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Abstract 
 
Swedish participation in international heat pump 
standardisation 
 
This report summarises the Swedish efforts in international standardisation of heat pump 
performance testing during 2003 – 2006. The Swedish committee during this period 
consisted of experts from SP, SVEP, Nibe, Thermia, SEV and two additional members 
from VP Energisystem and Chalmers. The committee was administered by SIS. During 
this work the experts from SP have performed the following: 
 

• Participated in four plenary meetings of CEN TC 113 
 
• Participated in the work of two working groups for developing new standards 

o WG 7 “Revision of TS 14825”, testing of heat pumps and air 
conditioners at reduced capacity 

o WG 10 “Revision of EN 255-3”, test method for heat pumps heating 
domestic hot water. The working group have to consider the EU 
mandate 324 which prescribes draw-off patterns to be used in a 
coming energy labelling of products heating domestic hot water 

 
• Commented two standard proposals from CEN TC 228 related to the 

European Performance of Buildings Directive. The standard proposals deal 
with calculation methods for determining the energy used annually by a heat 
pump heating system and design of heat pump heating systems. 

 
• Answered to large number of resolutions and questions from CEN and ISO 

 
• Taken part, and since 2005 chairing, the Swedish committee, SIS TK 467 

“Heat pumps” 
 
 
Key words: standard, heat pump, capacity control, domestic hot water, EN 255-3, TS 
14825, CEN TC 113, CEN TC 228 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport sammanfattar de svenska insatserna under åren 2003 – 2006 gällande 
internationell standardisering för provning och utvärdering av värmepumpar. Den 
svenska kommittén har bestått av experter från SP, SVEP, Nibe, Thermia, SEV samt 
adjungerade experter från VP Energisystem och Chalmers. Kommittén administreras av 
SIS. Under nämnda tidsperiod har SPs experter:  
 

• Deltagit på fyra plenarmöten för CEN TC 113 
 
• Arbetat i två stycken arbetsgrupper för framtagande av nya standarder 

o WG 7 ”Revision of TS 14825”, provning av värmepumpar och 
luftkonditioneringsaggregat vid delkapacitet 

o WG 10 ”Revision of EN 255-3”, provningsmetoder för värmepumpar 
som värmer tappvarmvatten. Detta arbete ska ta hänsyn till EU-mandat 
324 som föreskriver tappningsmönster som ska användas i en framtida 
energideklaration av tappvattenvärmande produkter. 

 
• Arbetat med att svara på två remisser från TC 228, relaterade till European 

Performance of Buildings Directive, EPBD. Dessa berörde beräkning av 
energibehovet för ett värmepumpssystem samt design av värmepumpssystem 

 
• Svarat på ett stort antal remisser från CEN och ISO gällande olika 

standardförslag 
 

• Deltagit på och sedan 2005 varit ordförande för den svenska kommittén, SIS TK 
467 ”Värmepumpar”. 

 
SPs arbetet har finansierats av Energimyndigheten. 
 
Det svenska deltagandet i internationell standardisering är mycket viktigt av följande 
anledningar: 
 

• För utvecklingen av en hållbar energiförsörjning är det ytterst viktigt att 
framtagna standarder beskriver systemen på ett relevant sätt och att de är 
teknikdrivande. En teknikdrivande standard är utformad så att de effektivaste 
systemen och produkterna också får de bästa resultaten från provmetoden. Väl 
utformade standarder gagnar såväl samhället i stort som den enskilda 
privatpersonen. 

 
• För svensk värmepumpsindustri är det viktigt att framtagna provningsmetoder på 

ett relevant sätt beskriver också de svenska systemen.  
 

• Svenska tillverkare är idag aktiva på exportmarkanden och därför är det viktigt 
med internationella standarder som är gångbara på ett flera marknader. 

 
• Genom deltagandet i standardiseringsarbetet positionerar Sverige sig som en 

aktiv och kompetent part, vidare för arbetet med sig ett nätverk som ger 
information i tidiga skeden om nya metoder och föreskrifter. Information om 
detta i ett tidigt skede ger möjligheter för att i tid bygga upp nödvändig 
kompetens och resurser.   
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1 Bakgrund 
 
Internationell standardisering av provningsmetoder för värmepumpar sker idag inom 
CEN och ISO. Inom CEN är det tekniska kommittén TC 113 ”Heat pumps and air 
conditioning units” som ansvarar för detta och inom ISO är det TC 86 / SC6 ”Testing and 
rating of air conditioners and heat pumps”. Dessa grupper samarbetar men arbetet inom 
CEN går fortare än arbetet inom ISO. Sveriges deltagande i ISO är därför begränsat till 
att vara observatör då det framförallt är arbetet inom CEN som påverkar oss. Inom CEN 
TC 113 har Sveriges aktivitetsnivå varierat över tiden. Sverige deltog från starten 1986-
1987, och ledde arbetet med att ta fram EN 255-3 som behandlar provning av 
värmepumpar som värmer tappvarmvatten. Från 1996 till 2003 deltog inte Sverige i TC 
113. Under denna tid togs bla den nu gällande standarden, EN 14511, för provning av 
värmepumpar fram, liksom den tekniska specifikation som ger metoden för att prova 
värmepumpar vid delkapacitet, CEN TS 14825.  
 
Under perioden 2003-2006 har Sverige deltagit aktivt i TC 113. Detta startades genom att 
den svenska värmepumpskommittén på SIS återupplivades efter samråd med de svenska 
intressenterna (institut, företag, branschorganisationer och myndigheter). Kommittén 
administreras av SIS, och sedan 2005 är Fredrik Karlsson, SP, ordförande för gruppen.  
 
Betydelsen av ett aktivt engagemang från Sverige i det internationella 
standardiseringsarbetet kan sammanfattas enligt följande: 
 

• För utvecklingen av en hållbar energiförsörjning är det ytterst viktigt att 
framtagna standarder beskriver systemen på ett relevant sätt och att de är 
teknikdrivande. En teknikdrivande standard är utformad så att de effektivaste 
systemen och produkterna också får de bästa resultaten från provmetoden. Väl 
utformade standarder gagnar såväl samhället i stort som den enskilda 
privatpersonen. 

 
• För svensk värmepumpsindustri är det viktigt att framtagna provningsmetoder på 

ett relevant sätt beskriver också de svenska systemen.  
 

• Svenska tillverkare är idag aktiva på exportmarkanden och därför är det viktigt 
med internationella standarder som är gångbara på ett flera marknader. 

 
• Genom deltagandet i standardiseringsarbetet positionerar Sverige sig som en 

aktiv och kompetent part, vidare ger det nätverk som arbetet för med sig 
information i tidiga skeden om nya metoder och föreskrifter. Information om 
detta i ett tidigt skede ger möjligheter för att i tid bygga upp nödvändig 
kompetens och resurser.   
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2 Utfört arbete under 2003 till 2006 
Arbetet under projekttiden har varit fördelat på ett flertal olika aktiviteter. SP har 
fortlöpande svarat på remisser och standardförslag utsända från CEN, ISO och SIS. 
Vidare har SP deltagit på 4 st plenarmöten inom CEN TC 113, deltagit i arbetet inom WG 
7 och WG 10, samt deltagit i arbetet inom den svenska värmepumpskommittén, 
SIS TK 467, där SP innehar ordförandeskapet sedan hösten 2005. Ett visst engagemang 
har även krävts inom CEN TC 228 i deras arbete med att implementera EU:s direktiv om 
energideklaration av byggnader (EPBD). Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten 
från respektive aktivitet.  
 
2.1 Möten CEN TC 113 
CEN TC 113 ”Heat pumps and air conditioning units” tar fram standarder för provning 
och presentation av provningsdata för värmepumpar, luftkonditioneringsaggregat och 
vätskekylaggregat, samt kylkompressorer och ”condensing units”. Syftet med detta är bla 
att ge underlag för konsumenter att jämföra olika produkter samt att driva utvecklingen 
mot energieffektivare produkter genom att på ett relevant sätt prova och presentera deras 
prestanda. En gång per år hålls ett plenarmöte för CEN TC 113 där pågående projekt 
rapporteras och diskuteras och beslut tas om nya standardiseringsprojekt. Nedan 
sammanfattas det viktigaste som behandlats under de fyra möten som hållits under 
projekttiden.   
 
2.1.1 Madrid 2003-03-06 
Deltagande länder var Spanien, Frankrike, Italien, Belgien, Tyskland Storbritannien och 
Sverige. 
 

• prTS 14825 som behandlar hur man ska prova värmepumpar vid delkapacitet, var 
färdigställd och skulle skickas ut på remiss. 

 
• EN 14511, Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med 

elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och -kylning, del 1-4, höll på 
att färdigställas efter att ha varit ute på remiss. Formal Vote planerades till hösten 
2003. Beslut togs att inte ta med luftkonditioneringsaggregat med evaporativt 
kylda kondensorer och inte heller värmepumpar med s.k. direktexpansion, d.v.s. 
köldmediet används direkt för att ta upp värmet från marken eller avge värmet till 
huset.  

 
• Det beslutades att starta en ny WG med syfte att revidera EN 255-3 samt att 

under denna revidering ta hänsyn till EU-mandatet 324. Mandat 324 föreskriver 
tappningsmönster som är tänkta att använda för en framtida energimärkning av 
produkter som värmer tappvarmvatten.  

   
 
2.1.2 Paris 2004-05-25 
Deltagande länder: Spanien, Schweiz, Österrike, Belgien, Storbritannien, Tjeckien, 
Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, USA (observatör). 
 

• EN 14511, del 1 – 4, publicerades 2004-05-05. 
• CEN TS 14825 godkändes 2003-09-04. 
• WG 9 som arbetar med revideringen av ENV 12102, ljudprovning av 

värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat, har återupptagit arbetet 
• WG 10 har problem att finna någon som vill ta på sig ordförandeskapet. Experter 

finns men ingen ordförande, trots två ”call for experts”. Ordföranden för TC 113 
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bad alla deltagare att försöka finna en ordförande för denna grupp. Eventuellt kan 
EU finansiera delar av arbetet. Beslut togs att skjuta upp starten för denna WG så 
länge ingen ordförande finns. 

 
2.1.3 Paris 2005-05-20 
Deltagande länder: Spanien, Storbritannien, Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien, 
Nederländerna, Österrike, Schweiz 
 

• Sedan förra mötet har Marco Nani, NTB, Schweiz, utsetts till ordförande för WG 
10. Arbetet inom WGn har inte startat då man väntar på svar om finansiering från 
CEN.  

• CEN TC 113 förlänger sin liering med CECED, Eurovent-Cecomaf, samt IIR. 
• prEN 12900 ”Refrigerant compressors – Rating conditions, tolerances and 

presentation of manufacturer's data” har skickats ut på Formal Vote 
 
2.1.4 Delft 2006-05-19 
Deltagande länder: Spanien, Schweiz, Belgien, Österrike, Frankrike, Danmark, Tyskland, 
Sverige, Italien, Nederländerna 
 

• EN 12900 publicerades i oktober 2005 
• prEN 15218 “Air conditioners and liquid chilling packages with evaporatively 

cooled condenser and with electrically driven compressors for space cooling” 
kommer att skickas ut på Formal Vote under sommaren. 

•  Danmark och Sverige hade inför mötet presenterat ett gemensamt förslag på 
förändring av EN 14511. Bla gällde detta hur flöden genom kondensor och 
förångare fastställs, vad som ska definieras som ”rating condition” samt hur prov 
av värmepumpar med luftberörd förångare utförs. Tyvärr röstades detta förslag 
ner.  

• Vidare föreslog Sverige och Danmark att det skulle tas fram en standard för s.k. 
multi-function units, d.v.s. värmepumpar som hanterar rumsuppvärmning, 
tappvattenuppvärmning, kyla och ventilation. Tre av dessa fyra funktioner 
tillgodoses av frånluftsvärmepumpar som är väldigt vanliga i Sverige men som 
det inte finns någon gällande internationell standard för. En annan typ av 
värmepump med dessa funktioner börjar nu säljas i Schweiz och Tyskland. TC 
113 beslutade att fråga WG 10 om den kan ta med detta i revideringen av EN 
255-3. Om inte skapas en ny arbetsgrupp, WG12, med uppdraget att ta fram 
denna standard. Här kan man nyttiggöra arbetet utfört inom IEA Heat Pump 
Programme Annex 28. 

• Ett tredje förslag från Sverige och Danmark var att revidera CEN TS 14825 och 
lyfta denna till en gällande Europeisk standard. Detta förslag lyftes också från 
Belgien. Detta förslag bifölls och TC 113 beslöt att reaktivera WG 7 med 
Bernard Hough, Storbritannien, som ordförande.  

 
 
2.2 Arbetet inom WG 7 ”Revision of TS 14825” 
CEN TS 14825 är en teknisk specifikation som beskriver hur provning av värmepumpar 
och luftkonditioneringsaggregat ska utföras vid kapaciteter lägre än den maximala. Detta 
är framförallt intressant för värmepumpar med varvtalsstyrd kompressor, men metoden 
beskriver även hur värmepumpar med intermittent kapacitetsreglering kan provas för att 
ge prestandauppgifter vid lägre kapaciteter. Att metoden är en teknisk specifikation 
innebär att den inte är en gällande standard och att man kan få använda andra metoder för 
att mäta prestanda på kapacitetsreglerade värmepumpar. Syftet med arbetet är att 
uppgradera metoden till en gällande europeisk standard. Detta är angeläget då det blir allt 
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vanligare med värmepumpar med kapacitetsreglerade kompressorer. Exempelvis 
domineras den svenska marknaden för värmepumpar av typen luft-till-luft av 
värmepumpar med varvtalsreglerade kompressorer. Dessa är energieffektivare än de med 
fast varvtal på kompressorn. För att denna egenskap ska synas också i provresultat krävs 
det en metod för att mäta prestanda vid delkapacitet och helst också en metod för att 
åskådliggöra prestanda över en uppvärmningssäsong. Detta för att standarden ska vara 
teknikdrivande.  
 
Ett första möte hölls den 23-24 november 2006 i London. Deltagande länder på mötet var 
Sverige, Storbritannien, Belgien, Italien. Även experter från Frankrike är anmälda till 
gruppen men kunde inte delta på detta första möte.  
 
Efter en inledande diskussion om erfarenheterna av att använda denna metod visade det 
sig att Sverige och SP verkar vara de som använt denna metod mest. Övriga institut har 
genomfört en eller ett par prov men SP har genomfört prov kontinuerligt under flera år.  
 
Målet för gruppens arbete definierades som: “To revise CEN TS14825 into an EN and to 
include methods for the determination of SEER and SCOP, temperature reduced capacity 
and system reduced capacity”. 
 
Det fanns ett stort intresse från Italien för detta arbete liksom från Belgien (via Daikin 
Europe). En mycket viktig notering är att Sverige var den enda representanten som 
framhöll funktionerna värme och vattenburen värme. Övriga deltagare var mycket 
fokuserade på luftkonditionering. Arbetet kommer att ta avstamp i erfarenheter från 
deltagarna samt tidigare genomfört arbetet inom Eurovent-Cecomaf och ARI (Air 
Conditioning and Refrigeration Institute), samt CEN och IEA Heat Pump Programme 
Annex 28. Resultaten från Annex 28 kommer att kunna utnyttjas både när det gäller 
provningsmetodiken men också när det gäller metoden för att beräkna prestanda på 
årsbasis. En ambitiös tidsplan antogs och nästkommande möte äger rum i början av 
februari 2007 och ett tredje möte i april 2007. 
 
Sverige har mycket att tillföra här via SPs provningar och forskningsprojektet 
”Driftoptimering av värmepumpssystem” samt erfarenheterna från svensk 
värmepumpsindustri. 
 
2.3 Arbetet inom WG 10 ”Revision of EN 255-3” 
Denna arbetsgrupp arbetar om den nuvarande standarden EN 255-3, som behandlar 
provning av värmepumpar som värmer tappvarmvatten. Revideringen ska ta hänsyn till 
mandat 324 från EU som föreskriver flera olika tappningsmönster. Dessa 
tappningsmönster ska sedan ligga till grund för en framtida energimärkning av 
tappvattenvärmande produkter. Här kan Sverige bidra med arbeten utförda av SP inom 
IEA HPP Annex 28 samt studier av EU mandat 324 genomfört av SP på uppdrag av 
Konsumentverket. I arbetet med Annex 28 provade SP, i samarbete med en svensk 
tillverkare, de tappningsmönster som ges i mandat 324. Resultaten visade på att det är 
fullt genomförbart men också att det tar lång tid och kräver en viss modifiering av 
provutrustning, bla för att kunna hålla mätosäkerheten på en acceptabel nivå.  
 
Två möten har hållits – 26 april 2006 i Buchs, Schweiz och 3 november 2006 i Luzern, 
Schweiz. Deltagande länder på dessa möten har varit Sverige, Schweiz, Österrike, 
Tyskland, Frankrike och Belgien. Under det första mötet diskuterades den befintliga 
standarden och dess fördelar och nackdelar. Alla tyckte att standarden är ganska bra som 
den är. Enda stora nackdelen är den långa tid som krävs för att prova 
tomgångsförbrukningen. Baserat på dessa diskussioner genomförde Sverige (SP) och 
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Schweiz (NTB) studier på genomförda prov. Detta för att ha som bakgrundsinformation 
till nästa möte.  
 
Det förberedande arbete som SP gjorde antydde att man för vissa värmepumpar, skulle 
kunna korta ner mätningen av tomgångsförbrukningen. Under det andra mötet visade det 
sig att flera av de värmepumpar man provat på NTB i Schweiz inte kan provas under 
kortare tid än vad som anges i standarden. Det är snarare så att den föreskrivna tiden 
nästan är i kortaste laget. Mötesdeltagarna beslöt därför att behålla den nuvarande 
metoden. Gällande användandet av mandat 324 rådde en viss okunskap gällande exakt 
vad som måste uppfyllas och framförallt när detta ska var gjort. Mötesdeltagaren från 
Frankrike, uppgav att man för gasvärmare har tagit fram en standard (EN 13203, Part 2) 
som använder sig av de föreskrivna tappningsmönsterna. SP, som genomfört provningar 
med de föreskrivna tappningsmönsterna för en värmepump och två elektriska 
varmvattenberedare påpekade att ett problem med metoden är att uppnå en acceptabel 
repeterbarhet för proven. För att få detta måste man ladda tillbaka den energi man tappat 
ut ur beredaren under provet. Detta kan kräva uppvärmning utan urtappning under ca 24 
timmar efter varje tappningscykel.  
 
2.4 Arbetet relaterat till CEN TC 228 ”Heating 

systems in buildings” 
TC 228 har arbetat med att ta fram standarder relaterade till European Performance of 
Buildings Directive. I samband med detta kom man även in på området värmepumpar och 
SIS TK 467 fick möjligheten att kommentera två standardförslag: 

 
• prEN 15316-4-2 – Heating systems in buildings - Method for calculation of 

system energy requirements and system efficiencies - Part 4-2: Space heating 
generation systems, heat pump systems 

• prEN 15450 – Heating systems in buildings - Design of heat pump heating 
systems  

 
Det första standardförslaget, prEN 15316-4-2, hade Sverige möjligheten att påverka på ett 
tidigt stadium då arbetet med den standarden pågick redan inom IEA HPP Annex 28 där 
både SP och Chalmers deltog. SP och TK 467 kommenterade sedan standardförslaget 
igen när det var ute för omröstning. Förslaget kommer troligen att gå ut på Formal Vote 
under våren 2007. 
 
Gällande prEN 15450 hade Sverige, via TK 467, många kommentarer gällande innehållet 
som var obalanserat och föreskrev många detaljlösningar som vi inte ansåg att en 
standard ska föreskriva. Pga de många kommentarerna blev vi ombedda att delta på mötet 
där dessa skulle arbetas in. På uppdrag av TK 467, TK 189 och SVEP åkte Fredrik 
Karlsson, SP, på mötet. Många av våra kommentarer var inarbetade i standarden redan 
innan mötet och fler blev de under mötet. Denna standard är nu ute på en andra remiss.  
 
2.5 Arbetet inom ISO 
Arbetet inom ISO har begränsats till en observatörsroll då det främst är arbetet inom CEN 
som påverkar den svenska marknaden. Arbetet inom ISO går dessutom väldigt långsamt. 
TK 467 har därför beslutat att koncentrera sig på CEN-arbetet och det har också då SP 
gjort. Tre remisser från ISO svarade SP och TK 467 på då de låg nära de standarder som 
används i Europa. Detta för att på så sätt arbeta in våra synpunkter också här. Dessa 
remisser var: 
 

• ISO/DIS 5151 Non-ducted air conditioners and heat pumps — Testing and rating 
for performance 
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• ISO DIS 13253 Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps — Testing and 
rating for performance 

• ISO DIS 15042 Multiple split-system air-conditioners and air-to-air heat pumps 
— Testing and rating for performance 

 
 
2.6 Sammanfattning av arbetet inom SIS TK 467 
SIS TK 467 ”Värmepumpar” är den svenska grupp (tekniska kommitté) som följer arbetet 
internationellt inom värmepumpsområdet. Kommittén administreras av SIS och sedan 
oktober 2005 är Fredrik Karlsson, SP, ordförande för gruppen. Tidigare var Arne 
Lögdberg, SEV, ordförande. Deltagare är: Nibe (Holger Svensson), Thermia Värme 
(Marie Johansson), Svenska Värmepumpsföreningen (Martin Forsén), SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut (Fredrik Karlsson) samt Energimyndigheten (Maria Hall, 
Mattias Ceder). Vidare är Bernt Engström, VP Energisystem och Per Fahlén, Chalmers, 
adjungerade till kommittén. Kommittén har hållit två möten per år där aktuella remisser 
diskuteras och möten inom TC och WG rapporteras och förbereds. SIS ansvarar för 
rapporteringen gentemot Energimyndigheten.   
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3 Aktuellt just nu 
Det som pågår inom värmepumpsstandardiseringen just nu och som bedöms viktigt för 
Sverige är följande: 
 

• Revideringen av EN 255-3, d.v.s. arbetet inom CEN TC 113 WG 10 
• Revideringen av TS 14825, d.v.s. arbetet inom CEN TC 113 WG 7 
• Bildandet av en ny arbetsgrupp för s.k. multi-functioning units. Detta berör bla de 

svenska frånluftsvärmepumparna. Detta blir som en arbetsgrupp inom CEN TC 
113 eller som en gemensam arbetsgrupp mellan TC 113 och TC 156 ”Ventilation 
for buildings”.  

• Kvarvarande remisser inom TC 228 gällande prEN 15450 och prEN 15316-4-2 
• Kvarvarande remiss inom TC 113 gällande prEN 12102 ”Sound power rating” 
• En trolig revidering av EN 14511, del 1 – 4 inom ett par års tid. Sverige deltog 

inte då denna standard togs fram och delar av standarden missgynnar svenska 
värmepumpar helt i onödan.  

 
Betydelsen av ett aktivt engagemang från Sverige i det internationella 
standardiseringsarbetet kan sammanfattas enligt följande: 
 

• För utvecklingen av en hållbar energiförsörjning är det ytterst viktigt att 
framtagna standarder beskriver systemen på ett relevant sätt och att de är 
teknikdrivande. En teknikdrivande standard är utformad så att de effektivaste 
systemen och produkterna också får de bästa resultaten från provmetoden. Väl 
utformade standarder gagnar såväl samhället i stort som den enskilda 
privatpersonen. 

 
• För svensk värmepumpsindustri är det viktigt att framtagna provningsmetoder på 

ett relevant sätt beskriver också de svenska systemen.  
 

• Svenska tillverkare är idag aktiva på exportmarkanden och därför är det viktigt 
med internationella standarder som är gångbara på ett flera marknader. 

 
• Genom deltagandet i standardiseringsarbetet positionerar Sverige sig som en 

aktiv och kompetent part, vidare ger det nätverk som arbetet för med sig 
information i tidiga skeden om nya metoder och föreskrifter. Information om 
detta i ett tidigt skede ger möjligheter för att i tid bygga upp nödvändig 
kompetens och resurser.   
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