35℃, 45℃ och 55℃, det gjordes för 
att se hur framledningstemperaturen påverkade SCOP. 

3 RESULTAT 
Tabell 7 visar undersökning av vilka yttre-och inre faktorer som hade störst inverkan på en standard 
uteluftsvärmepumps SCOP.   
 
Tabell 7 indata vid framtagning av viktande omständigheter. 

Pdesign 
[kW] 

SCOP Qförlust  
[kWh] 

SCOP TH 
[℃] 

SCOP Ptapp 
[kWh] 

SCOP Bin-timmar 
[h] 

SCOP 

5,3 1,891 79,4 1,983 35 3,310 L 2,300 Kiruna 1,579 
7 1,983 147,147 1,971 55 1,983 XL 1,983 Östersund 1,721 
10 2,029 523,126 1,904 65 1,575 XXL 1,723 Lund 2,028 
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Ur tabellen framgår de att TH, Ptapp och klimatområdet påverkade SCOP kraftigt. Pdesign påverkade 
SCOP något mindre och Qförlust knappt påverkar SCOP. Bin-timmarna för respektive 
klimatområde återfinns i tabell 5. 

Ur figur 9 kan de avläsas hur ett klimatområdes årsmedeltemperatur påverkar SCOP värdet, då 
alla andra faktorer hölls konstanta. Kiruna har en årsmedeltemperatur på -1°C undersökts, 
Östersund har en årsmedeltemperatur på 3°C, Helsingfors har en årsmedeltemperatur på 7°C, 
Lund har en årsmedeltemperatur på 9°C och Strasbourg har en årsmedeltemperatur på 10°C.  
 

 
Figur 9 visar hur SCOP varierar beroende på årsmedeltemperatur. 

 
Figur 10 visar hur SCOP varierar med varierande värmeeffektbehov. Ur figuren kan de avläsas 
att Lund ger högst SCOP oavsett de dimensionerade värmeeffektbehovet medans Kiruna ger de 
lägsta SCOP. Det kan även utläsas att Östersund och Kiruna följer liknande trend.   
Framledningstemperaturen för byggnaden hölls konstant vid 55°C och tappvattenkvoten hölls 
konstant på 15%. 
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Figur 10 visar hur SCOP varierar beroende på värmeeffektbehovet. 

  
Figur 11 nedan visar det olika klimatområdenas värmeeffektbehov som i figuren är ifylla linjerna. 
Figur 11 visar även värmepumpens reglerade angivna effekt, som i figuren är streckade linjer.  
 

 
Figur 11 visar hur värmepumpens angivna effekt följer byggnadens värmeeffektbehov. 
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Figur 12 visar hur SCOP värdet varierar med varierade förbrukningsmönster. 2,1 kWh per dygn 
representerar förbrukningsmönster S i EN-16147, 5,584 kWh per dygn representerar 
förbrukningsmönster M, 11,655 kWh per dygn representerar förbrukningsmönster L, 19,07 kWh 
per dygn representerar förbrukningsmönster XL och 24,53 kWh per dygn representerar 
förbrukningsmönster XXL.  Värmeeffektbehovet hölls konstant till 7 kW och byggnadens 
framledningstemperatur till 55°C. 
 
 

 
 

Figur 12 visar hur SCOP varierar med tappvattenbehovet. 

Tabell 8 visar mängden elenergi som reservvärmekällan bidrog med vid de olika klimatområdena 
och med varierande förbrukningsmönster på tappvattenbehovet, då värmeeffektbehovet var 7 kW 
och byggnadens framledningstemperatur var 55°C. 
 

Tabell 8 visar mängden värmeenergi den elektriska reservvärmekällan bidrar under ett normalt år. 

STORLEKS-
ETIKETT 

KIRUNA 
[kWh] 

ÖSTERSUND 
[kWh] 

LUND 
[kWh] 

HELSINGFORS 
[kWh] 

STRASBOURG 
[kWh] 

 
S 2461 1267 12 346 15 
M 2586 1332 14 382 22 
L 2811 1457 20 446 35 

XL 3118 1619 31 535 54 
XXL 3364 1757 40 608 71 
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Figur 13 nedan visar hur SCOP varierar med varierande framledningstemperatur då 
värmeeffektbehovet var 7 kW och tappvattenkvoten var på 15%. 
 
 

 
 

Figur 13 visar hur SCOP värdet varierar med varierande framledningstemperatur. 

4 DISKUSSION 

Både förångaren och kondensorn är två värmeväxlare som är uppbyggda för effektiva 
värmeöverföringar mellan två olika medier. En värmeöverföring drivs av temperaturdifferensen 
mellan de två medierna i respektive värmeväxlare. Ökar temperaturdifferensen mellan de två 
medierna ökar även värmeöverföringen i värmeväxlarna. Resultatet i denna rapport visar att 
uteluftsvärmepumpens SCOP ökar med ökande årsmedeltemperatur. Vilket stämmer överens 
med teorin för då utetemperaturen ökar, ökar även temperaturdifferensen mellan köldmediet och 
utetemperaturen i förångaren. Det gör förångaren effektivare då mindre elenegi behöver tillsättas 
och därmed påverkar värmepumpens SCOP positivt. Kiruna med låga utetemperaturer ger därför 
ett lägre SCOP värde medans Lund och Strasbourg ger högre SCOP med deras högre 
utetemperaturer.  

När värmepumpen kan uppfylla det totala värmeeffektbehovet med marginal blir värmepumpen 
överdimensionerad för behovet och regleras därmed till att gå på delbelastning. När 
uteluftsvärmepumpen är överdimensionerad för värmeeffektbehovet ökade värmepumpens 
SCOP, vilket beror på att värmeväxlarna i kretsen fick en högre effektivitet, vilket stämmer 
överens med Kinab m.fl. [3]. Vid de klimatområden med högre årsmedeltemperaturer kan 
värmepumpen mer frekvent uppfylla värmeeffektbehovet, vilket också förklarar varför de 
områdena ger ett högre SCOP. 
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Tabell 6 visar även att reservvärmekällan användes mycket mer i Kiruna jämfört med Östersund 
oavsett mängden tappvattenförbrukning. Det kan tyckas märkligt då Kiruna och Östersunds 
dimensionerade utetemperaturer endast skiljer med 1 grad. Vid analys av Kirunas och Östersunds 
bintimmar visade sig att Kiruna hade betydligt fler bin-timmar vid de kallare utetemperaturerna 
jämfört med Östersund. Vilket innebär att kalla uteklimat påverkar värmepumpens SCOP 
negativt då reservvärmekällan behöver användas betydligt oftare och under längre perioder för att 
uppfylla värmeeffektbehovet.  

Helsingfors, Östersund och Kiruna har alla lägre dimensionerade utetemperaturen är 
värmepumpens TOL, vilket innebär att då värmeeffektbehovet i dessa områdena är som störst är 
värmepumpen avstängd. Figur 11 visar att värmepumpen startar vid -20°C och Kirunas 
dimensionerade utetemperatur är vid -30°C. Det innebär att området under Kirunas behovskurva 
mellan utetemperaturerna -30°C och -20°C behöver reservvärmekällan uppfylla allt värmebehov. 
Resultaten tyder på att det skulle vara betydligt mer lönsamt att i dessa klimatområdena investera 
i en värmepump med högre kapacitet och som kan köras vid lägre utetemperaturer än -20°C för 
att bättre kunna uppfylla värmeeffektbehovet i kalla klimatområde. Alternativet skulle även 
kunna vara att använda värmepumpar för utrymmen där värmeeffektbehovet är lågt eftersom 
resultatet visar på ett högre SCOP vid låga värmeeffektbehov.  

Resultaten visar även att värmepumpen ger högre SCOP vid lägre framledningstemperaturer, 
vilket stämmer enligt teorin för en ideal värmepump. Enligt ekvation 1 ökar SCOP värdet med en 
minskad framledningstemperatur. Äldre hus kräver generellt högre framledningstemperatur i 
radiatorsystemet jämför med nyare hus, vilket därför skulle leda till att värmepumpar är bättre 
anpassade till nyare hus med nya radiatorkretsar jämfört gamla hus med gamla radiatorkretsar.  
Det förklarar även varför SCOP minskar vid ökande tappvattenbehov. Då värmepumpen värmer 
upp tappvatten behöver vattnet värmas upp till en betydligt högre framledningstemperatur än vid 
uppvärmning av hushåll. Det bidrar därmed till ett betydligt sämre SCOP jämfört med då 
uteluftsvärmepumpen värmer för uppvärmning av byggnaden.  

Den beräknade varma framledningstemperaturen Tfram vid uppvärmning av tappvattnet på 70 °C 
är högre än verkliga framledningstemperaturer som generellt brukar ligga vid 55-65°C. Det beror 
troligen på att beräkningen av COPd,t förenklades för grovt. Tappvattenbehovet antogs i 
rapporten vara konstant varje timme, året om, vilket inte heller stämmer överens med verkliga 
fall då tappvattenbehovet beror på tiden på dygnet och hushållets vanor. 

Beräkningsmodellen i denna rapport är endast baserad på beräkningsmodeller som i sin tur 
bygger på laborationstester. För framtida beräkningar hade det varit intressant att testa 
värmepumpen i verkliga fall. För att sedan jämföra det med resultatet i denna rapport för att se 
hur likt eller olikt värmepumpen fungerar enligt teorin.  

5 SLUTSATS 

Värmepumpars prestanda påverkas starkast av uteklimatet, därför är det lämpligast att investera i 
en värmepump där klimatområdets Tdesign inte understiger värmepumpens TOL.  Värmepumpar 
ger som bäst prestanda till nya hus i mildare klimat och ger som sämst prestanda för äldre hus i 
kallare klimat. Värmepumpens prestanda minskar vid ett ökat tappvattenbehov, vilket 



 
 

  

 

26 

konsumenter bör ta i beaktning. Standard uteluftsvärmepumpen som användes i denna rapport 
hade en energietikett på A++. Den etikettmärkningen nås endast då värmepumpen är placerad i 
Lund och har en framledningstemperatur på 35°C. Skulle värmepumpen istället användas för en 
byggnad placerad i Kiruna med ett värmeeffektbehov på 10 kW skulle värmepumpen istället få 
etikettmärkningen G. Energimärkning av värmepumpar kan förbättras inom många delar. Då 
energimärkning inte medtar en uteluftsvärmepumps effektivitet vid kombinerad drift bör 
konsumenter vara medvetna om det. För att spara på energieffektivisering bör en 
uteluftsvärmepump placeras i milt klimat medans de kan vara direkt olämpligt att använda en 
uteluftsvärmepump i Kiruna ur ett energieffektiviseringsperspektiv.  
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