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Abstract 
 

Operation and maintenance of refrigeration and heat 

pump systems, Working Report 3 – Examination of 

common problems with operation and maintenance of 

heat pumps in apartment and premises buildings 
 

Heat pumps are used in buildings for space heating and/or domestic hot water heating. 

The development of operation and maintenance that has been seen in the process industry 

the last 30 years has not been seen for heat pumps installed in apartment and premises 

buildings. Lack of maintenance can result in unnecessary failures and that the installed 

capacity and efficiency of the heat pump cannot be maintained. In the framework of the 

Swedish Energy Agency program EFFSYS +, SP Energy Technology had a project 

focusing on operation and maintenance of refrigeration and heat pump systems. The 

project aimed to identify the most common and most costly failures for heat pumps in real 

estates, and to propose maintenance procedures to prevent them. This working report is 

part of the project and describes the investigation of common and costly failures for heat 

pumps in apartment and premises buildings. The methods were discussions with a 

working group, interviews with persons responsible for operation and maintenance of 

heat pumps in real estates, and a workshop with smaller property companies as main 

target group. In total, two working meetings were held, operations and maintenance 

managers at five property companies were interviewed, and the workshop gathered seven 

participants. 

 

The result of the study was that problems with operation and maintenance of the heat 

pumps in real estates were not stoppages and broken components. The difficulty was 

instead how to design, install and commissioning heat pumps in order to facilitate future 

operation and maintenance, and later on to have the knowledge of how heat pumps should 

be controlled and monitored in order to maintain the performance. It requires technical 

competence, which is difficult for smaller property companies to have internally in their 

organization. This study led to the next step of the project, to write a manual that is 

targeted to smaller property companies, which have a maximum of ten apartments. The 

manual should provide information on what a property owner should consider regarding: 

 

 General principles for organizing their maintenance work 

 Purchases of heat pumps 

 Commissioning of heat pumps 

 Maintenance and monitoring of heat pumps 
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Förord 
 

SP Energiteknik har inom ramen för EFFSYS+ genomfört ett projekt om drift och 

underhåll av kyl- och värmepumpssystem. Energimyndighetens EFFSYS+ är ett fyraårigt 

tillämpat forsknings- och utvecklingsprogram för främjandet av resurseffektiv kyl- och 

värmepumpsteknik. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Kylbranschens 

Samarbetsstiftelse och ClimaCheck AB. Målet var att identifiera vanliga och kostsamma 

fel hos kylsystem för livsmedel i butiker samt hos fastighetsvärmepumpar, för att kunna 

föreslå underhållsrutiner för att förebygga dessa fel. Denna rapport är en delrapport i 

projektet och presenterar en undersökning av vanliga och kostsamma fel hos 

fastighetsvärmepumpar.  

  

SP Energiteknik har under hösten 2011 och våren 2012 intervjuat personer som arbetar på 

fastighetsföretag med värmepumpar. Vi vill tacka alla de intervjuade personerna som har 

ställt upp i denna undersökning och de personer som deltog i arbetsgruppen för 

fastighetsvärmepumpar, som har gett av sin tid, kunskap och sina erfarenheter.  

 

 

Borås, juni 2014 
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Sammanfattning 
 

Värmepumpar används i fastigheter för att värma upp lokaler och/eller tappvarmvatten. 

Den utveckling av drift och underhåll som har skett inom processindustrin de senaste 30 

åren har inte setts för fastighetsvärmepumpar. Brist på underhåll kan medföra onödiga 

haverier och att anläggningarnas installerade kapacitet och effektivitet inte kan 

upprätthållas. SP Energiteknik genomförde ett projekt om drift och underhåll av kyl- och 

värmepumpssystem inom ramen för Energimyndighetens program EFFSYS+, som 

syftade till att identifiera de vanligaste och kostsammaste felen för 

fastighetsvärmepumpar och föreslå underhållsrutiner för att förebygga dem. Denna 

arbetsrapport är en del av projektet och beskriver undersökningen av vanliga och 

kostsamma fel hos fastighetsvärmepumpar. Metoderna var diskussion med en 

arbetsgrupp, att intervjua personer som ansvarar för drift och underhåll av 

fastighetsvärmepumpar och hålla ett seminarium riktat mot mindre fastighetsföretag, som 

äger flerfamiljshus. Totalt hölls två arbetsgruppsmöten, drift- och underhållsansvariga på 

fem fastighetsföretag intervjuades och seminariet samlade sju deltagare.  

 

Resultatet av undersökningen visade att problem med drift och underhåll av 

fastighetsvärmepumpar inte var driftstopp och trasiga komponenter. Svårigheterna ligger 

istället i att få till stånd bra dimensionering, installation och idrifttagning av värmepumpar 

för att underlätta framtida drift och underhåll, och sedan ha kunskap om hur 

värmepumpar ska styras och övervakas för att upprätthålla prestandan. Det kräver teknisk 

kompetens, som är svår för mindre fastighetsföretag att ha internt i sin organisation. 

Denna studie ledde fram till att nästa steg i projektet är att skriva en handbok som är 

riktad till mindre fastighetsföretag, som har högst tio lägenheter i sitt fastighetsbestånd. 

Handboken ska enligt önskemål från de tillfrågade i undersökningen innehålla 

information om vad en fastighetsägare bör tänka på beträffande: 

 

 Generella principer för att organisera sitt underhållsarbete 

 Inköp av värmepumpar 

 Igångkörning av värmepumpar 

 Underhåll och övervakning av värmepumpar 
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1 Inledning 
 

Värmepumpar är väletablerade i Sverige. Från 1980-talet och framåt har det installerats 

både stora värmepumpar med en avgiven värmeeffekt större än 100 kW och mindre 

värmepumpar med en värmeeffekt lägre än 20 kW i villor. Under en femårsperiod i 

början av 80-talet installerades ca 130 stora värmepumpar med en sammanlagd 

värmekapacitet på 1300 MW ägda av värmebolag [1]. I övriga industrier installerades 

troligen minst 400-500 värmepumpar med en värmekapacitet mellan 100 kW och 5 MW. 

Hösten 2010 installerades den miljonte värmepumpen i svenska villor och bostäder [2] 

och försäljningen mellan åren 1981 och 2013 ses i Figur 1. 

 

Figur 1. Försäljning av värmepumpar i Sverige mellan 1981 och 2013 [3].  
 

Nu är det främst fastighetsvärmepumpar som ökar på marknaden med en ökning med 6 % 

2011 jämfört med 2010 [4]. Fastighetsvärmepumpar ägs såväl av små 

bostadsrättsföreningar som av stora fastighetsföretag.  

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Många anläggningsägare av fastighetsvärmepumpar har inte börjat hantera sina 

underhållskostnader på ett modernt och rationellt sätt, som görs inom processindustrin. 

Dessutom skapar ökande elpriserna allt större krav på energieffektiv drift, vilket gör att 

behovet av ett genomtänkt underhåll och en klok drift blir allt mer angeläget. I 

kapitalintensiva industrier av typen processkemi, pappersbruk samt värme- och 

elproduktion har en kraftfull utveckling av drift och underhåll skett de senaste 30 åren. 

Huvudsyftet har varit att bibehålla installerad effektivitet och hitta balansen mellan 

avhjälpande underhåll och förebyggande. Avhjälpande underhåll är åtgärder som utförs 

då ett fel har inträffat och förebyggande underhåll är inplanerade åtgärder, som utförs för 

att undvika att ett fel uppstår. Gemensamt för stora processindustrier är att driftstopp har 

stor ekonomisk betydelse och att utvecklingen har gått mot drift- och underhållsstrategier 

som ska minimera eller helst eliminera oplanerade driftstopp. För detta har 
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processindustrin ofta en underhållsorganisation, även om det blir vanligare att själva 

arbetet ute i fabrikerna utförs på entreprenad. 

 

Många fastighetsvärmepumpar ägs däremot av mindre fastighetsföretag eller 

bostadsrättsföreningar, som inte har speciell eller egen personal för varken drift eller 

underhåll. En effektiv underhållsorganisation har kunskap om hur haveri på olika 

komponenter påverkar driften. Planering av underhållsarbetet ses som en hel process och 

inte enskilda aktiviteter där fel avhjälps när de uppstår. Det anses även viktigt att 

analysera orsak och verkan av haverier som uppstår, samt att följa upp underhållsarbetet 

för att effektivisera och minska risken för att samma fel återkommer. Vidare kräver ett 

effektivt drift- och underhållsarbete att ritningar och dokumentation är uppdaterade och i 

ordning för historik och kunskapsöverförning. Ett lönsamt underhåll har hittat balansen 

mellan avhjälpande och förebyggande underhåll. Ogynnsam drift kan också klassas som 

ett fel i anläggningen, då det sliter på komponenter och ökar energibehovet för driften.  

 

Mot bakgrund av ovanstående har SP Energiteknik drivit ett projekt om drift och 

underhåll av kylanläggningar i livsmedelsbutiker inom ramen för Energimyndighetens 

forskning- och utvecklingsprograms EFFSYS+, finansierat av Energimyndigheten, 

Kylbranschens Samarbetsstiftelse och ClimaCheck. Projekt syftade till att försöka 

överföra etablerade och accepterade underhållsprinciper från andra typer av 

verksamheter, för att minska kostnader för drift och underhåll av fastighetsvärmepumpar. 

För att kunna rikta insatserna mot rätt områden, krävs en kartläggning av vilka fel som är 

vanligast och vilka som är mest kostsamma. Kostnader för att avhjälpa dessa fel sätter 

ramen för vilka åtgärder som skulle vara lönsamma att genomföra, för att förebygga 

skador och driftstopp hos fastighetsvärmepumpar.  

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med projektet ”Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem” var att lägga 

grunden till en fördjupad kunskap i avseende på drift och underhåll av 

fastighetsvärmepumpar. Det övergripande målet var att utforma en metodik för hur drift 

och underhåll kan förbättras för att bibehålla installerad effektivitet och ersätta visst 

avhjälpande underhåll med förebyggande, för att ge en bättre driftekonomi. 

 

Den första delen i projektet syftade till att undersöka hur processindustrin hanterar sitt 

underhållsarbete och vilka rutiner som kan implementeras för underhåll av 

fastighetsvärmepumpar. Denna del är beskriven i en egen arbetsrapport [5].  

Andra delen, som beskrivs i denna arbetsrapport, syftade till att kartlägga de vanligaste 

och mest kostsamma felen hos installerade fastighetsvärmepumpar. Den tredje och 

avslutande delen av projektet syftade till ge ett åtgärdsförslag för hur underhållsarbetet 

för fastighetsvärmepumpar kan systematiseras och de vanligaste felen förebyggas, och 

beskrivs i en slutrapport [6].  

 

Frågeställningarna, i den delstudie som beskrivs i denna arbetsrapport, var: 

1. Vilka är de vanligaste felen? 

2. Vilka är de mest kostsamma felen? 

3. Hur ser serviceorganisationen ut? 
4. Vad är omkostnader för reservvärme då värmepumpsdriften faller bort på grund 

av fel? 
 

Kostnader som avsågs var både direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader är 

kostnader som uppstår i samband med att de ska åtgärdas, såsom lönekostnader för 

servicepersonal, materialkostnader och resekostnader. Indirekta kostnader är förhöjda 
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energikostnader till följd av fel på grund av ogynnsam drift eller att ett 

reservuppvärmningssystem tas i drift för att täcka det värmebehov, som värmepumpen 

inte kan tillgodose. 

 

 

1.3 Metod 
 

I denna delstudie av projektet har personal på ett antal fastighetsföretag intervjuades för 

att undersöka hur deras underhållsorganisation ser ut och hur de planerar och utför 

underhåll. Frågor ställdes om vilken typ av fel som ansågs vara de vanligaste och hur 

stora kostnaderna var för att åtgärda dem. Intervjuerna gjordes genom besök på de olika 

bolagen.  

 

Fastighetsföretagen delades upp i två kategorier: 

 

1. Fastighetsbolag – företag som förvaltar lokaler.  

2. Bostadsbolag – företag som förvaltar lokaler och bostäder. 

 

Ett seminarium genomfördes i projektet som främst riktade sig till ägare av mindre 

bostadsbolag. Seminariets syfte var att diskutera ägarnas syn på drift och underhåll och 

vad de ansåg vara de största problemen gällande skötsel av värmepumpar.  

 

En arbetsgrupp av etablerad i projektet med representanter från branschen, såsom 

personer som ansvarar för drift och underhåll av fastighetsvärmepumpar och leverantörer 

av fastighetsvärmepumpar och installationssystem. Två arbetsgruppsmöten hölls där drift 

och underhåll av fastighetsvärmepumpar och projektet diskuterades. 

 

 

1.4 Avgränsning  
 

Projektet omfattade fastighetsvärmepumpar som installerats för rumsuppvärmning och 

tappvattenproduktion i fastigheter, som innefattar både bostäder och lokaler i Sverige. 

Avgränsningar i form av någon speciell värmepumpstyp eller installerad effekt på 

anläggningen fanns inte.  

 

Intervjuerna genomfördes mellan september 2011 och mars 2012. De intervjuade hade 

fastigheter som försörjdes med värme från värmepumpar och var lokaliserade från Skåne 

i söder och Uppland i norr. Seminariet hölls i Borås i oktober 2012 och deltagarna kom 

främst från Borås med kranskommuner. 

 

Studien omfattade åtgärder för att upprätthålla den installerade kapaciteten hos 

värmepumpsanläggningar. Den omfattade inte modifieringar som förbättrar systemens 

kapacitet jämfört med den installerade.  

 

 

1.5 Definitioner 
 

Nedan följer en lista på definitioner i denna arbetsrapport. 

 

Avhjälpande underhåll:   Underhåll som genomförts efter det att funktionsfel 

upptäckts och med avsikt att få enheten i ett sådant 

tillstånd att den kan utföra krävd funktion. 
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Bostadsbolag:  Fastighetsföretag som både har bostäder och lokaler i de 

fastigheter de äger. 

 

COP: Coefficient of Performance, en värmepumps 

verkningsgrad även kallad värmefaktor. Beskriver 

avgiven värmeeffekt dividerad med upptagen eleffekt. 

 

Direkt kostnad:  Kostnader som är kopplade till insatser gjorda för att 

avhjälpa fel hos fastighetsvärmepumpar. 

 

Driftskort: Beskriver anläggningen på ett enkelt och överskådligt 

sätt, genom systemritning och funktionsbeskrivningar, 

såsom t.ex. styrbeskrivning, reglering, larm- och 

driftindikering och leveransinställningar. 

 

Enhet: En detalj, komponent, utrustning, delsystem, funktionell 

del, anläggning eller system som kan beskrivas eller 

betraktas för sig. 

 

Fastighetsbolag:  Fastighetsföretag som har lokaler i de fastigheter de äger. 

 

Fastighetsföretag: Företag som äger fastigheter, samlingsnamn på 

bostadsbolag och fastighetsbolag. 

 

Fastighetsvärmepump:  Värmepumpsanläggning som förser fastigheter med 

värme för rumsuppvärmning och 

tappvarmvattenvärmning. 

 

Fel:   Upphörandet av en enhets förmåga att utföra en krävd 

funktion. 

 

Felorsak:  Omständighet som har lett till fel. 

 

Förebyggande underhåll:  Underhåll som görs vid förutbestämda intervall eller 

enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska 

sannolikheten för fel eller degradering av en enhets 

funktion. 

 

Indirekt kostnad:  Kostnader som uppkommer indirekt som en följd av fel 

hos fastighetsvärmepumpar. Exempelvis förhöjda 

energikostnader för att driva anläggningen. 

 

Nyckeltal: Tal för att värdera ett företag eller en organisation och 

dess verksamhet. Resultat jämförs i förhållande till någon 

parameter. Exempelvis elanvändning i relation till 

utomhustemperaturen eller antal avhjälpande 

underhållsåtgärder per år.  

 

Ogynnsamma driftsförhållanden: 

Exempelvis drift utanför eller nära värmepumpens 

tillåtna driftsområde, många starter och stopp av 

kompressorn, för korta tider mellan start och/eller stopp 

och start. 
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Reservvärme: Värmesystem som går in för att täcka det värmebehov 

som värmepumpen inte kan möta (tillsatsvärme). 

Exempelvis elpatroner, fjärrvärme eller oljepannor. 

 

Tekniska installationer: System som reglerar inomhusklimat och värmning av 

tappvarmvatten i fastigheter, såsom värmepumpar, 

ventilationssystem, komfortkyla, distributionssystem, 

styr- och reglersystem. 

 

Underhåll:  Åtgärder som utförs för att upprätthålla eller återställa en 

enhet till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd 

funktion. Syftar både till tekniska, organisatoriska och 

administrativa åtgärder. 
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2 Arbetsgrupp 
 

I projektet fanns en arbetsgrupp representerad, med deltagare såsom fastighetsägare, drift- 

och underhållsansvariga för fastighetsvärmepumpar, leverantörer av värmepumpar och 

serviceföretag. Arbetsgruppsmöten hölls för att diskutera resultat och vidare arbete. 

 

 

2.1 Arbetsgruppsmöten 
 

Två arbetsgruppsmöten hölls under 2011. Under det inledande mötet hölls en allmän 

diskussion om problem gällande drift och underhåll av fastighetsvärmepumpar. 

Deltagarna fick även lista vad de ansåg var de vanliga felorsakerna, se avsnitt 2.2.  

 

En fråga som lyftes var att underhållsavdelningen på företag ofta strävar i motvind. Om 

underhållsarbetet fungerar väl och det är lite problem och fel på anläggningen, kan detta 

ses som en motivering att sänka underhållsbudgeten och minska underhållsaktiviteter 

nästa år. Synsättet hos ledningen eller de som beslutar om hur stor underhållsbudgeten 

ska vara. är att inga underhållaktiviteter behövs om inga fel uppstår. Här behövs 

motiveringar om att underhåll är ett ständigt pågående arbete och kunna sätta en kostnad 

på vad bristen av underhåll innebär längre fram. Detta för att kunna styrka behovet av en 

underhållsorganisation och underhållsarbete. Kostnader som följd av uteblivet underhåll 

uppkommer både i form av ökat behov av köpt driftenergi och att komponeter kan slitas 

ut i förtid. Ökade energikostnader kan bero på att ett reservsystem med sämre effektivitet 

eller högre driftkostnader måste gå in och leverera den värme som 

värmepumpsanläggningen inte kan täcka. Det kan också vara att 

värmepumpsanläggningen går med ogynnsamma driftsförhållanden med ett större 

elbehov som följd. Det behövs en förståelse om att underhåll är en fråga både om 

avhjälpande och förebyggande underhåll, då en minskad underhållsbudget brukar leda till 

mestadels avhjälpande underhåll, där fel åtgärdas då de uppstår. En fungerande 

underhållsorganisation behöver planering, uppföljning och uppdaterad dokumentation för 

att åstadkomma ett effektivt underhållsarbete. 

 

Enligt arbetsgruppsdeltagarna beror ofta fastighetsföretags syn på underhåll om företaget 

har långsiktiga eller kortsiktiga planer med sitt fastighetsägande. Företag som bygger 

eller köper fastigheter för att förvalta dem långsiktigt lägger mer vikt på underhållsarbete 

och underhållsorganisation, än de företag vars affärsidé är att köpa och sälja fastigheter 

med hög avkastning. Idag är värdet på en fastighet kopplat till vilka hyresintäkter man 

kan få, inte vilket skick fastigheten är i och vilka driftkostnader den har. Nivån på 

underhållsarbetet är även kopplat till storlek på det företag eller förening som förvaltar 

fastigheterna. För en liten bostadsrättförening är det svårt att ha kunskap om alla tekniska 

installationer i en byggnad och ha den beställarkompetens som behövs vid inköp av 

anläggningar och av service. En frågeställning, som togs upp under ett arbetsgruppsmöte, 

var att fastighetsägaren borde kunna köpa tjänsterna inomhustemperatur och mängd 

varmvatten av viss temperatur. Då betalas leverantören eller ett serviceföretag för drift 

och underhåll av anläggningen som minimerar driftstopp eller andra störningar. 

 

 

2.1.1 Projektering och igångkörning 
 

Deltagarna påpekade att projektering, installation och igångkörning har avgörande 

betydelse för framtida driftprestanda och underhåll. Brist på systemkunskap och 

kommunikation vid dessa steg gör att helhetssynen missas. Ofta kan problem med 

värmepumpsanläggningar härledas till projekterings- och installationsfel, ansåg 
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arbetsgruppsdeltagarna. Leverantören av värmepumpen måste få tillgång till 

systemlösningen för hela fastigheten, för att kunna projektera rätt. Detsamma gäller för 

leverantörer av övriga tekniska installationer. Värmepumpen som installeras i en fastighet 

ska samverka med flera tekniska system såsom exempelvis ventilation, reservsystem för 

rumsuppvärmning och tappvarmvatten, komfortkyla, distributionssystem och styrsystem. 

Brist på kunskap om hur dessa system ska anpassas till varandra och brist på samordning 

vid projektering och idrifttagning gör att de olika systemen inte samverkar. Det kan även 

vara svårt att installera en värmepump i en fastighet där uppvärmningssystemet ska 

konverteras. All rördragning, kanaldragning och värmeväxlare i fastigheten finns redan 

och till dessa ska värmepumpen anpassas. Dimensioneringen blir lätt fel om det saknas 

tillförlitligt underlag om energibehovet för fastigheten. Det gör att värmepumpen kan bli 

över- eller underdimensionerad och får då gå under ogynnsamma driftsförhållanden. Det 

är viktigt att värmepumpsanläggningen får en hög dellastverkningsgrad, då full 

värmekapacitet nyttjas främst under kalla vinterdagar och motsvarar en liten del av året. 

Värmepumpsanläggningen får heller inte har för liten värmekapacitet, vilket leder till att 

behovet av tillsatsvärme från ett reservsystem ökar. 

 

Funktionskontroll och samkörning av fastighetens olika tekniska installationer görs sällan 

vid idrifttagning, uppgav deltagarna. Här efterfrågade arbetsgruppen driftskort, 

dokumentation av inställningar och prestandakontroll vid igångkörningen. 

Prestandakontroll vid igångkörning innebär att kontrollera om ägaren har fått den 

effektivitet och kapacitet som är offererad. Prestandakontroll utförs i fält och kan vara 

alltför dyr för värmepumpar med minde avgiven värmeffekt än 1 MW då det ställer krav 

på låg mätosäkerhet, enligt en av deltagarna. Enligt arbetsgruppen, så vet ägaren i regel 

inte vilken effektivitet de har fått installerad och följer inte upp prestandan över tid. 

Prestandakoll över tid för att se trender för värmepumpens effektivitet kan göras med 

enklare utrustning än för prestandakontroll vid igångkörning, som kräver noggrannare 

utrustning om resultatet ska avgöra om avtal har uppfyllts. Om effektiviteten sjunker över 

tid, utan att lastförhållandena ändras ska orsaken undersökas, enligt arbetsgruppen. 

 

Driftskort beskriver anläggningen på ett enkelt och överskådligt sätt, genom 

systemritning och funktionsbeskrivningar, såsom t.ex. styrbeskrivning, reglering, larm- 

och driftindikering och leveransinställningar. Driftskort ska ges till de personer som 

ansvarar för drift och underhåll av värmepumparna, för att de enkelt ska ges teknisk 

koncentread information om hur anläggningen fungerar och regleras. 

Anläggningsdokumentation ska medfölja en värmepump vid leverans och ska innehålla 

funktionsbeskrivning vid olika driftsfall, styrfunktioner (t.ex. start- och 

stoppbegränsningar) och inställningstabeller. Med andra ord ska 

anläggningsdokumentationen innehålla nödvändig information för att förstå hur 

anläggningen fungerar. Driftskort är en kortversion av anläggningsdokumentationen. 

Enligt deltagarna saknas ofta styrstrategier för fastighetens anläggningar, om exempelvis 

tappvarmvatten eller rumsuppvärmning ska prioriteras.  

 

Styrningen brukar vara ett generalfel enligt en av arbetsgruppsdeltagarna. Styrsystemet 

programmeras ofta separat av en styrleverantör som inte fått tillräcklig information från 

leverantörerna av de olika tekniska installationerna om hur systemen ska styras och 

samverka. Många fel bottnar i bristande systemförståelse. Historiskt sett har 

värmepumpar i fastigheter byggts så att de kan liknas vid överklädda julgranar. Samma 

komponeter som använts i kylanläggningar, har använts även för värmepumpar. Om 

driften inte har fungerat, så har fler komponeter byggts in för att kompensera brister i 

systemet. Resultatet blir anläggningar som är komplexa på grund av många komponenter 

och rördragningar, och som är svåra att styra och ha styrstrategier för. Även om trenden 

går mot enklare anläggningar, saknas ofta enkla funktionsbeskrivningar och styrstrategier 

för systemen. Exempelvis, om värmepumpen inte klarar värmebehovet och 

reservvärmesystemet måste gå i drift, ska denna reservvärme förse behovet av värmning 
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av tappvarmvatten eller rumsuppvärmning? Det finns även anläggningar som är kopplade 

till flera olika värmekällor- och sänkor; exempelvis system som består av borrhåll i mark, 

solenergiinstallationer, värmepumpar och fjärrvärme som ska tillgodose komfortkyla, 

livsmedelskyla, rumsuppvärmning och tappvarmvatten. Frågan är hur styrstrategierna ska 

se ut för ett sådant system för att anläggningen ska gå ekonomiskt gynnsamt. 

Arbetsgruppen påpekade även att det är dålig återrapportering till konsulter och 

leverantörer om brister i deras projekteringar. Om fel hos anläggningen påvisas blir det 

ofta endast en fråga om juridik där ansvarsbördan ska bevisas.  

 

Beställaren borde vid inköp kräva instruktioner för underhåll och drift av värmepumpen. 

Informationen som lämnas ska bara gälla anläggningen i fråga och det ska tydligt framgå 

vilken typ av underhåll och översyn ägaren själv kan göra och vad fackkunnig person ska 

utföra. En underhållsplan med åtgärder, tidsintervall och varför underhållet ska görs, 

underlättar framtida planering och förståelse om varför underhåll behövs. Ibland finns en 

övertro att anläggningar som installeras bara ska fungera och var i drift utan insatser. 

Åsikten hos arbetsgruppen var att i regel går en värmepump bra om den arbetar med de 

driftsförhållanden den var byggd för. Men för att få gynnsamma driftsförhållanden krävs 

översyn och underhåll.  

 

Översättningar av manualer kan medföra begränsningar och syftningsfel har 

arbetsgruppen erfarit. Manualer kan bli obegripliga om de översätts av personer som inte 

kan facktermer. Manualer och dokumentation ska finnas på landets modersmål och vara 

specifik för anläggningen. Det är vanligt att det medförs information som inte är avsedd 

för just anläggningen i fråga, och det är bara förvirrande och gör det svårare att hitta den 

informationen som behövs, enligt arbetsgruppens deltagare. 

 

Arbetsgruppen tog även upp att garanti och service ska särskiljas. Att leverantören av en 

anläggning lämnar garanti är inte detsamma som att service utförs under garantitiden. 

Utan service och översyn av anläggningarna under garantitiden kan skicket på 

anläggningarna då garantiden går ut vara försämrat. Det är viktigt att klargöra vilken 

service som ska utföras under garantitiden och vem som får utföra denna. 
 

 

2.1.2 Drift och underhåll 
 

Beställarkompetens behövs vid inköp av service och upphandling av serviceavtal, sade 

arbetsgruppen. Överlag är det priset som styr om beställaren inte har tillräcklig teknisk 

kunskap för att kunna efterfråga kvalitet och sätta mätbara kvalitetskrav. Enligt 

arbetsgruppsdeltagaren är det vanligt att serviceföretag lägger offererat pris vid 

upphandling lågt för att överhuvudtaget få arbete. Resultat blir att företaget lever på 

haverier och för fastighetsägaren dyra kostader för material och komponentbyte. Precis 

som vid inköp av nya anläggningar, krävs kunskap på systemnivå för att se helheten av de 

installerade systemen i fastigheten. Vanligtvis så har en fastighetsägare ett serviceavtal 

med en ventilationsfirma, ett med en kylfirma och ytterligare ett med en VVS-firma. 

Ansvaret i respektive serviceavtal sträcker sig till respektive servicefirmas systemgräns 

och ingen har ansvar för att se till helheten. Ett väl utfört underhållsarbete inom ett av 

servicefirmornas område, kan göras på bekostnad av ett annat tekniskt system, om ingen 

kommunikation eller samordning finns.  

 

Överlag saknas uppföljning gällande driftstatus på värmepumpsanläggningen. Prestanda 

kontrollerades inte vid idrifttagning och det är då inte möjligt att använda denna prestanda 

som referens, för att kunna avgöra trenden för värmepumpens effektivitet och drift. 

Driftskort som redogör för vad värmepumpsanläggningen är byggd för att klara, saknas 

allt som oftast. Om dessutom beskrivning av styrning och styrstrategier inte medföljde 

leveransen, blir det upp till den som ansvarar för drift- och underhåll att helt själv sätta sig 
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in i anläggningen och styrningen. Inom samma serviceföretag kan det också finnas olika 

idéer om hur anläggningen bör styras. Har personer som arbetar med anläggningen inte 

samstämmig syn på drift och styrning, kan deras olika insatser motverka varandra och ge 

en ojämn drift för värmepumpsanläggningen. Något som beställare ska begära vid inköp 

av anläggningar är upplärning och ordentlig överlämning till de som ska styra och 

underhålla anläggningen.  

 

Driftsjournaler saknas ofta ute på anläggningarna enligt arbetsgruppen. Driftsjournaler 

behövs för kommunikation och historik. Rådande inställningar och justeringar behöver 

dokumenteras, samt vilka problem anläggningen haft och hur dessa löstes. Att 

sammankoppla driftsjournalen med ekonomisk uppföljning gör det möjligt att identifiera 

vad olika fel kostar, och för vilka problem det är lönsamt att sätta in förebyggande 

åtgärder. 

 

Det finns en uppsjö av valmöjligheter då det gäller övervakningssystem för 

värmepumpsanläggningar. Med dagens teknik möjliggörs övervakning av många 

parametrar. Men samtliga parametrar bör inte visas i en övervakningsbild, ansåg 

arbetsgruppen. Då finns risken att drunkna i informationsflödet. De parametrar som är 

kritiska för driften och beskriver status för anläggningen ska visas. Dessa kritiska 

parametrar ska ha skarp larmnivå och övriga parametrar bör ha en lägre larmnivå, eller 

enbart vara informativa. Risken är annars att serviceföretag och fastighetsskötare kopplar 

ur larmfunktion för att anläggningens bara larmar ideligen. Det ska finnas möjlighet att 

avläsa alla de parametrar som det finns mätning på, men de behöver inte visas i översta 

övervakningsbilden. Dessa parametrar ska kunna plockas fram då problem med 

anläggningen kräver detta, eller om ytterligare information om värmepumpen och driften 

behövs. Fastighetsägare behöver hjälp med att ta reda på vilken data som ska visas i 

översta övervakningsbilden i ett IT-baserat övervakningssystem eller de parametrar som 

ska kontrolleras om värmepumpen inte har IT-baserad övervakning.  

 

Under arbetsgruppsmötena diskuterades även vad som är bra ur driftsynpunkt. 

Anläggningar kan sägas ”gå bra”, men om driften inte kontrollerades vid igångkörning 

och inte följts upp under tiden den varit i drift, är det svårt att uttala sig om huruvida 

anläggningen går bra eller inte. Utan mätning är det svårt att uttala sig om värmepumpen 

går med gynnsamma förhållanden och med god prestanda. I ett övervakningssystem ska 

det gå att identifiera och gradera vad som är bra och dålig drift och ge larm därefter. Det 

behövs dessutom kunskap för att kunna definiera vad som anses vara bra prestanda för 

olika driftsförhållanden och kunna upptäcka när något avviker från denna. Ägaren av en 

anläggning bör efterfråga att sådan information för övervakning finns. Nivån på hur 

avancerad övervakningsutrustningen ska vara bör baseras på budget och hur komplext 

och stort system det är frågan om.  

 

Rondering är viktigt ansåg arbetsgruppen, och även om det finns ett avancerat 

övervakning- och styrsystem. Det är mycket som måste undersökas på plats, exempelvis 

om löv täpper till utomhusenheter, om det rinner vatten och igenfrysningar har skett. 

Personalen måste känna sina fastigheter för att kunna uppmärksamma förändringar, och 

detta lär sig personalen vid rondering. Men frågan är vem som ska rondera och vem som 

har kunskap att utföra detta. Denna fråga måste ställas för att bestämma vem eller vilka i 

organisationen som kan rondera eller avgöra om tjänsten ska hyras in.  

 

Temperaturgivarnas funktion är avgörande vid styrning av anläggningarna. 

Temperaturgivarna bör kalibreras vid igångkörning och deras funktion ska följas upp 

under drift. De kan driva och visa felaktig temperatur. Det är inte vanligt att kalibrering 

av givare utförs idag. 
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För att kunna avgöra och jämföra underhållskostnader är nyckeltal en metod. Oftast 

används nyckeltal som underhållskostnad per yta. Men arbetsgruppen ställde frågan 

vilken yta är det som används och vilken som borde användas. Oftast används total yta i 

fastigheten eller den yta som hyrs ut, enligt arbetsgruppen. Vid nyproduktion av 

fastigheter ingår ofta även förrådsytor i uthyrd yta. Det är viktigt att veta vilken yta som 

avses för att kunna jämföra underhållskostnader, eller hitta en definition på ett 

standardnyckeltal som alla accepterar. 

 

Då det gäller indirekta drift- och underhållskostnader, såsom överskridande av 

eleffekttariff om reservvärme är direktverkande el, och kostnader för att ha reservsystem 

stående utifall fel sätter värmepumpen ur drift, brukar inte tas med i kalkylen. Dessa 

kostnadsposter och vilket budgetkonto de ska belasta diskuteras sällan. 

 

 

2.2 Vanliga felorsaker 
 

Vid det inledande arbetsgruppsmötet diskuterade deltagarna vad de ansåg vara vanliga fel 

och felorsaker hos värmepumpsanläggningar. Felorsakerna sorterades efter om de var ett 

resultat av installationsfel och konstruktionsfel, handhavandefel eller underhållsfel.  

 

Felorsaker, som kan härledas till installations- och konstruktionsfasen är: 

 Övertro på utrustning hos konsulter som konstruerar värmepumpar resulterar i att 

kompressorerna får arbeta med större temperaturhöjningar än de är byggda för. 

 Värmeöverföringsareor (exempelvis radiatorer) i fastigheten ska ses över för att 

undersöka om de är tillräckligt stora då värmesystemet konverteras till ett 

värmepumpssystem. Små värmeöverföringsareor kräver höga 

framledningstemperaturer och större temperaturlyft av kompressorerna. Det 

temperaturlyft som kompressorn skapar bör vara så litet som möjligt för att få 

högt COP (verkningsgrad). 

 Dålig avluftning av köldbärarsystem och bristfällig kvalitet på köldbärare ger 

avlagringar och smuts i rörsystem. Smuts och avlagringar kan ge beläggningar 

och igensättningar, som kan försämra värmeöverföringsförmågan och förstöra 

komponeter. Köldbärarkvalitet kontrolleras sällan vid installation. 

 Dålig injustering av systemet, dvs. välja inställningar som ger bra 

driftsförhållanden. 

 Små rördimensioner ger låg investeringskostnad, vilket kan resulterar i att en för 

liten dimension väljs. För små dimensioner ger onödigt stora tryckfall. 

 Krav på ljudeffektnivå blir hårdare, och buller i tätbebyggt område ger klagomål 

från grannar. Exempelvis byggs luft/vattenvärmepumpars utomhusenheter in för 

att minska bullret. Det resultaterar i att luftflödet genom värmeväxlare kortsluts, 

dvs. samma luft cirkulerar över värmeväxlaren och gör att värmeinnehållet i 

luften blir otillräckligt och i värsta fall orsakar driftstopp. Uppställningsplats för 

utomhusenheter påverkar luftcirkulationen och tillräcklig lufttillförsel genom 

värmeväxlarna ska säkerställas. 

 Reglerfel i styrkort hos inbyggda styrenheter ger fel styrning av värmepumpar. 

 Kommunikation med DUC-ar (dataundercentral, dvs. styrsystem för fastigheter) 

är ofta bristfälliga och faller ifrån. 

 Bristfällig kommunikation mellan installatör och leverantör gör att installationer 

utförs felaktigt, exempelvis med fel materialval, fel rördimensioner eller fel 

rördragningar.  
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 Vid installation av frånluftsvärmepumpar gör felande OVK-protokoll 

(obligatorisk ventilationskontroll) att dimensionerad luftmängd inte stämmer med 

verklighetens luftflöden och ger värmepumpar som är över- eller 

underdimensionerande i relation till värmekällan. 

 Bristande kommunikation mellan leverantörer av värmesystem, kylsystem, 

ventilationssystem och styrsystem. Flera tekniska installationer ska fungera ihop i 

en byggnad och leverantörerna måste förstå att en justering i deras system 

påverkar ett annat system. En samordnad roll krävs för att se till helheten och 

underlätta kommunikationen mellan de olika leverantörerna. 

 

Felorsaker, som kan härledas till fel handhavande vid drift är: 

 Obehörigt fingrande, d.v.s. att personer utan kunskap gör felaktiga inställningar. 

 Bristfällig kunskap om värmepumpar och värmepumpsdrift hos servicetekniker 

och driftspersonal. 

 Bristfällig kommunikation och dokumentation gällande åtgärder och inställningar 

under driften. 

 

Felorsaker, som kan härledas till bristfälligt underhåll är: 

 Oljekvaliteten är viktig för att kunna smörja kompressorn. Kontroll av oljenivå 

och kvalitet behövs, annars kan kompressorn skära. 

 Undermåliga underhållsinstruktioner, som är svåra att förstå.  

Det saknas ofta information i manualer om vilken överhettning som ska 

upprätthållas före kompressorn, vilket medför att det inte är känt hur 

värmepumparna ska styras. 

 Det saknas nästan alltid korrekt information för servicetekniker när de kommer 

ut, såsom exempelvis driftskort, uppdaterade ritningar och historik. Det måste 

finnas information om anläggningen för att serviceteknikern ska kunna göra ett 

bra jobb. 

 Prover på köldbärare borde tas för att analysera kvaliteten och om inhibitorer 

finns kvar. Dessutom borde en flaska sparas med den koncentrationen som 

systemet fylldes på med vid idrifttagningen, för att ha en referens på 

köldbärarkvaliteten vid start.  
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3 Besök hos fastighetsbolag 
 

Sammanlagt gjordes intervjuer med två fastighetsbolag. Den första intervjun gjordes i 

september 2011 och den andra i mars 2012. Båda fastighetsbolagen har verksamhet i hela 

Sverige och har delat upp verksamheten i olika regionala områden. Fastighetsbolagen hyr 

ut lokaler, såsom butiker, kontor, lager, restauranger och även laboratorium. Se Tabell 1 

för sammanställning av de intervjuade fastighetsbolagen. 

 
Tabell 1. Intervjuade ägare eller ansvariga för drift av fastighetsvärmepumpar i fastighetsbolag. 

Fastighetsbolag Benämning 

Fastighetsbolag A FA 

Fastighetsbolag B FB 

 

 

3.1 Fastighetsbolag A 
 

Fastighetsbolag A besöktes i september 2011. Bolaget har verksamhet i hela Sverige och 

är uppdelade i regioner. Den region som besöktes har anläggningar där 

värmepumpsaggregat är integrerade i ett system med borrhållslager i mark. Systemen 

levererar både komfortkyla och värme. Den största anläggningen var på över 1 MW kyla 

respektive värme. 

 

 

3.1.1 FA: Drift- och underhållsorganisation 
 

Fastighetsbolag A (FA) har en egen intern organisation för planering av drift och 

underhåll. I organisationen finns egna drifttekniker, som ronderar anläggningarna. Då det 

gäller specialkompetens, såsom exempelvis kyltekniker, hyrs denna arbetskraft in vid 

behov. Varje år genomförs två genomgångar av anläggningarna, som utförs av 

kylentreprenörer som hyrs in. Kylentreprenörerna redovisar status på anläggningen och 

ger rekommendationer på åtgärder för att förbättra och/eller upprätthålla prestandan. 

Utefter dessa rekommendationer planeras underhållsarbetet och vilka åtgärder som ska 

genomföras under året. Dessa översyner av anläggningarna genomförs vid samma 

tidpunkt varje år, för att anläggningarna ska gå med ungefär samma driftsförhållanden 

varje gång. En översyn sker på våren och en på hösten. På våren sker översyn för att se 

skicket efter vintern då anläggningarna går som hårdast och på hösten för att se över 

anläggningarna inför en ny uppvärmningssäsong.  

 

FA har en strukturerad och identifierad organisation kring drift och underhåll. 

Underhållarbetet på de olika objekten i anläggningarna planeras in utefter hur viktiga de 

var för driften. FA mäter, för statistik och följer upp elanvändningen hos anläggningarna 

samt levererad mängd kyla och värme. På så sätt vet de var insatser är mest ekonomiskt 

lönsamma att genomföra och om energivärden avviker från de normala. På en anläggning 

finns även mätning i själva köldmediekretsen, för att mäta tryck och temperaturer och se 

om kompressorerna går med gynnsamma driftsförhållanden. FA arbetar även aktivt med 

att hålla ritningar uppdaterade och dokumentation iordning. De påpekar också vikten av 

att ha kompetens inom bolaget gällande drift och underhåll. 
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3.1.2 FA: Problem och svårigheter med drift och underhåll av 

värmepumpar  
 

De problem som fastighetsbolag A (FA) har haft härrör främst från borrhål och 

köldbärarsidan. Placeringen av borrhålen avgör den markvolym, som systemet kan ge 

eller leverera värme till. Kunskap om hur borrhålen ska utformas har erhållits genom 

erfarenhet efter att ha installerat och drivit denna typ av anläggningar. I den första 

anläggningen frös vattnet i marken, vilket påverkade markytan som höjde sig. Ett annat 

problem är att luft kan fastna i borrhålsystemet och göra borrhål obrukbara då mediet i 

borrhålen inte kan cirkulera. Det är viktigt att ha ett system för att kunna avlägsna luft ur 

systemen. Ett kostsamt problem är att svetsrester och sten finns kvar i rören som 

installerats i energilagret. Det gör att värmeväxlare kan gå sönder och det kan läcka 

mellan den varma och kalla sidan.  

 

 

3.2 Fastighetsbolag B  
 

Fastighetsbolag B som besöktes i mars 2012 har sin verksamhet uppdelad i fyra regioner i 

Sverige. Lokalerna är butiker, restauranger och kontor. De fyra har anläggningar med 

borrhållslager i mark och värmepumpar, som försörjer fastigheterna med komfortkyla, 

stödjer livsmedelskyla, uppvärmning av lokaler och tappvarmvattenvärmning. 

Värmepumparna var i storleksordningarna 0,5 MW värme respektive kyla.  

 

 

3.2.1 FB: Drift- och underhållsorganisation 
 

Fastighetsbolag B (FB) ägde sina värmepumpar och ansvarade för inköp och drift av 

dem. Varje fastighet hade en fastighetsskötare och driften berodde mycket på dennes 

engagemang och kunskap. FB hade en central organisation vars arbete, vid tiden för 

intervjun, främst gick åt till att få anläggningarna att fungera bra och finna styrstrategier.  

 

Värmepumparna sågs över en gång per år av en kylfirma i samband med den periodiska 

läcksökningen. Det var själva värmepumpen och den kyltekniska kretsen som 

kontrollerades vid dessa tillfällen, inte hela det system som värmepumparna var en del i. 

Efter dessa genomgångar önskade FB att få åtgärdsförslag av kylfirman på förbättringar 

både gällande värmepumparna och hela systemet de verkar i. Rekommendationer och 

antal åtgärdsförslag skiljde sig mycket åt beroende på vilken person som utförde 

genomgången. Vissa kyltekniker ansågs mycket kunniga och engagerade och andra 

kyltekniker hade inte viljan eller möjlighet att ge rekommendationer, enligt FB. 

Kyltekniker måste förstå hela systemet; både marklager, värmepumpssystemet, styr- och 

övervakning samt fastigheterna för att komma med förbättringsförslag. 

 

Fastighetsbolag B arbetade med att uppdatera sina ritningar, då de ansåg att ritningarnas 

status var avgörande för att kunna göra säkra och effektiva arbeten på anläggningarna. 

Uppdaterade ritningar krävs för att förstå hur fastighetens tekniska installationer är 

uppbyggda och fungerar. De arbetade aktivt med att få de IT-baserade 

övervakningssystemen överskådliga och användarvänliga genom att välja vilka 

parametrar som ska visas i den översta övervakningsbilden. Separat mätning av 

värmepumparnas elanvändning och värmeavgivning fanns inte.  
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3.2.2 FB: Problem och svårigheter med drift och underhåll av 

värmepumpar 
 

Fastighetsbolag B upplevde att de största svårigheterna med värmepumpar var att skriva 

en bra kravspecifikation vid inköp samt att driva de anläggningar, som värmepumpar är 

integrerad i, optimalt kostnadsmässigt då anläggningarna var styrmässigt komplexa.  

 

Beställarkompetens behövs vid inköp för att kunna utforma kravspecifikationen så att 

funktionen på det slutligen installerade systemet fungerar som avsett. Exempelvis kan 

leverantörerna uppfylla offererad installerad effekt på värmepumpen, men det behöver 

inte betyda att det är ett energieffektivt system som är installerat. Till exempel kan den 

värmepumpen som installeras ha för stor kapacitet för systemet i övrigt och gå med 

många starter och stopp och korta driftstider. Utan en tydlig kravspecifikation på funktion 

kan leverantörer uppfylla sina åtagande, men ägaren står i slutändan med ett installerat 

system med dålig funktion. För att skriva en bra kravspecifikation och ett bra avtal till 

allas fördel, behövs stor kompetens om det system som värmepumpen ska installeras i 

och hur de olika tekniska installationerna ska samverka. Styrstrategier för värmepumpar 

och för de system de installeras i, varierar hos olika leverantörer eller är inte alltid 

ordentligt specificerad enligt FB. Här önskade FB att det skulle finnas ett välbeprövat och 

fungerande standardsystem för värmepumpar. Ett system som är verifierat av oberoende 

instanser för att slippa den uppsjö av olika systemtänk och styrningar som FB upplevde 

rådde nu på marknaden.  

 

Vid projektering efterfrågade FB någon med samordningsansvar, som ansvarar för att 

funktionen i hela systemet som värmepumpen är en del av blir så bra som möjligt, och att 

suboptimeringar i delsystem minimeras. FB upplevde att det annars är lätt hänt att 

leverantörer överdimensionerar sin del av systemet för att uppfylla kontraktet. FB hade 

erfarenhet av en överdimensionerad värmepump, som resulterade i dålig dellastfunktion 

för värmepumpen. Vidare borde det finnas ett krav att värmepumpsleverantören inte får 

avsluta sitt arbete innan programmeraren har levererat ett väl fungerande överordnat 

styrsystem för hela anläggningen. Brist på kommunikation mellan värmepumpsleverantör 

och programmerare av styrsystemet för ventilation, värme och komfortkyla upplevdes 

tydligt. Funktionsbeskrivningarna kan bli bättre enligt Fastighetsbolag B. Det är svårt att 

sätta sig in i anläggningarna som anläggningsägare. Både språk och överskådlighet kan 

förbättras, då de brukar vara för tekniska och omfångsrika.  
 
En annan frågeställning, som FB ville ha svar på var hur anläggningsägaren ska kunna ta 

reda på om värmepumpen går bra och att driften är energieffektiv? FB efterfrågade en 

definition eller ett nyckeltal på vad som är ”bra drift” för en installerad värmepump. 

Driften eller prestandan måste kunna presenteras lättförståeligt och det behöver då finnas 

en referens för vad som är ”bra drift”, mot vilken ägaren och driftspersonalen kan 

utvärdera aktuell drift och driftförhållande mot. Energikostnader bör ingå som indata till 

övervakningen för att få en så lönsam drift som möjligt ansåg FB. FB efterfrågade även 

en standardlösning för hur presentation av driftdata och larm i övervakningssystem bör se 

ut. Det är lätt att larm och information i IT-baserade övervakningssystem blir för 

omfattande och gör att det är svårt att ta till sig det nödvändigaste. All driftsinformation 

behöver inte redovisas i samma visningsbild, utan det borde finnas olika nivåer av 

visningsbilder. Enligt FB behöver fastighetsägaren hjälp att definiera vilken information 

som ska visas i den översta övervakningsbilden, som är den bild som driftsperonal främst 

ser. Därtill behövs förståelse om hur anläggningen bör styras för att optimera driften och 

få den energieffektiv. I så kallade julgranssystem, som är komplexa och har många 

komponenter, är det svårt att förstå hur systemet hänger ihop ansåg FB. Det medför 

svårigheter i att styra anläggningen och en felaktig inställning kan få kostsamma följder, 

eftersom tillräcklig förståelse för hur anläggningen fungerar saknas. 
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Funktionsbeskrivningar om hur de olika delsystemen i anläggningen hänger ihop och 

påverkar varandra, tillsammans med utförligare beskrivningar av styrstrategi vid olika 

driftsfall behövs, enligt FB. 

 

En diskussion fördes med fastighetsbolag B om kalibrering av givare. För en pålitlig 

övervakning och styrning av systemet behövs pålitliga givare som mäter exempelvis 

temperaturer. Att kalibrera givare är dyrt då de kan sitta på ställen som är svåra att 

komma åt, eller till och med på ställen som är omöjliga att komma åt. Överlag så 

kontrolleras bara de temperaturgivare som har visning i ett övervakningssystem och fel 

upptäcks endast om givaren visar ett orimligt värde. Givarna styr och reglerar driften av 

anläggningarna och avvikelser från verkliga värden måste vara kända för att kunna 

kompensera för avvikelsen och få önskad drift. 

 

FB ansåg att som värmepumpsägare är de beroende av värmepumpsleverantörens och sitt 

kyl- och serviceföretags kompetens och engagemang då det gäller inköp, drift och 

underhåll av värmepumpar. FB efterfrågade ett forum för ägare av 

fastighetsvärmepumpar. I forumet kan erfarenheter utbytas och drift diskuteras, som 

komplement till de vanliga informationskanalerna dvs. konstruktörer till värmepumpar 

och serviceföretag. Det borde finnas mycket forskning på högskolor och 

forskningsinstitut samt ägare med erfarenhet av värmepumpsdrift som kan spridas till fler 

via forumet, menade FB.  
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4 Besök hos bostadsbolag 
 

Sammanlagt gjordes intervjuer med tre olika bostadsbolag, se Tabell 2. Det första 

bostadsbolaget besöktes i september 2011, det andra och tredje bostadsbolaget besöktes i 

mars 2012. Samtliga bostadsbolag var kommunalt ägda och hyrde ut både bostäder och 

lokaler. 

 
Tabell 2. Intervjuade ägare eller ansvariga för drift av fastighetsvärmepumpar i bostadsbolag. 

Bostadsbolag Benämning 

Bostadsbolag A BA 

Bostadsbolag B BB 

Bostadsbolag C BC 

 

 

4.1 Bostadsbolag A  
 

Bostadsbolag A besöktes i september 2011, och var lokaliserade i en stadsregion. 

Bostadsbolaget har gjort en miljö- och energisatsning för de äldre husen i deras bestånd, 

som var byggda mellan 1930-talet och 1970-talet. Från 2010 och framåt har 

frånluftsvärmepumpar installerats för att återvinna värmen i ventilationsluften. De hade 

även anläggningar med borrhål, solfångare, fjärrvärme och värmepumpar i samma 

system. 

 

 

4.1.1 BA: Drift- och underhållsorganisation 
 

Bostadbolag A (BA) hade en egen intern organisation både för att planera underhåll och 

för att utföra underhåll på anläggningarna. En överordnad avdelning planerade och gjorde 

uppföljningar av driften. Den överordnade avdelningen ansvarade även för inköp och 

samordning vid idrifttagningen av nya installationer. En driftavdelning skötte ronderingar 

av anläggningarna och åkte ut och åtgärdade larm. Driftavdelningen fick själva inte ändra 

inställningar i anläggningarna, utan det sköttes av den överordande avdelningen. Ett 

datasystem för övervakning och styrning av anläggningarna fanns, som BA arbetade 

aktivt med. Bolaget arbetade även aktivt med att mäta och följa upp energianvändning för 

de olika värmepumparna. Detta för att upptäcka värmepumpar som hade hög 

energianvändning och kunna utföra åtgärder för att sänka energianvändningen. Inom BA 

fanns erfarenhet och kompetens om tekniska installationer i byggnaderna och driften av 

dem.  

 

 

4.1.2 BA: Problem och svårigheter med drift och underhåll av 

värmepumpar  
 

Bostadsbolag A (BA) upplevde inga problem med många skador och fel på 

värmepumparna. Värmepumparna var nya och omfattades fortfarande av garantitid, så 

eventuella skador täcktes än så länge av leverantören. Men oavsett så ansåg inte BA att 

värmepumpar lätt går sönder, förutsatt att de projekteras, installeras och injusteras på rätt 

sätt. De poängterade vikten av att köpa kvalitet och att det finns beställarkompetens vid 

inköp. BA ansåg att det som är det största problemet med fastighetsvärmepumpar och 

komplexa system är att justera in och förstå hur anläggningarna är uppbyggda och ska 

styras. Med komplexa anläggningar menas att flera tekniska installationer kan vara 

integrerade i samma system, för att förse fastigheter med t.ex. rumsuppvärmning, 

tappvarmvatten, ventilerad luft och komfortkyla. Enligt BA fanns det inget givet sätt hur 
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anläggningarna ska styras för att få till stånd den mest gynnsamma och/eller mest 

lönsamma driften. Detta måste justeras in och provas fram för varje anläggning och 

ställer höga krav på kompetens hos de som sköter anläggningarna. Då BA har egen 

personal med kompetens och lägger tid på injusteringar och uppföljning, uppfattades det 

mer som en utmaning än ett problem att anläggningarna är komplexa och kräver omsorg 

för att drivas energieffektivt.  

 

 

4.2 Bostadsbolag B 
 

Bostadsbolag B besöktes i mars 2012 och de ansvarade för kommunala fastigheter i en 

mindre kommun. I sitt bestånd har de bergvärmepumpar, uteluftvärmepumpar, och 

frånluftsvärmepumpar. Samtliga värmepumpar värmde vatten för rumsuppvärmning och 

värmning av tappvarmvatten. Den äldsta värmepumpen var från 1990, de övriga var 

installerade mellan 2000 och 2012. Installationerna gjordes för att nå miljömål och fasa ut 

olja och direktverkande el som uppvärmningsform i fastigheterna. Fastigheter där 

värmepumpar var installerade var lägenheter, skolor och förskolor.  

 

 

4.2.1 BB: Drift- och underhållsorganisation  
 

Fastighetsavdelningen på bostadsbolag B (BB) ansvarade för inköp och skötsel av 

värmepumparna. På avdelningen arbetade en person med planering av drift- och 

underhåll, uppföljning av och dokumentation för värmepumparna. Driftstekniker hyrdes 

in från ett externt bolag som ansvarade för övervakning, ronderingar och att åtgärda 

driftstörningar och utföra övrigt underhåll. Förtroendet för detta företag och att det fanns 

tekniskt kunniga personer hos serviceföretaget att bolla idéer och åtgärdsförslag med, var 

viktigt poängterande BB. Fastigheter innehåller många olika tekniska installationer och 

utan kunskap av samtliga system och hur de påverkar varandra är ett mindre bostadsbolag 

beroende av värmepumpsleverantören och sitt serviceföretag ansåg BB.  

 

Bostadsbolag B hade inget IT-baserat övervakningssystem för sina värmepumpar, men 

var på gång att köpa in och installera ett sådant. Frågan som BB ställde sig var hur ett 

övervakningssystem ska se ut. Frågorna berörde hur omfattande övervakningen ska vara, 

vilken driftdata som ska mätas och på vilken detaljnivå driftdata ska redovisas. 

Ytterligare frågeställningar som BB hade gällande övervakningssystemen var om 

möjligheter att styra anläggningarna skulle integreras i systemet och i så fall på vilken 

systemnivå. 

 

 

4.2.2 BB: Problem och svårigheter med drift och underhåll av 

värmepumpar 
 

Bostadsbolag B upplevde inte att de hade många driftstörningar på värmepumparna eller 

trasiga komponenter. Det som uppkom löstes av det upphandlade serviceföretaget under 

ronderingarna. BB ansåg att svårigheten med värmepumpar var hur de ska styras för att 

vara effektiva, ska till exempel första prioritet vara att värmepumpen går i 

rumsuppvärmningsdrift eller tappvarmvattendrift. Det finns inget uttalat rätt sätt att styra 

en värmepump, menade BB.  

 

Bostadsbolag B efterfrågade nyckeltal för uppvärmning av fastigheter med värmepumpar, 

som beskriver energieffektiviteten. Detta för att branschen ska kunna jämföra olika 

anläggningar och diskutera vad som ger en bra och energieffektiv värmepumpsdrift. 
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Nyckeltalen skulle även kunna användas internt för egen uppföljning, för att se trender 

och status på driften.  

 

De två frågorna som Bostadsbolag B främst ansåg att de behövde hjälp med, var att 

identifiera användbara nyckeltal och hur övervakning och uppföljning av driften bör se ut 

för att avgöra prestandan för värmepumpen. Övergripande är det en fråga om hur 

värmepumpen ska övervakas och vilka parametrar som ska följas upp, dvs. vilka 

parametrar som beskriver om värmepumpsdriften är inom lämpligt arbetsområde. Då det 

gäller IT-baserade övervakningssystem önskade BB hjälp med hur ett användarvänligt 

och överskådligt övervakningssystem bör se ut. BB ansåg att de lätt får ett för avancerat 

övervakningssystem som visar för mycket information, om de endast rådfrågar säljare av 

övervakningssystem.  

 

Bostadsbolag B efterfrågade också driftskort och förbättrad anläggnings-dokumentation 

vid inköp, installation och igångkörning av värmepumpar. BB upplevde att idag, efter ca 

10 år med värmepumpar installerade i sina fastigheter, så vet de bättre vad de vill ha för 

typ av dokumentation och hur den ska vara presenterad. Det hänger ihop med 

beställarkompetens, som är svår för mindre fastighetsägare att skaffa, då de i regel 

installerar ett litet antal värmepumpar. Riktlinjer och rådgivning om vad en 

fastighetsägare bör tänka på vid inköp av värmepumpar är något som efterfrågas för att 

inte enbart gå på leverantöres rekommendationer, menade BB. Här kan även ett 

kontaktnät för fastighetsägare spela en stor roll, ansåg BB. I ett forum kan fastighetsägare 

mötas och diskutera för att byta erfarenheter och lära varandra om drift och underhåll. Det 

skulle minska risken för att alla fastighetsägare gör samma nybörjarfel vid sitt första 

värmepumpsinköp. Idag finns inga givna informationskanaler eller kontaktnät för 

värmepumpsägande fastighetsföretag i landet.  

 

 

4.3 Bostadsbolag C  
 

Bostadsbolag C som besöktes i mars 2013, var kommunalägt och hade hyreslägenheter, 

skolor, vårdlokaler och kommersiella lokaler i sitt fastighetsbestånd. Bostadsbolag C 

började år 2006 att konvertera uppvärmningssystemet i sina fastigheter från oljepannor 

till värmepumpar. Startskottet för satsningen var Energistödet, där statligt bidrag kunde 

sökas för att göra energieffektivisering och övergå till förnybar energi för uppvärmning. 

Ett krav för att få bidrag var att värmepumparna skulle dimensioneras för att klara 100 % 

av effektbehovet. Ett ytterligare krav var att anläggningarna skulle ha en årsvärmefaktor 

på minst 3,3 och bergvärmepumpar installerades. 

 

 

4.3.1 BC: Drift- och underhållsorganisation 
 

Bostadsbolag C (BC) hade en person om ansvarade för inköp och planering av drift och 

underhåll av värmepumparna. Denna person hade kunskap om styr- och reglerteknik, 

vilket sågs som en fördel då det är lättare att förstå problematik med övervakning och 

styrning av anläggningar med denna kunskap. 

 

Bostadsbolags C hade fastighetsskötare i de olika fastigheterna, som ansvarade för att 

övervaka värmepumparna och att kvittera larm. Vid större problem och driftstörningar 

som inte kan lösas internt, kallades det upphandlade serviceföretaget in. Serviceföretaget 

ansvarade för större underhållsinsatser och den periodiska läcksökningen. Beredskap hos 

serviceföretaget fanns under vintern för att kunna rycka ut om värmepumparna stannade. 
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Bostadsbolag C arbetade mycket med övervakning och uppföljning. BC poängterade 

vikten av att ha ett övervakningssystem där endast den viktigaste informationen 

presenteras på övervakningsbilderna, för att inte drunkna i för mycket information. Det är 

även viktigt att sålla ut larm och klassificera dem efter hur prioriterade de är, ansåg BC. 

Detta för att undvika att larm ignoreras och inte kvitteras för att anläggningen och 

övervakningssystemet ständigt larmar. Då intervjun gjordes hade BC en person anställd 

för att arbeta med uppföljning och övervakning. Uppföljning är viktigt för att veta status 

på sina anläggningar och kunna upprätthålla effektivitet genom att rikta sina insatser på 

kostnadseffektiva åtgärder, ansåg BC. De använde sig av verkningsgraden, COP, på 

värmepumparna för att följa trender hos anläggningarna och kunna kontrollera 

prestandan. BC hade energimätning på samtliga anläggningar och beräknade COP 

månadsvis, veckovis och dygnsvis och kunde avgöra om COP för en värmepump avvek 

från det normala under likvärdiga driftsförhållanden. Köpt energi och levererad värme för 

rumsuppvärmning respektive tappvarmvatten mättes och följdes upp månadsvis. Detta 

gjordes både för ekonomisk uppföljning och för att kunna diskutera kring och rikta 

insatser mot de anläggningar som var dyrast i drift för att sänka driftskostnaderna. BC 

ansåg att denna ekonomiska uppföljning var ett nödvändigt underlag för att inför 

ledningen kunna motivera medel till åtgärder som kan sänka driftskostnaderna.  

 

Bostadsbolag C poängterade vikten av att ha kunniga personer och förtroende för de 

entreprenörer som hyrs in, såsom servicetekniker och systemleverantörer. Det möjliggör 

diskussion kring idéer och förbättringsförslag vid projektering och drift, vilket ger 

pålitligare och effektivare system. Beställarkompetens är viktig för att få välfungerande 

anläggningar. Om inte fastighetsföretaget har denna kunskap internt, måste det knyta 

externa personer till företaget som är kunniga och som företaget har förtroende för, enligt 

BC. 

 

 

4.3.2 BC: Problem och svårigheter med drift och underhåll av 

värmepumpar  
 

Ett av de största problemen som BC upplevde med installation och drift av 

värmepumpsanläggningar var att det slarvas med eller helt saknas helhetsansvar vid 

projektering. Det måste finnas en person eller en roll som samordnar de olika 

leverantörerna och som har en helhetssyn över delleveranserna. De olika tekniska 

installationerna i fastigheten ska fungera ihop för att det totala systemet som reglerar 

inomhusklimatet ska få bra prestanda. BC ansåg att det behövs en standard som beskriver 

de olika roller som bör finnas vid projektering och vilket ansvar den samordnade rollen 

har för att inget ska falla mellan stolarna. Det slarvas även med manualer och driftskort 

vid leverans av värmepumpar ansåg BC. En värmepumpsleverans borde innehålla en 

enklare manual till fastighetsägaren med funktionsbeskrivning och information om 

inställningar vid igångkörning av värmepumpen. Överlag måste beställare av 

värmepumpen fråga efter denna typ av information för att den ska levereras, menade BC.  

 

Det finns många idéer och synsätt om hur en värmepump ska dimensioneras och styras, 

ansåg BC. Det gör att fastighetsägaren är starkt beroende av värmepumpsleverantörens 

åsikt och kunnande om dimensionering och styrning. Det kan vara svårt för enskilda 

fastighetsägare utan större teknisk kunskap att få ett välfungerande och effektivt 

uppvärmningssystem och kunna identifiera kvalitet. En värmepump som inte är rätt 

dimensionerad för en byggnad kommer aldrig att bli effektiv, var Bostadsbolag C:s 

erfarenhet. Det är därför viktigt att den som ska dimensionera värmepumpen får 

tillförlitlig data om energibehov och areor för byggnaden. Även om energidata för en 

redan existerande byggnad är tillförlitlig, är det svårt att räkna om exempelvis 

oljeförbrukning för uppvärmning i en fastighet till effekt på en värmepumpsinstallation. 
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Bostadsbolag C sade även att underdimensionerade borrhål alltid kommer vara ett 

problem under värmepumpens driftstid. Det är svårt att veta hur mycket effekt det går att 

få ur ett borrhål och det är ett bekymmer. Vidare har kravet i Energistödet, att 

värmepumparna skulle dimensioneras för att täcka 100 % av effektbehovet, medfört 

inköp av värmepumpar med onödigt stor effekt och fler borrade hål, enligt BC. Det är 

sällan som värmepumparna går på maxeffekt under ett år. 

 

Då det gäller övervakningssystem är det viktigt att fastighetsägaren själv vet vad den vill 

ha och behöver, ansåg Bostadsbolag C. Annars kan det lätt bli att ägaren köper en massa 

funktioner som inte kommer att användas. Dessutom bör ett fastighetsföretag äga sitt 

övervakningssystem sade BC. Det kan annars bli problematiskt om leverantören av 

övervakningssystemet lägger ner sin verksamhet och tillgången till systemuppdateringar 

och support upphör.  

 

Serviceavtal är viktiga, då de avgör översyn, underhåll och möjlighet till förbättringar av 

anläggningarna ansåg BC. Det är inte alltid lätt för en mindre fastighetsägare utan större 

teknisk kunskap, att veta vad som bör ingå i ett serviceavtal och vilken nivå av service 

och inställningstider som bör ingå och betalas för. BC ansåg att serviceföretaget som hyrs 

in, inte bara ska se över värmepumparna och kvittera larm, utan även komma med 

åtgärdsförslag som kan förbättra driften och underhållet. Diskussioner med ett 

serviceföretag som kan fastigheterna, har kunskap om värmepumpar och som är 

engagerade, är nödvändig för att upprätthålla prestandan på värmepumpsanläggningarna.  

 

Av de fel och problem som har uppstått hos Bostadsbolags C:s värmepumpar så var det 

mestadels fel som uppstår även hos andra värmeanläggningar. De har haft enstaka 

problem med felaktigt installerade rördragningar eller rörkopplingar. Trasiga komponeter 

har varit växelventiler och cirkulationspumpar som har gått sönder samt reglerutrustning 

som har byts ut. För själva värmepumpen har BC haft problem med att expansionsventiler 

inte har varit rätt injusterade och att värmepumpen har haft för stor effekt, vilket resulterat 

i många starter och stopp. BC har även uppmärksammat att vissa tror att värmepumpar 

kan styras som en oljepanna, dvs. effektiviteten påverkas inte av höga temperaturnivåer 

på framledningstemperaturen. Värmepumpar är effektivare vid låga 

framledningstemperaturer för att minimera temperaturlyftet över kompressorn. Dessutom 

måste styrsystemet se till att värmepumparna inte slås ut av reservvärmen. Om 

reservsystemet levererar en hög framledningstemperatur till fastighetens radiatorsystem 

kan inställningar göra så att värmepumpen, som vill ha lägre framledningstemperatur inte 

startar. Överlag ansåg BC att värmepumpar är tillförlitliga, men de måste övervakas och 

få rätt driftsförutsättningar för ge en effektiv drift.  
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5 Seminarium om drift och underhåll av 

fastighetsvärmepumpar 
 

Resultatet från intervjuerna med ägare av fastighetsvärmepumpar, se kapitel 3 och 4, gav 

att de vanligaste problemen med värmpumpsanläggningar inte är att komponenter går 

sönder eller driftstopp, utan mer en fråga om hur värmepumparna ska styras och 

övervakas. Det är även svårt för ett mindre fastighetsföretag att ha den 

beställarkompetens som krävs vid inköp av värmepumpar och av service internt i 

företaget. Några av de intervjuade efterfrågade också ett forum för fastighetsägare där 

värmepumpsfrågor kan diskuteras. Därför genomfördes det inom projektet ett seminarium 

för ägare av fastighetsvärmepumpar i Borås i oktober 2012. Seminariet riktade sig till 

minde fastighetsägare av flerfamiljshus, som har värmepumpar installerade, eller funderar 

på att köpa in en värmepumpsanläggning. Valet av denna målgrupp gjordes eftersom ca 

80 % av svenska fastighetsägare har mindre än 10 lägenheter i sitt bestånd [7]. Det finns 

då troligen många mindre bostadsrättsföreningar som saknar större kunskap om 

värmepumpar och andra tekniska installationer i byggnader. Under seminariet 

diskuterades vilken typ av stöd som denna kategori av fastighetsägare behöver gällande 

drift och underhåll av värmepumpar. Till seminariet bjöds även serviceföretag, 

installatörer och leverantörer av värmepumpar in. Förfrågan sändes till verksamheter 

inom Västra Götaland och totalt deltog sex personer som äger eller sköter värmepumpar 

och en representant från en branschorganisation för fastighetsägare.  

 

 

5.1 Erfarenheter och diskussion om att installera och 

äga fastighetsvärmepumpar 
 

Seminariet inleddes med en presentation av ett bostadsbolag som installerat ett antal 

värmepumpar under kort tid. Företagets erfarenheter och syn på inköp, drift och underhåll 

presenterades och en diskussion uppstod under presentationen. En sammanfattning av 

deltagarnas erfarenheter och önskemål gällande drift och underhåll av värmepumpar 

beskrivs i styckena 5.1.1 till 5.1.4. 

 

 

5.1.1 Inköp, installation och idrifttagning 
 

En sammanfattning av deltagarnas erfarenheter och diskussioner under seminariet 

gällande inköp, installation och idrifttagning av värmepumpsanläggningar listas nedan: 

 

 En värmepumpsköpare som inte har kompetens om de tekniska installationerna i 

en byggnad och hur de samverkar är helt beroende av konsulter. Konsulter vill 

gärna göra sina egna lösningar på redan fungerande system. Det är bättre att följa 

principscheman från värmepumpstillverkare fullt ut, om detta är möjligt. Då 

minskar risken att bygga in fel i systemet. 

 I byggbranschen är det svårt att få någon att ta sig an helheten vid byggnation och 

systeminstallation. Någon med tillräcklig kompetens bör finnas för att ta 

helhetsansvar för de tekniska installationerna i byggnaden och för samordning vid 

projektering och idrifttagning. Bristen på samordning både vid installation och 

vid drift och underhåll kostar pengar. Den samordande personen ska ansvara för 

att de olika tekniska installationerna samverkar och förhindra suboptimeringar av 

delsystem.  
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 Innan ett uppvärmningssystem ska beställas och dimensioneras, bör 

fastighetsföretaget se över om byggnadens värmebehov kan minskas och om det 

finns energibesparingsåtgärder att göra. Se över ventilation, tilläggisolering och 

fönsterbyte exempelvis. Om energibesparingaråtgärder görs efter installationen 

av en värmepump kan anläggningen få för stor kapacitet jämfört med 

värmebehovet.  

 Det kan vara svårt att dimensionera värmepumpar som ska installeras i äldre 

byggnader, där värmepumpen ska ersätta en annan typ av uppvärmningssystem. 

Dimensionering bygger på energidata och ytor för byggnaden och felaktigheter i 

siffrorna kan ge värmepumpar med en värmekapacitet som inte är anpassad för 

byggnaden. En konsult som dimensionerar har svårt att ifrågasätta siffror för en 

byggnad som den inte känner till. Fastighetsägaren är den som bäst kan sin 

byggnad och ska använda sunt förnuft och granska siffror. Fastighetsägaren ska 

ifrågasätta energisiffor som låter höga eller låga för en byggnad och kolla upp 

areor.  

 Vad är dimensionerande utomhustemperatur? Det har varit milda vintrar under 

2000-talets början, medan vintrarna 2009/2010 och 2010/2011 var kalla. Det gör 

det svårt att veta vilket värmebehov byggnaden har. Metoder för 

klimatkompensering skiljer sig åt och är något en fastighetsägare får lära sig. Om 

fastighetsföretaget har flera byggnader är det lättare att se om någon byggnad 

sticker ur gällande energianvändning, oavsett klimat. 

 Hur gör beställaren en borrhålsdimensionering? Att borra för mycket är inget 

tekniskt bekymmer, bara en onödig kostnad, sa en av deltagarna. Men att ha 

borrat för lite skapar större problem, för då blir borrhålets kapacitet för litet och 

kan inte leverera den värme som bergvärmepumpen behöver. Kommunen bistår 

med kartor på var det är borrat i närheten, och då kan kapacitetsuppskattning för 

marken fås. Vid utbyte av en äldre bergvärmepump kan borrhållen ha för liten 

kapacitet för den nya värmepumpen, eftersom värmepumpar har blivit effektivare 

och med åren.  

 En riskbedömning bör göras för att undersöka konsekvenserna om 

värmepumpsdriften faller bort, sa en av deltagarna. Hur mycket ett driftstopp 

kostar då det uppstår och att åtgärda detta avgör hur mycket en fastighetsägare 

har råd att betala för att ha ett reservsystem för uppvärmning. 

Reservvärmesystemet ska också ha service och ska med i kalkylen. Reservsystem 

som använder el kan innebära en högre effekttariff.  

 

 

5.1.2 Övervakning och styrning  
 

Sammanfattning av deltagarnas erfarenheter och diskussioner under seminariet gällande 

övervakning och styrning av värmepumpar listas nedan: 

 

 Redan vid inköp och installation av en värmepump bör övervakning diskuteras. 

Frågor att besvara är vad fastighetsföretaget vill ha ut av ett övervakningssystem 

och vad det får kosta i inköp och under drift. Fastighetsföretaget bör välja ett 

övervakningssystem som kommer finnas kvar på markanden, så att det finns 

möjlighet för att få support och systemuppdateringar. 

o Det företag som programmerar styr- och övervakningssystemet för hela 

fastigheten, ska få de olika tekniska installationerna, såsom exempelvis 

ventilation, komfortkyla, rumsuppvärmning och 

tappvarmvattenvärmning att samverka styrmässigt. Programmeraren 

behöver information av de olika systemleverantörena för att kunna göra 
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detta på ett bra sätt, men kommunikationen är ofta bristfällig. Bra 

funktionsbeskrivningar och styrinstruktioner behövs, för att kunna 

programmera ett robust styrsystem och möjliggöra en framtida bra drift 

av anläggningen. 

o Driftskostnader för fastigheten kan sänkas genom att samköra kyla, 

värme och ventilation i ett och samma eller ett överordnat styrsystem. 

Det finns sannolikt mycket att göra styrmässigt för att effektivisera 

driften. Dessutom behövs avtal (hyresavtal och dylikt) så att det blir 

ekonomiskt lönsamt att driva energieffektiva byggnader och installera 

värmeåtervinningsutrustning. I de fall där de som betalar 

driftskostnaderna inte äger de tekniska installationerna, är det svårt att 

motivera till investeringar som sänker behovet av inköpt energi och med 

det driftskostnaderna. 
 

 

5.1.3 Storlek och kompetens hos företag som äger 

fastighetsvärmepumpar 
 

Sammanfattning av deltagarnas erfarenheter och diskussioner under seminariet gällande 

företag som äger fastighetsvärmepumpar listas nedan: 

 

 80 % av landets fastighetsägare har färre än tio lägenheter. I dessa företag är det 

ofta fastighetsägaren som även sköter fastigheten och tillräcklig kunskap om 

tekniska installationer finns inte alltid inom företaget. Det krävs kompetens för att 

överhuvudtaget veta när hjälp behövs.  

 Det viktigt att kunna sin byggnad och det underlättar att ha kompetens om 

värmepumpsdrift och underhåll inom fastighetsföretaget. Det underlättar vid 

inköp både av system och av service samt för att avgöra om det som beställts har 

erhållits.  

 Fastighetsföretag bör tänka efter två gånger innan utrustning införskaffas som 

personalen inte behärskar. Det kan krävas utbildning av personal för ny 

utrustning och personalens inställning och engagemang är avgörande för driften 

och underhållet.  

 Generellt finns det ingen förståelse i fastighetsbranschen om att det ska finnas 

driftpersonal och att anläggningarna ska underhållas, ansåg deltagarna. En 

värmepump ska bara gå av sig själv efter installation och underhåll ses bara som 

en kostnad utan avkastning.  

 I ett litet företag finns det inga resurser eller prioriteringar för att redovisa 

underhållskostnader, som är främsta verktyget för att motivera underhållsinsatser 

för de som beslutar om budgeten.  

 

 

5.1.4 Diskussion om drift och underhåll 
 

Överlag har mindre fastighetsföretag en fastighetsskötare som ansvarar för översyn av 

fastigheten. Det är inte ovanligt att fastighetsägaren och fastighetsskötaren är samma 

person. Vid problem med värmepumpar som fastighetsskötaren inte själv kan lösa, 

kontaktas ett serviceföretag för hjälp, berättade deltagaren på seminariet.  

 

En sammanfattning av deltagarnas erfarenheter och diskussioner under seminariet 

gällande drift och underhåll av fastighetsvärmepumpsanläggningar listas nedan: 
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 Checklistsystem för drift och underhåll av värmepumpar och 

energiuppföljningssystem behövs för mindre fastighetsföretag. Först och främst 

ska detta fungera, sedan kan anläggningarna energieffektiviseras. 

 En fastighetsägare ska titta på risker i sina tekniska installationer. Överlag vet 

inte fastighetsföretag vad det kostar om värmepumpsdriften faller bort, enligt 

deltagarna. 

 Övervakning av driften, och hur den bör se ut diskuterades: 

o En IT-baserad övervakning kostar pengar att installera och underhålla. 

Först måste rondering av byggnaden fungera, sedan kan ett 

övervakningssystem installeras, ansåg deltagarna.  

o Kostnaden för IT-övervakningssystem är inte så stor, sa en annan av 

deltagarna. Det som kostar är att rita och programmera visningsbilden. 

Utöver detta kostar abonnemangen, men om ett fastighetsföretag har 

många anläggningar kan det löna sig att ha sina egna servrar. Information 

om driften finns oftast i värmepumpen och den kan användas och därefter 

kan vilket visningssystem som helst väljas.  

o Det kostar pengar att lägga för mycket tid på övervakning, sa deltagarna. 

Fråga är vad det kostar att inte lägga någon tid alls. Försämring av 

driftsförhållanden kan upptäckas med övervakning och uppföljning. 

Diskussionen som fördes slutade i att varje fastighetsägare får se över sin 

egen situation huruvida ägaren är villig att betala för tryggheten att ha 

larm och övervakning av sina anläggningar eller inte. Vill ägaren till 

exempel bara ha kontroll över att anläggningen är i drift och levererar 

värme kan nivån på övervakningssystemet läggas här. IT-baserade 

övervakningssystemen kan bli för dyra för mindre fastighetsföretag och 

istället kan checklistor över vad som ska gås igenom vid en okulär 

översyn användas. 

o En visningsbild i ett övervakningssystem ger endast ögonblicksvärde, sa 

en deltagare. Diskussionen som följde resulterade i att ett 

övervakningssystem även kan användas för drifthistorik. Historiken 

behövs för att se trender i driften och på så sätt kunna uppmärksamma 

försämringar. Att följa upp energianvändningen i systemet kan användas 

för att uppmärksamma förändringar. 

o Det är svårt i fastighetsvärlden att få lönsamhet i att övervaka. Det finns 

inga pengar för att optimera driften hur mycket som helst, alternativt 

finns det få exempel i branschen där detta har gjorts. Är hyresgästerna 

nöjda och uppvärmningen inte kostar alltför mycket, så kanske det 

räcker, sa deltagarna.  

o Att koppla ihop styrning, eller åtminstone övervakningen av de olika 

tekniska installationerna i en byggnad, i samma styr- och 

övervakningssystem är ett sätt att få lönsamhet i införskaffandet av styr- 

och övervakningssystem, sa två deltagare. Programmerare av styrsystem 

blir ”energieffektiviserare” om de kan få ihop de olika tekniska 

installationerna så de kommunicerar med varandra. Oftast finns det ett 

styrsystem för ventilation, ett för reservvärmen och ett för värmepumpen, 

utan att de kommunicerar med varandra. Att programmera är en sak, men 

först och främst behövs kunskap om vilka algoritmer programmet ska 

styra efter, efter vilka principer. 
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o Värmemängdsmätare är inte så dyrt, sa en deltagare. Sätt in det från 

början och inte enbart elmätaren, som de flesta vill ha. Energimätare, 

såsom värmemängds- och elmätare, och uppföljning av energidata kan 

användas till benchmarking. Energiövervakning kan användas för att 

uppmärksamma prestandaförsämringar och om ett eventuellt 

reservsystem slår ut värmepumpsdriften. Små fastighetsägare kan 

uppmärksamma skillnader i elförbrukning och tillkalla serviceföretag om 

något verkar konstigt. Dock måste hänsyn tas till mätosäkerheten för 

värmemängdsmätare pga. små temperaturdifferenser, sa en av deltagarna. 

 Vem som ska sköta övervakningen och följa upp driften diskuterades:  

o Antingen bör fastighetskötarens kompetens förbättras med hjälp av 

checklistor och rondering eller så behöver det finnas en person som har i 

uppgift att ha kontroll över all mätning, sa deltagarna. Ungefär 25-30 % 

av en fastighetskötares arbetstid bör gå till att kontrollera de tekniska 

installationerna. 

 Ronderingar är nödvändiga för att lära känna sina byggnader och tekniska 

installationer, sa deltagarna. Det som fastighetsskötaren själv kan kontrollera är: 

o Går pumpar och fläktar? 

o Tappar systemet medium, exempelvis olja eller köld- och 

värmebärarvätskor? 

o Avviker temperaturer från normala värden? 

o Avläsa energimätare och följa upp energiprofilen för anläggningen. 

o Hörs avvikande ljud, exempelvis vibrationer eller illalåtande pumpar? 

 Mindre fastighetsägare är intresserade av att få till stånd ”bra och smarta” 

serviceavtal som gynnar både fastighetsägare och serviceföretaget, sa deltagarna. 

o Enligt deltagarna vill många serviceföretag inte ha små fastighetersägare 

som kunder, eftersom de generellt inte är så lönsamma. Det är svårare för 

fastighetsägare på mindre orter utan etablerade serviceföretag att 

upphandla service som är ekonomiskt rimlig, på grund av avståndet 

mellan fastigheterna och serviceföretaget. Det gör att det blir dyrare att få 

service utfört och att inställningstiderna ofta blir längre. 

o Det är bra att ha servicetekniker med lokal- och systemkännedom som 

utför service på byggnadernas tekniska installationer ansåg deltagarna. 

Det minskar tid för felsökning och att åtgärda felet. Överlag blir det även 

mindre problem med anläggningar som underhålls av personer som har 

erfarenhet av anläggningarna.  

o Service är a och o, poängterade en av deltagarna. Gör ett avtal där ett 

serviceföretag har både det förebyggande underhållet och det 

avhjälpande. Serviceföretaget kan då också ansvara för förslag till 

ombyggnation osv., då de känner byggnaderna och dess installationer och 

har intresse av en lugn drift. Ett tryggt serviceavtal för serviceföretaget är 

ett där de vet att det endast är de som rings in då problem uppstår.  

o Fastighetsägaren har svårt att få till bra serviceavtal då det krävs 

erfarenhet och beställarkompetens, var en uppfattning hos deltagarna. Det 

finns behov av ett standardavtal för att få med det viktigaste så båda 

partner blir nöjda. Branschföreningar bör skriva en mall för rimliga avtal, 

ansåg deltagare. Ägaren har ansvaret för sin anläggning, det kan inte 

serviceföretag ta på sig. 

 Vanliga värmepumpsfel diskuterades av deltagarana: 
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o Värmepumpar är tillförlitliga, men anläggningen kan larma mycket. 

Driftsförutsättningar och inställningar bör ses över för att undvika larm. 

Rätt typer av larm och larmnivåer för övervakning bör identifieras för att 

inte allt ska larma, sa deltagarna.  

o Cirkulationspumpar kan stanna och deltagarna upplevde att detta är en 

komponenttyp vars kvalitet har dalat. 

o Läckage av köldbärarmedium är vanligt för bergvärmepumpar. 

o Läckage för ventiler är vanligt och framförallt läckage för packningar på 

växelventiler.  

o Expansionstankar som börjar läcka, har deltagarna erfarit.  

 Överlag ansåg deltagarna att värmepumpar är driftsäkra om de är ordentligt 

installerade, men de kräver en ordnad övervakning. 

 

 

5.2 Slutsatser efter seminariet 
 

Överlag var åsikten att det är lite problem med själva värmepumpen. En 

väldimensionerad och ordentligt installerad värmepump är överlag driftsäker. Men 

generellt mäts inte effektiviten på värmepumpen och värmepumpens prestanda följs inte 

upp över tid. Problemet är även att få samtliga tekniska installationer i en byggnad att 

fungera ihop och samverka. För själva värmepumpen önskade deltagarna att få verktyg 

för hur styrning, övervakning och driftsuppföljning bör se ut. De önskade även hjälp med 

hur krav bör specificeras vid inköp av värmepumpar och upphandling av serviceavtal.  

 

Seminariet avslutades med att sammanfatta vad de deltagande önskade sig för stöd i sitt 

dagliga arbete med drift och underhåll av fastighetsvärmepumpar. Önskelistan ser ut som 

följer: 

 

 Vad som ska finnas med i kravspecifikation vid inköp av värmepumpar för att 

underlätta framtida underhåll. Överlag fås inget som inte efterfrågas och det är 

svårt vid första värmepumpsköpet att veta och/eller beskriva vad som önskas. 

 Ett protokoll för vilka inställningar värmpumpen hade vid idrifttagning. 

Dokumentation av inställningar slarvas det ofta med vid installation. Varje 

inställbar parameter ska finnas med i protokollet, eftersom det vid problem i 

framtida drift är bra att ha denna leverensinställning att falla tillbaka till. 

 Checklistor till fastighetsbranschen på vad ronderingar bör innehålla. 

 Driftsjournal som hänger på värmepump för historik och kunskapsöverföring. 

Det behövs en rutin över vad som ska skrivas i en driftsjournal och hur, samt 

vem som ska följa upp och analysera driften.  

 Information om hur dåliga driftsförhållanden kan uppmärksammas och veta 

vilka försämringar som kräver hjälp av servicetekniker.  

 Få argument för att underhåll är nödvändigt och att det kan vara lönsamt att 

ersätta visst avhjälpande underhåll med förebyggande. Exempelvis vad det 

kostar om värmepumpsdriften faller bort och reservvärmesystemet tas i bruk. 
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6 Resultat 
 

Denna arbetsrapport beskriver en studie där vanliga och kostsamma fel hos 

fastighetsvärmepumpar undersöktes. I nästa steg i projektet är målet att ge ett 

åtgärdsförslag för att förhindra de vanligaste och mest kostsamma felen och införa en 

underhållsmetodik som bygger på underhållsrutiner från andra branscher [5]. Enligt 

denna studie är de främsta problemen och svårigheterna med drift och underhåll av 

fastighetsvärmepumpar inte trasiga komponeter eller driftstopp, där avhjälpande 

underhåll behöver göras. Det medförde att frågorna 1, 2, 3 och 4 som ställdes, se avsnitt 

1.2, inte kunde besvaras. De intervjuade fastighetsföretagen upplevde istället att 

svårigheterna snarare är att upphandla och projektera värmepumpar som underlättar 

framtida drift och underhåll samt att styra och övervaka dem då de är installerade. 

Svårigheterna ligger i att värmepumpen ska arbeta och verka tillsammans med de andra 

tekniska systemen som är installerade i en byggnad för att reglera inomhusklimatet och 

distributionen av tappvarmvatten. De olika tekniska installationerna påverkar varandra 

och det är svårt att skapa förutsättningar för en välfungerande total funktion och prestanda 

hos systemen som reglerar inomhusklimatet och tappvarmvattenvärmning. 

 

Det är svårt för fastighetsägarna att ha kunskap om alla tekniska installationer och hur de 

påverkar varandra, hur de bör dimensioneras och styras, samt vilken övervakning som 

krävs för att kunna styra mot gynnsamma driftsförhållanden, som ger bra energiprestanda. 

Frågorna som följer är då: 

 

- Vad är gynnsamma driftsförhållanden? 

- Vad är godtagbar eller normal energiprestanda hos en installerad värmepump? 

- Hur kan försämringar i prestanda upptäckas? 

- Vilka åtgärder kan vidtas för att upprätthålla prestandan?  

 

Enligt de intervjuer, arbetsgruppsmöten och det seminarium som utfördes inom projektet, 

framkom att det främst är de mindre fastighetsföretagen som har svårt att veta vad de ska 

kräva vid upphandling av värmepumpar och service av anläggningarna. Med mindre 

företag menas de ca 80 % av fastighetsägare i Sverige som har mindre än 10 lägenheter 

eller lokaler. Dessa har svårt att ha egen teknisk kompetens om värmepumpar internt 

inom organisationen, utan måste köpa in sådan kunskap. Slutsatsen blev att inriktningen 

på det fortsatta arbetet inom projektet är information till mindre bostadsbolag, om vad de 

bör tänka på gällande drift och underhåll, både i inköpsskedet och under driften av 

installerade system.  

 

Det finns även önskemål om att få information om vad som är ”bra service” och vad en 

värmepumpsägare vinner på att underhålla anläggningarna, dvs. att få motiveringar till att 

underhåll behövs. Motiveringar för att utföra underhåll borde uttryckas ekonomiskt ansåg 

de tillfrågade i studien.  

 

 

6.1 Nästa steg  
 

Ägare till fastighetsvärmepumpar efterfrågar information om vad de bör tänka på vid 

inköp, igångkörning, övervakning av driften samt vid underhåll av värmepumpar. 

Värmepumpsägarna önskade sig information från oberoende källa om vad de ska 

efterfråga vid kontakt med värmepumpsleverantörer och serviceföretag. Även 

leverantörer och serviceföretag efterfrågar information om vad värmepumpsägarna kan 
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vinna på att begära kvalitet gällande värmepumpar, komponenter och service och vad 

som är minikrav för underhåll.  

 

Nästa steg i projektet blir därför att utarbeta en handbok om drift och underhåll som 

vänder sig till mindre fastighetsföretag, som har värmepumpar installerade i sina 

fastigheter eller funderar på att installera värmepumpar. Syftet med handboken kommer 

bli att sammanställa den information och de checklistor som efterfrågades vid seminariet, 

se avsnitt 5.2. Nedstående stycken, 6.1.1 och 6.1.2, sammanfattar vad handboken ska 

innehålla. 

 

 

6.1.1 Inköp och igångkörningar av värmepumpar 
 

Inköp av både produkter och tjänster kräver beställarkompetens för att kunna utforma en 

kravspecifikation som beskriver önskad funktion eller prestation. Ett informationsblad 

med aspekter att tänka på inför framtida drift och underhåll, och vad som ska efterfrågas 

vid inköp av värmepumpar kommer sammanställas i handboken. 

 

I en leverans av en värmepumpsanläggning bör driftskort, funktionsbeskrivning, 

styrstrategi och en underhållsplan för vad ägaren kan utföra tillsammans med 

underhållsinstruktioner levereras. Ett igångkörningsprotokoll bör fyllas i vid idrifttagning 

där varje inställbar parameter dokumenteras. 

 

Helhetsansvar vid projektering och installation krävs för att få en bra totalfunktion hos de 

tekniska installationerna och undvika suboptimeringar. En funktionskontroll av 

byggnadens samtliga installationer bör göras vid igångkörning för att justera in systemen 

och se om de verkar fungera som det var tänkt.  

 

 

6.1.2 Drift och underhåll 
 

Underhåll kräver planering, uppföljning och systematik [5]. Enklare underhållsrutiner ska 

beskrivas i handboken för att motivera ett aktivt underhållsarbete. Ett aktivt 

underhållsarbete innebär här att företaget har ett mål med sitt underhållsarbete, 

identifierar sin underhållsorganisation och vad som ska omfattas av avhjälpande 

underhåll respektive förebyggande underhåll. Nivån och upplägg av underhållsarbetet bör 

vara ett aktivt val av värmepumpsägaren, som baseras på drift- och underhållsmål samt 

riskbedömningar om sannolikhet och konsekvens om värmepumpsdriften faller bort.  

 

Handboken ska ta upp checklistor för rondering, vikten av driftsjournal för 

dokumentation av åtgärder och övervakning för att uppmärksamma 

prestandaförändringar.  
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7 Diskussion 
 

Detta projekt var främst inriktat på drift och underhåll av rådande installerade 

värmepumpsystem i byggnader och inte hur projektering ska ske. Enligt de önskemål som 

framkom i studien borde det vidare arbetet främst handla om vad värmepumpsägare ska 

tänka på vid inköp och projektering för att underlätta framtida drift och underhåll. Enligt 

intervjuerna och arbetsgruppen har värmepumpsanläggningar en historia av att ha varit 

som julgranar. Komponenter som användes i kylanläggningar började användas även för 

värmepumpar, med skillnaden att den varma sidan (den som avger värme och inte den 

som tog upp värme) blev den intressanta. Fler komponenter installerades på 

värmepumpsanläggningarna för att få driften att fungera för värmedrift stället, vilket 

ledde till system som blev komplicerade att styra. Trenden går nu mot att minska 

förekomsten av ”julgranar”, men fenomenet återspeglar ändå ett problem som 

fastighetsägare upplever. De efterfrågar en definiton på en ”bra och enkel 

standardvärmepumpsanläggning” som sedan kan anpassas till de olika behoven beroende 

på byggnad. Värmepumpsägarna upplever att det finns en uppsjö av olika idéer om hur 

anläggningar med värmepumpar ska konstrueras och styras och vill kunna förlita sig på 

ett standardutförande. Denna fråga tas inte upp i detta projekt, men frågan belyser vikten 

av genomtänkta och välbeskrivna styrstrategier, som ska följa med 

värmepumpsanläggningen vid leverans.  

 

Många av de fastighetsägare som tillfrågats i detta projekt nämner vikten att arbeta med 

entreprenörer och serviceföretag som de har förtroende för. Gemensamt kan idéer 

diskuteras, erfarenheter utbytas och fastighetsägaren bygger upp beställarkompetens för 

teknikområdena. Då många teknikområden innefattas för installationer som reglerar 

värme, vatten och ventilation i byggnader ställer det krav på de upphandlade företagens 

kompetens. De bör kunna identifiera kvalitet för att vara villiga att betala för den. 

 

Den servicetekniker som kommer till en byggnad för att se över värmepumpen måste 

behärska många teknikområden, såsom kylteknik, värmesystem, styr, regler och ellära. 

Det ställer stora kompetenskrav på serviceteknikern och samtidigt är det svårt att locka 

nya till branschen. Serviceteknikerna ska även hänga med i teknikutvecklingen och förstå 

en uppsjö av komponenter av olika fabrikat, som är mer eller mindre användarvänliga, 

enligt arbetsgruppen. Bra dokumentation i form av ritningar, manualer, 

funktionsbeskrivningar, kontaktuppgifter till leverantörer, underhållscheman och historik 

skulle underlätta detta arbete. Vidare underlättar bra uppmärkning av objekt och 

komponenter både dokumentation och kommunikation mellan fastighetsföretaget och de 

olika serviceteknikerna sinsemellan. Uppmärkning och dokumentation möjliggör att 

lättare kunna föra statistik för objekt och enheter, där felfrekvens och kostnader för olika 

åtgärder kan följas upp.  

 

Två av de tillfrågade fastighetsföretagen efterfrågade ett forum för företag som äger 

fastighetsvärmepumpar. Ett forum för att utbyta erfarenheter och diskutera system och 

drift med andra fastighetsägare. Ett forum skulle hjälpa till att fylla kunskapsluckor när 

ett företag står inför sitt första inköp av en fastighetsvärmepump och minska risken att 

olika fastighetsföretag upprepar varandras misstag.  

 

 

7.1 Riskbedömningar 
 

Riskbedömningar är en annan viktig aspekt att ta hänsyn till i sitt underhållsarbete. 

Riskbedömningar om vad det innebär och kostar om olika objekt och komponenter 

havererar i systemen [5]. Genom att klassificera de olika komponenterna i 

uppvärmningssystemet utefter vilken betydelse de har för driften, arbetar ett företag aktivt 
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med att organisera sitt underhåll. De enheter som är avgörande för att upprätthålla 

systemets funktioner är viktigare att ha förebyggande åtgärder för, än de enheter som inte 

stoppar värmepumpsdriften om de går sönder. Exempelvis kan A-komponenter vara 

nödvändiga för att upprätthålla värmepumpsdriften, B-komponenter kan det finnas 

ersättning eller reservdelar till om de havererar och om C-komponenter havererar kan 

ändå driften upprätthållas. Att rikta insatser efter utfall av riskbedömningarna, är ett sätt 

att bygga bort de fel i systemen som ger de allvarligaste konsekvenserna om de uppstår. 

 

För mindre fastighetsföretag kan det ta för mycket resurser i anspråk att göra grundliga 

riskbedömningar. Men företaget bör göra en riskbedömning om vilka konsekvenser ett 

stopp av värmepumpsdriften medför kostnadsmässigt. Utfallet av en sådan 

riskbedömning kan användas för att avgöra behovet av ett reservvärmesystem och hur 

mycket ett sådant system får kosta eller inom vilken tidsram ett driftstopp måste vara 

åtgärdat. 

 

 

7.2 Energiuppföljning  
 

Genom att analysera vad förhöjda energikostnader på grund av fel och ogynnsamma 

driftsförhållanden innebär, kan även beslut fattas om det är lönsamt att ha ett system som 

kan uppmärksamma försämringar i värmepumpens prestanda. Kostnadsuppskattningen 

sätter ramen för vad ett sådant övervaknings- och uppföljningssystem får kosta. Genom 

att följa värmepumpens elanvändning i relation till utomhustemperaturen och eventuellt 

vindstyrkan kan trender i en byggnads energiprofil följas och avvikande värden 

uppmärksammas. Svårigheten ligger i att skilja förhöjd elanvändning som beror på ökad 

last, från den som beror på att något är fel i systemet. Jämförelsen med 

utomhustemperatur ger en uppfattning av värmebehovet i byggnaden. Används liknande 

nyckeltal i landet kan värmepumpsägare börja jämföra sina anläggningar sinsemellan och 

diskutera kring driftförutsättningar och åtgärder. Nyckeltalen kan då användas som 

benchmarking för fastighetsbranschen och skapa förutsättningar för att aktivt arbeta med 

drift och underhåll. 

 

 

7.3 Effekt och energitäckning 
 

Studien lyfte att dimensionering av värmepumpar är avgörande för framtida drift och 

underhåll. Diskussioner om effekt och energitäckning uppkom både under 

arbetsgruppsmöten, intervjuer och seminariet. Dimensionering av en värmepump baseras 

på byggnadens värmebehov. 

 

Värmebehovet i en byggnad varierar under året, beroende på uteklimat och verksamhet i 

byggnaden. Under en kort tid, vanligtvis de kallaste vinterdagarna, finns det ett 

dimensionerande maximalt effektbehov. byggnadens värmesystem måste kunna klara det 

största värmeeffektbehovet byggnaden har, annars blir det kallt inomhus de dagar som 

värmepumpen inte kan möta effektbehovet. Det är dock inte nödvändigt att producera all 

värme med samma anläggning. Ett vanligt sätt har varit att dimensionera värmepumpen 

så att den klarar att täcka ungefär 50-60 % av det största värmeeffektbehovet. 

Värmepumpen brukar då klara att tillgodose ca 90 % av det totala årliga behovet av 

värmeenergi. Tanken med ett sådant utformande av värmesystemet är att den dyrare 

anläggningen, dvs. värmepumpen, inte skall köpas och dimensioneras för att klara hela 

effektbehovet. Det översta effektbehovet kan exempelvis klaras med en enkel elpatron. 

Vilken tillsatsvärme eller reservsystem som väljs är en kostnadsfråga och en fråga om 

utrymme i byggnaden. Elpatronen är dyr i drift men billig i inköp. Teoretiskt är det fullt 

möjligt att för ett givet fall exakt beräkna hur fördelningen mellan uppvärmningskällorna 
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skall se ut, för att optimera ekonomiskt. Ovanstående resonemang bygger på teknik med 

on/off-reglerade kompressorer som ger maximal effekt vid drift och stängs av när 

värmebehovet har mötts. Många värmedistributionssystem har alltför små systemvolymer 

för att tillåta kompressorer med on/off-reglering att få annat än korta driftstider när 

behoven är ”normala”, dvs. maximal effekt inte krävs av värmepumpen. Korta driftstider 

ger förutom dålig verkningsgrad även många starter som sliter på kompressorerna. 

Genom att istället installera värmepumpar med frekvensstyrning av kompressorer kan 

kompressorernas varvtal regleras och ge dellastdrift. Dellastverkningsgraden kommer att 

kunna vara bra även utan extra ackumulatortankar. Dessutom kommer den lägre 

värmemängden vid normal drift att kunna utnyttja de stora värmeväxlarna, som med 

on/off-reglerade värmepumpar alltid gick med fulleffekt när de var i drift. Vid lägre last 

och samma värmeväxlarstorlek kommer en varvtalsreglerad värmepump med rätt styrning 

ge mindre temperaturdifferens över värmeväxlare och därmed lägre driftskostnad. 

 

Om kompressorerna är utförda med varvtalsreglering blir merinvesteringen, jämfört med 

en on/off-reglerring en större drivlina, då både motor och en frekvensomformare behövs. 

Verkningsgraden för en varvtalsreglerad värmepump kommer alltid att vara bättre än för 

direkt elvärme, dvs. att värmepumpen har bättre verkningsgrad än 1. Om detta ger ett 

lägre möjligt eleffektsabonnemang är inte säkert eftersom dessa vid lågspänning har fasta 

steg. Med bättre verkningsgrad än 1, behövs mindre eleffekt för högsta värmebehovet, 

jämfört med direktverkande el. Teoretiskt skulle då effektgränsen kunna sänkas, men 

troligt rätt lite, dvs. inom säkringsstegen i lågspänningsabonnemang. 

 

Slutsatsen blir att fortsättningsvis fundera i termer av effekt och energitäckning då 

värmepumpar ska dimensioneras för att passa en byggnad. Men lösningen är att se på 

värmepumpens totala verkningsgrad vid olika driftsfall, för att få den täckningsgrad som 

är mest fördelaktig.  
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8 Slutsatser 
 

Syftet med denna studie var att identifiera de mest vanliga och kostsamma felen hos 

fastighetsvärmepumpar. Resultatet av studien var att de tillfrågade personerna som äger 

eller sköter värmepumpar inte ansåg att driftstopp och trasiga komponenter var 

huvudproblemet. Överlag ansågs värmepumpar vara driftsäkra om de projekteras, 

installeras och övervakas rätt. Svårigheterna ligger istället i att få till stånd bra 

dimensionering, installation och idrifttagning av värmepumpar och sedan ha kunskap om 

hur värmepumpar ska styras och övervakas, då de är integrerade i ett större och ofta 

komplext tekniskt installationssystem som reglerar byggnadens inomhusklimat. Det 

ställer krav på teknisk kompetens inom bl.a. värme, ventilation, kylteknik, el och 

reglerkunskap, för att förstå hur de tekniska installationerna påverkar varandra. Valet blev 

att inrikta det fortsatta arbetet på mindre fastighetsföretag, som äger högst tio lägenheter 

eller lokaler. Det är svårare för mindre fastighetsföretag att ha den tekniska kunskapen 

internt, som behövs för att köpa, driva och underhålla värmepumpar, då organisationen 

och antalet värmepumpar är litet. Önskemål från denna kategori av fastighetsföretag var 

även checklistor för drift och underhåll samt vad som bör tänkas på vid upphandling av 

värmepumpar och servicekontrakt. Slutsatsen av denna studie var att det finns ett behov 

av en handbok om drift och underhåll av värmepumpsanläggningar, som riktar sig till 

mindre fastighetsföretag. Denna handbok ska beskrivas i en slutrapport och ta upp: 

 

 Generella principer om underhållsarbete, organisation och vision med drift och 

underhåll 

o Dokumenthantering 

o Riskbedömningar 

 Inköp av värmepumpar 

o Informationsblad om aspekter att tänka på 

 Igångkörning av värmepumpsanläggningen 

o Samordningsansvar  

o Funktionskontroll av anläggningen  

o Checklista vid uppstart 

 Underhåll av värmepumpsanläggningen 

o Övervakning av prestandan 

o Rondering 

o Driftsjournal 
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