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Abstract 
 

Operation and maintenance of refrigeration and heat 

pump systems, Final Report 2 – Operation and 

maintenance procedures applicable for 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, with the 

overall objective of developing a methodology for how the operation and maintenance 

can be improved to contribute a lower operational cost. The project included three parts 

and each part is described in an individual report: 

 

1. Examine how the process industry manages maintenance and what maintenance 

routines that are suitable for organizing and systematizing the maintenance of the 

heat pumps in apartment and premises buildings. 

2. Identify the most common failures for heat pumps in apartment and premises 

buildings. 

3. Suggest maintenance procedures to prevent the most common failure, which is 

described in this final report. 

 

Interviews with employees at maintenance departments in different process industries and 

personnel responsible for the operation and maintenance of heat pumps in real estates, 

discussions in a working group, and a seminar for smaller property companies were used 

as methods to examine the maintenance procedures and common heat pump failures. 

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 commission heat pump systems 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. It resulted in a manual with smaller property companies as a target 

group, that owns and manages less than ten apartments and/or premises. The manual 

contains aspects to consider when purchasing, designing and commissioning heat pumps. 

It also contains information and checklists for operation and maintenance of heat pumps. 

 

Important aspects that have been identified during the project and which an owner to heat 

pumps should take into consideration are: 

 

 Risk assessments should be performed to answer what a stoppage in the heat 

pump operation costs. 

 Reliable input during the design of the heat pump is crucial for future operation. 

 Someone should have a coordination responsibility at planning and 

commissioning, and a functional test of the HVAC-system (heat, ventilation, air 

conditioning) in the building should be included in the commissioning process.  
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 Documentation describing the plan (drawings, functional descriptions, control 

strategies and operating conditions) should be required at purchasing and the 

documentation shall be updated during the lifetime of the heat pump. 

 All parameter settings during commissioning shall be documented in a 

commissioning record. 

 Allocate the operation and maintenance work to what should be managed 

internally and externally, respectively. Write contract with a service company 

that benefits both the heat pump owner and the service company. 

 Establish regular inspections conducted by the janitor and annual overhaul 

conducted by the service technicians. 

 Establish operational journal, in which each performed action and change of 

parameter setting shall be recorded. 

 Introduce measurement of at least the electricity use of the heat pump and follow 

up the daily electricity use compared to daily outdoor mean temperature.  

 Have a goal with the maintenance work, identify available resources for the 

maintenance work and develop strategies to reach the goal. 

 Follow up the costs for operation and maintenance and separate modifications 

from maintenance. Modifications shall be repaid by reduced operating costs and 

maintenance by reduced costs for correcting unplanned failures and operational 

stoppages. 

 

Key words: operation, maintenance, heat pump, apartment and premises buildings, 

manual 
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Förord 
 

SP Energiteknik drev inom ramen för Energimyndighetens program EFFSYS+ ett projekt 

om drift och underhåll av kyl- och värmepumpsystem. EFFSYS+ är ett fyraårigt tillämpat 

forsknings- och utvecklingsprogram för främjandet av resurseffektiv kyl- och 

värmepumpsteknik. Projektet finansierades 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 slutrapporten för 

fastighetsvärmepumpar och presenterar en handbok som riktar sig till mindre 

fastighetsägare med värmepumpar installerade i sina byggnader.  

 

SP Energiteknik har under 2011 och 2014 intervjuat personer som arbetar i 

underhållsorganisationen i olika processindustrier och personer som arbeta med 

fastighetsvärmepumpar. Vi vill tacka alla de personerna som har ställt upp i detta projekt 

och gett av sin tid, kunskap och sina erfarenheter.  

 

 

 

Borås, juni 2014 
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Sammanfattning 
 

Värmepumpar används i fastigheter för rumsuppvärmning och/eller värmning av 

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. Inom ramen för Energimyndighetens program 

EFFSYS+ utförde SP Energiteknik ett projekt om drift och underhåll av kyl- och 

värmepumpssystem med det övergripande målet att utforma en metodik för hur drift- och 

underhåll kan förbättras för att bidra till en bättre driftsekonomi. Projektet utfördes i tre 

steg där respektive fel beskrivs i varsin rapport: 

 

1. Undersöka hur processindustrin hanterar sitt underhållsarbete och vilka 

underhållsrutiner som lämpar sig för att organisera och systematisera underhåll 

av fastighetsvärmepumpar. 

2. Undersök vilka som är de vanligaste felen för fastighetsvärmepumpar 

3. Föreslå underhållsrutiner för att förebygga de vanligaste felen, som beskrivs i 

denna slutrapport. 

 

Intervjuer med personer på underhållsavdelningar inom processindustrin samt med drift- 

och underhållsansvariga för fastighetsvärmepumpar, diskussioner med en arbetsgrupp och 

ett seminarium för fastighetsägare användes som metoder för att undersöka 

underhållsprinciper samt vanliga fel på fastighetsvärmepumpar. Resultatet blev att 

problem med drift och underhåll av fastighetsvärmepumpar inte främst 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. Det ledde fram till att en handbok som 

riktar sig till mindre fastighetsföretag, som äger och sköter mindre än 10 lägenheter 

och/eller lokaler skrevs och är bifogad i denna rapport. Handboken innehåller saker att 

tänka på vid inköp, projektering och idrifttagning av värmepumpar. Den innehåller även 

information och checklistor för att bedriva drift och underhåll av fastighetsvärmepumpar.  

 

Viktiga aspekter som har identifieras under projektet och som en ägare av 

fastighetsvärmepumpar bör ta hänsyn till är: 

 

 Riskbedömningar bör utföras som svarar på frågan vad stopp i 

värmepumpsdriften innebär kostnadsmässigt. 

 Tillförlitlig indata vid projektering av värmepumpen är avgörande för framtida 

drift. 

 Samordningsansvar vid projektering och idrifttagning bör finnas och ett 

funktionstest av byggnadens tekniska installationer bör ske. 

 Anläggningsdokumentation (ritningar, funktionsbeskrivningar, styrstrategier och 

driftfall, uppmärkning av objekt) ska krävas vid inköp och dokumentationen ska 

uppdateras under värmepumpens livslängd. 

 Samtliga parameterinställningar vid idrifttagningen ska dokumenteras i ett 

igångkörningsprotokoll. 

 Fördela drifts- och underhållsarbetet mellan vad som ska skötas internt respektive 

externt. Skriv avtal med serviceföretag som gynnar båda värmepumpsägare och 

serviceföretaget. 

 Införa rondering som utförs av fastighetsskötaren och årlig översyn utförd av 

serviceföretag. 
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 Införa driftsjournal, i vilken varje utförd åtgärd och ändring av 

parameterinställning ska antecknas. 

 Införa mätning av minst el till värmepumpen och följa upp elanvändningen varje 

dygn jämfört med dygnsmedeltemperaturen.  

 Att ha ett mål med underhåll, identifiera resurser för underhållsarbetet och 

utarbeta strategier för att nå målet. 

 Följa upp kostnader för drift och underhåll och skilja på modifieringar och 

underhåll. Modifieringar ska återbetalas av sänkta driftskostnader och underhåll 

av minskade kostnader för att avhjälpa oplanerade fel och driftstopp. 
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1 Inledning 
 

Värmepumpar används för att värma lokaler, bostäder och/eller tappvarmvatten och är 

väletablerade i Sverige idag. Värmepumpar började på allvar introduceras på den svenska 

marknaden i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet [1]. Inledningsvis installerades 

stora värmepumpar med en värmekapacitet över 100 kW i fjärrvärmenät eller där 

överskottsvärme i industrier togs tillvara. Värmepumpar installerades även i villor och 

bostäder och hösten 2010 installerades den miljonte värmepumpen. Idag är 

fastighetsvärmepumpar ett segment som ökar i antal [1]. Fastighetsvärmepumpar ägs av 

allt från små bostadsrättsföreningar till stora fastighetsföretag. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Många anläggningsägare av fastighetsvärmepumpar har inte börjat hantera sina 

underhållskostnader på ett modernt och rationellt sätt, jämfört med hur det hanteras inom 

processindustrin. Dessutom skapar de ökande elpriserna allt större krav på en 

energieffektiv drift, vilket gör att behovet av ett genomtänkt underhåll och en klok drift 

blir allt mer angeläget. I kapitalintensiva industrier såsom exempelvis processkemi, 

pappersbruk samt värme- och kraftverk 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 och förebyggande underhåll. 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 är kostsamma och utvecklingen har gått mot drift- och 

underhållsstrategier som ska minimera eller helst eliminera oplanerade driftstopp [2]. För 

detta har processindustrin ofta en underhållsorganisation, även om det blir allt vanligare 

att det produktionsnära arbetet utförs på entreprenad. Många fastighetsvärmepumpar ägs 

däremot av mindre fastighetsföretag, som inte har egen personal med specifik kunskap 

om drift eller underhåll av värmepumpar. Det gör att det är svårt att ha kompetens internt 

om hur drift och underhåll av anläggningen ska hanteras [1].  

 

Mot bakgrund av ovanstående genomförde SP Energiteknik ett projekt om drift och 

underhåll av fastighetsvärmepumpar inom ramen för Energimyndighetens program 

EFFSYS+, finansierat av ClimaCheck, Kylbranschens Samarbetsstiftelse och 

Energimyndigheten. Projekt syftade till att försöka överföra etablerade och accepterade 

underhållsprinciper till mindre fastighetsföretag, för att minska kostnader för drift och 

underhåll av fastighetsvärmepumpar. För att kunna rikta insatserna mot rätt områden, 

behövdes 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.  
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1.3 Metod 
 

Den första delen i projektet var 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 [2]. Andra delen i 

projektet var att undersöka vilka som var de vanligaste felen för drift och underhålla av 

fastighetsvärmepumpar. Även denna studie är beskriven i en egen arbetsrapport [1]. Den 

avslutande delen, som beskrivs i denna slutrapport, har som mål att ge ägare av 

fastighetsvärmepumpar information om vad de bör tänka på gällande inköp, drift, 

underhåll och övervakning av värmepumpar, för att underlätta underhållet och förhindra 

driftstopp.  

 

Projektet har således genomförts i tre steg där metoderna har varit följande:  

1. Genomgång av befintlig kunskap gällande underhåll inom kapitalintensiva 

branscher. Studien är beskriven i arbetsrapport 1 för projektet [2]. En 

kemikalieindustri, ett pappersmassabruk och en stålindustri besöktes för att 

intervjua underhållsingenjörer och diskutera underhåll. Även en litteraturstudie 

genomfördes.  

2. Undersökning av vanliga fel hos installerade fastighetsvärmepumpar. Studien är 

beskriven i arbetsrapport 3 för projektet [1]. Fem olika fastighetsföretag som äger 

värmepumpar besöktes, för att intervjua personer som ansvarade för skötseln av 

värmepumparna och identifiera vilka svårigheter de upplevade med drift och 

underhåll. Ett seminarium riktat mot mindre fastighetsföretag genomfördes för att 

diskutera deras syn på drift och underhåll och vilket stöd de behöver för att sköta 

sina värmepumpar. 

3. Föreslå underhållsrutiner för ett mer organiserat och effektivt underhåll hos 

mindre fastighetsföretag som äger värmepumpar. Studien bygger på resultat från 

steg 1 och steg 2 och presenteras i denna slutrapport. 

 

En arbetsgrupp var etablerad inom projektet med representanter från branschen, såsom 

personer som ansvarar för drift av fastighetsvärmepumpar och leverantörer av 

fastighetsvärmepumpar och installationssystem. Resultat i projektet, vidare arbete och 

synen på drift och underhåll av fastighetsvärmepumpar diskuterades med arbetsgruppen. 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Projektet omfattade värmepumpar som installerats för rumsuppvärmning och 

tappvattenvärmning i svenska fastigheter. Med fastigheter avses byggnader som hyser 

såväl bostäder som lokaler. Avgränsningar i form av någon speciell värmepumpstyp eller 

installerad effekt på anläggningen fanns inte. Studien omfattade åtgärder för att 

upprätthålla den installerade kapaciteten och effektiviteten hos systemen. Den omfattade 

inte modifieringar som förbättrar systemens installerade kapacitet.  

 

Personal som arbetade inom processindustrier i Sverige intervjuades och intervjuer 

utfördes under perioden maj till september 2011. Intervjuerna med fastighetsägare 

genomfördes mellan september 2011 och mars 2012. De intervjuade hade fastigheter med 

värmepumpar installerade och var lokaliserade från Skåne i söder till Uppland i norr. 

Seminariet hölls i Borås i oktober 2012 och deltagarna kom främst från Borås med 

kranskommuner. 
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2 Resultat för delstudierna 
 

Två delstudier genomfördes i projektet som ligger till grund för slutrapporten. 

Delstudierna är beskrivna i varsin arbetsrapport, Arbetsrapport 1 och Arbetsrapport 3, se 

referenser [2] respektive [1] . Detta kapitel sammanfattar delstudiernas huvudresultat. 

 

 

2.1 Delstudie 1 – Underhåll i processindustrin och 

underhållsprinciper  
 

En undersökning om hur processindustrin hanterar sitt underhållsarbete har ingått i 

projektet [2]. Syftet var att kunna lyfta ut etablerade underhållsprinciper som kan 

användas för skötsel av fastighetsvärmepumpar. Enligt studien är systematik och 

strategier viktigt för att förbättra sitt underhållsarbete. Följande punkter bör en 

fastighetsägare tänka på gällande underhåll av värmepumpar:  

 

1. Ha ett mål med sitt underhåll, identifiera resurser för underhållsarbetet och 

utarbeta strategier för att nå målet. 

2. Analysera konsekvenserna ifall olika system skulle haverera. Det sätter ramen för 

vad avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll får kosta och vilka 

reservsystem som behövs.  

3. Känna till vilka fel som inträffar, när de inträffar, hur ofta de inträffar och varför. 

4. Följa upp anläggningarnas status och utförda underhållsarbeten för att kunna rikta 

underhållsinsatser och därmed effektivisera underhållsarbetet. Det krävs mätning 

och/eller översyn av anläggningar och åtgärder för att få statistik och historik. 

5. Ekonomisk uppföljning av drift och underhåll är viktigt för att motivera olika 

åtgärder och se resultat av sina insatser. 

6. Beställarkompetens vid inköp av utrustning och tjänster behövs för att kunna 

specificera krav. 

7. Identifiera vilka kunskaper som behövs och åtgärda eventuella kunskapsluckor. 

8. Erfarenhets- och kunskapsöverföring är viktigt både gällande anläggningars 

tillstånd och funktion samt vilka åtgärder och inställningar som har utförts på 

anläggningarna. Ett verktyg behövs för kommunikation och dokumentation. 

9. Attityder och engagemang hos ledning och personal är avgörande för hur drift 

och underhåll bedrivs. 

 

 

2.2 Delstudie 2 – Undersökning av vanliga problem 

med drift och underhåll av 

fastighetsvärmepumpar 
 

I den andra delstudien i detta projekt undersöktes vanliga fel som uppstår hos 

fastighetsvärmepumpar [1]. Enligt denna studie var inte driftstopp eller trasiga 

komponeter de främsta problemen med drift och underhåll av fastighetsvärmepumpar. De 

vanligaste och mest kostsamma felen för avhjälpande underhållsinatser kunde därför inte 

identifieras. Överlag ansågs värmepumpar vara driftsäkra om de projekteras, installeras 

och övervakas rätt. Svårigheterna låg istället i att få till stånd bra dimensionering och 

idrifttagning av värmepumpar och sedan ha kunskap om hur värmepumpar ska styras och 
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övervakas, för att göra dem driftsäkra med en bra energiprestanda. Som stöd i sitt arbeta 

med drift och underhåll efterfrågades hjälpmedel för att kunna identifiera vad som är bra 

energiprestanda och hur försämringar i prestanda kan upptäckas. Det finns sällan någon 

kunskap om vilken effektivitet en värmepump hade vid installation och inte heller hur 

prestandan ändrar sig över tid. Ett sätt som diskuterades var att installera utrustning för att 

mäta el till värmepumpen och jämföra den dagliga elanvändningen mot dygnsmedel för 

utomhustemperaturen och på så sätt följa trender i värmepumpens prestanda. 

 

Det framkom i studien att det krävs beställarkompetens både vid inköp av en 

värmepumpsanläggning och upphandling av serviceföretag för att få till stånd bra drift 

och underhåll [1]. Beställarkompetens behövs för att veta vad som bör efterfrågas och hur 

krav och önskemål ska specificeras för att ge både köpare och leverantör bra 

förutsättningar att förstå varandra. En svårighet är att värmepumpen ska anpassas, arbeta 

och verka tillsammans med de andra tekniska installationerna i en byggnad som reglerar 

inomhusklimatet. Det ställer krav på teknisk kompetens inom bl.a. värme, ventilation, 

kylteknik, el och reglerkunskap. Den beställarkompetens som företaget har internt, beror 

både på vilka kompetenser de anställda har och på hur komplexa system som är 

installerade i byggnaden för att reglera inomhusklimatet. Enligt de intervjuer, 

arbetsgruppsmöten och det seminarium som genomfördes inom projektet, framkom att 

det främst är de mindre fastighetsföretagen som har svårt att ha beställarkompetens vid 

upphandling av värmepumpar och service av anläggningarna. Med mindre 

fastighetsföretag avses företag som har 10 eller färre lägenheter eller lokaler. Mindre 

fastighetsföretag motsvarar ca 80 % av alla fastighetsägare i Sverige. Dessa ägare saknar 

generellt egen teknisk kompetens om värmepumpsanläggningar internt i organisationen 

och måste hyra in sådan kunskap. Det är även vanligt att fastighetsägaren och 

fastighetsskötaren är samma person. Service som fastighetskötaren själv inte kan utföra, 

hyrs in från externa serviceföretag. Fastighetsskötaren måste då kunna identifiera när ett 

fel behöver åtgärdas av ett serviceföretag. Det kräver översyn och/eller övervakning av 

värmepumpen. 

 

Överlag uppfattade de personer som deltog i projektet att ett fastighetsföretag är helt 

beroende av entreprenörer, installatörer och serviceteknikers kompetens och engagemang 

då det gäller inköp, dimensionering, idrifttagning, drift och underhåll av värmepumpar. 

Entreprenörer, installatörer och servicetekniker å andra sidan, sade att de hade svårt att 

motivera fastighetsägarna att beställa kvalitet och förebyggande underhåll. De flesta går 

på lägsta pris. Kvalitetshöjande åtgärder som föreslogs var att ha en samordningsroll vid 

projektering och igångkörning, som sköter kommunikationen mellan olika leverantörer 

och kontrollerar de olika leveranserna. Injustering av system vid idrifttagning är också en 

sak som ofta faller mellan stolarna, men som krävs för att ge systemet rätt 

driftsförutsättningar.  

 

Då det gäller drift och underhåll av en installerad värmepump, poängterade de intervjuade 

att det för ett fastighetsföretag är viktigt att knyta ett serviceföretag till sig som de har 

förtroende för. Avtal som gynnar båda parter behövs för att få en lugn drift av 

värmepumparna och förebyggnade underhåll bör vara en del i avtalet. En viktig del i det 

förebyggande underhållet som fastighetsskötaren själv kan utföra är att rondera 

byggnaden och använda lukt, hörsel, syn och känsel för att uppmärksamma om 

värmepumpens drift avvikelser från det normala. Elmätning av värmepumpar och 

uppföljning av elanvändningen bör ingå i underhållet för att ha historik på elkostnaderna 

och trenderna i elanvändningen samt uppmärksamma avvikelser, ansåg deltagarna i 

studien.  

 

  



14 

 

2.2.1 Slutsats i delstudie 2 
 

Slutsatsen i delstudie 2 var att det fortsatta arbetet i projektet ska inrikta sig mot 

information till mindre fastighetsföretag. Frågor som ska lyftas är vad en fastighetsägare 

bör tänka på, både i inköpsskedet och under driften av installerade värmepumpar, för att 

förbättra driften och underhållet.  
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3 Resultat och slutsats 
 

Enligt de intervjuer som genomfördes med personer som arbetar med drift och underhåll 

av fastighetsvärmepumpar, var de största problemen inte enskilda fel eller stopp i 

värmepumpsdriften [1]. Svårigheterna låg 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 vid inköp av värmepumpar, styr- 

och övervakningsutrustning och service, vilket är svårt för mindre fastighetsföretag att ha 

internt i sin organisation.  

 

Resultatet av detta projekt är en handbok som riktar sig till mindre fastighetsföretag, som 

har värmepumpar installerade i sina byggnader eller funderar på att installera 

värmepumpar. Handboken innehåller information om hur drift och underhåll kan bedrivas 

samt aspekter att tänka på vid inköp, projektering och idrifttagning av värmepumpar för 

att underlätta framtida drift. 

 

Handboken återfinns i Bilaga 1 och bygger på resultat från: 

1. Delstudie 1 – Genomgång av befintlig kunskap gällande underhåll inom 

processindustri [2].  

2. Delstudie 2 – Undersökning av vanliga fel hos installerade 

fastighetsvärmepumpar [1].  
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4 Diskussion 
 

I projektet lyftes frågeställningar och önskemål av de intervjuade, som inte besvarades på 

utan är förslag på vidare arbete. De tillfrågade värmepumpsägarna och driftsansvariga i 

detta projekt efterfrågade ekonomiska mått på underhållets betydelse, dvs. vad det kostar 

att inte underhålla sina värmepumpar. För detta behövs mätning och uppföljning av både 

värmepumpars prestanda och av kostnader för service, vilket inte fanns tillgängligt inom 

projektet. En rekommendation i projektet är att etablera ett verktyg för att följa 

åtminstående värmepumpars elanvändning och ha koll på kostnader för service och vilka 

fel som är vanligast. Detta ett sätt både för att få effektivare anläggningar och för att 

motivera underhållets existens.  

 

Några av de tillfrågade värmepumpsägarna efterfrågade också ett forum där ägare kunde 

diskutera inköp, drift, underhåll och erfarenheter från att äga och sköta värmepumpar. Det 

är ett sätt att öka kunskapen och hitta bra exempel på projektering och senare drift och 

underhåll av fastighetsvärmepumpar.  

 

En annan aspekt som lyftes var att värmepumpsägaren önskade sig nyckeltal som 

beskriver om värmepumpsdriften är ”bra”, dvs. hur energieffektiv är värmepumpen över 

tid och i förhållande till andra värmepumpar. En kravspecifikation på den mätutrustning 

som krävs för att beräkna ett sådant nyckeltal efterfrågades också.  

 

 

4.1 Erfarenheter från 1980-talet 
 

En annan sak att belysa är den erfarenhets- och kunskapsbas om drift och underhåll av 

värmepumpar som byggdes upp under 1980-talet [3]. Det är viktigt att denna kunskap 

inte går förlorad och att hindra att samma fel och misstag repeteras. Inom ramen för 

Statens byggforskningsråd (BFR) genomfördes en rad projekt om både större 

industrivärmepumpar och mindre villavärmepumpar, som lyfte frågeställningar som 

enligt detta projekt är aktuella även idag. BFR:s värmepumpsgrupp påpekade 1986 att 

kunskap om, och intresse för drift och underhåll av värmepumpar var bristfällig [4]. 

Instruktioner för att hjälpa ägare och servicepersonal att förstå och övervaka 

värmepumpar utformades av BFR. Enligt BFR saknade värmepumpsägarna ofta utbildad 

personal, antingen på grund av kostnadsskäl eller att de var omedvetna om driftens och 

underhållets betydelse. Åsikten då var att det borde vara lönsamt för serviceföretag att 

etablera sig och erbjuda drift- och underhållstjänster. Men svårigheten var, och är 

fortfarande, att övertyga ägaren om att inköp av drift- och underhållstjänster är 

ekonomiskt lönsamt. BFR:s värmepumpsgrupp rekommenderade under 1980-talet fem 

drift- och underhållsåtgärder för att förbättra driftsresultatet hos existerande 

värmepumpar:  

 

 Sänk den utgående temperaturen från värmepumpens kondensor för att bättre 

nyttja värmepumpens kapacitet. 

 Ha verktyg för att övervaka värmepumpens prestanda för att kunna maximera 

den. 

 Ha drift- och underhållsberedskap för att maximera tillgängligheten för 

värmepumpen. 

 Installera övervaknings- och larmutrustning. 

 Utbildning, speciellt sådan som innehåller praktiska test, för driftspersonal, 

serviceföretag, konsulter mm, för de ovansåtende punkterna. Detta kan hjälpa 

dåligt presterande anläggningar att uppnå en mer lönsam drift. Idéer för att 
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förbättra komponenter, design och övervaknings- och styrutrustning skulle också 

gynnas av bättre kunskap om värmepumpar. 

 

Redan då värmepumpar introducerades på allvar i Sverige diskuterades de 

frågeställningar som tas upp i detta projekt. Det är viktigt att erfarenheter och redan 

framtagen kunskap inte faller i glömska och/eller är otillgänglig på grund av att tryckta 

versioner försvinner för att de inte längre finns att beställa eller inte är tillgängliga 

digitalt.  
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Definitioner 
 

 

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. 

 

Beredning:  Förberedelsearbete för att utföra en underhållsaktivitet, 

identifiera nödvändiga resurser och genomförande. 

 

COP: Coefficient of Performance, en värmepumps 

verkningsgrad även kallad värmefaktor. Beskriver 

avgiven värmeeffekt dividerad med upptagen eleffekt. 

 

Driftkort: Beskriver anläggningen på ett enkelt och överskådligt 

sätt, genom systemritning och funktionsbeskrivningar, 

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

driftindikering och leveransinställningar. 

 

Driftfall:  Beskrivs av ett värmebehov och driftsparametrar. Ex. 

byggnaden kan under en vinterdag och en vårdag ha 

samma värmebehov men driftsparametrarna, som 

exempelvis utomhustemperatur och temperatur i borrhål 

kan vara olika.  

 

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

del, anläggning eller system som kan beskrivas eller 

betraktas för sig. 

 

Fel:   Upphörandet av en enhets förmåga att utföra en krävd 

funktion. 

  

Felorsak:  Omständighet som har lett till fel.  

Anledning, eller felkällan, till att ett fel har uppstått kan 

vara skild från platsen där felet uppenbarade sig.  

 

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. 

 

Modifiering:  Åtgärder som utförs för att ändra en eller flera enheters 

funktioner. 

 

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.  

 

Planering:   Schemalägga när olika underhållsaktiviter ska ske i tid.  

 

Rondering:  Översyn av anläggning där en person vandrar runt i 

byggnaden.  
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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: De system som är installerade i en byggnad för att reglera 

inomhusklimat och värma tappvarmvatten, 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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1 Inköp och projektering 
 

Underhåll av värmepumpar syftar till att upprätta värmepumpens funktion och prestanda 

och det finns aspekter att tänka på vid inköp av en värmepump för att underlätta framtida 

drift och underhåll. Värmepumpens förmåga att uppfylla sin funktion beror både på den 

värmepumpsanläggning som installerats, och hur väl den är anpassad till byggnadens 

förutsättningar och samverkar med de andra installerade systemen. Värmepumpen är den 

del av det tekniska systemet som installerats i byggnaden för att reglera inomhusklimat 

och/eller tappvarmvattenproduktion. Dimensionering, installation och idrifttagning 

påverkar en värmepumps verkningsgrad och kapacitet, och styrsystemet behöver 

samordnas med styrningen av andra system som reglerar inneklimatet.  

 

 

1.1 Dimensionering  
 

Dimensionering av värmepumpen är avgörande för hur väl den är anpassad för 

byggnaden och dess tekniska installationer som reglerar inomhusklimatet. En värmepump 

påverkas av driftsförhållandena för värme- och ventilationssystemet i byggnaden. 

Utomhusklimatets variationer under året, veckan och mellan natt och dag skapar olika 

värmebehov som värmepumpsanläggningen måste klara av och med så bra 

årsvärmefaktor som möjligt.  

 

För att dimensionera värmepumpen måste leverantören som konstruerar få tillförlitlig 

data. Data som behövs är både energidata för byggnadens värmebehov, areor för 

byggnaden, dimensonerande utomhustemperatur och variationer i 

värmeöverföringsmediets flöde och temperaturer. En byggnads värmeprofil kan vara 

känd, men vara baserad på energibehovsdata för ett annat uppvärmningssystem än en 

värmepump och då kan inte detta behov översättas rakt av till en värmepumpskapacitet. 

Det maximala värmeeffektbehovet, värmedistributionssystemets uppbyggnad och 

dimensioner på rör och värmeväxlare har också betydelse för dimensionering av 

värmepumpar. Denna information behöver leverantören av värmepumpen som indata för 

att projektera en lämplig anläggning som kan möta behovet. 

 

Minst två driftfall ska vara identifierade och detaljer om funktion och parametrar vid 

dessa driftfall ska ges till leverantörerna för de olika delsystemen. Ett driftfall definieras 

av ett värmebehov och driftsparametrar. Detaljer om funktion och parametrar syftar på 

temperaturnivåer i värmedistributionssystemet och eventuella flödesvariationer för mediet 

i distributionssystemet, som vatten eller luft. 

 

Värmepumpens effekt och energitäckning bör beaktas vid projektering. Med effekt menas 

om värmepumpen ska dimensioneras för det maximala värmeeffektbehovet (enhet kW) 

som byggnaden har under ett år, vilket vanligtvis infaller de kallaste vinterdagarna. 

Energitäckning är den andel av byggnadens årliga värmeenergibehov (enhet kWh) som 

värmepumpen tillgodoser. Historiskt sett så har on/off-reglerade värmepumpar 

dimensionerats för att klara 50-60 % av det maximala värmeeffektsbehovet vilket brukar 

motsvara att värmepumpen täcker ca 90 % av byggnadens årliga värmeenergibehov. I ett 

sådant system måste ytterligare en uppvärmningsform finnas för att värma byggnaden de 

dagar värmepumpens effekt inte räcker till. Det finns värmepumpar med on/off-reglerade 

eller varvtalsreglerade kompressorer. On/off-reglerade värmepumpar ger sin maximala 

kapacitet då den är i drift för att sedan stängas av då den har tillgodosett värmebehovet i 

byggnaden. Det kan behövas ackumulatortankar för att öka värmedistributionssystemets 

volym för att förlänga värmepumpens drifttid. Korta drifttider ger sämre verkningsgrad 

och många starter kan slita på kompressorerna. Värmepumpar som är varvtalsreglerade 

kan gå på dellast, dvs. reglera på det värmebehov som byggnaden har, såvida det ligger 
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inom kompressorns arbetsområde. Att installera flera on/off-reglerade kompressorer i en 

värmepumpsanläggning är ett sätt att få till stånd dellastfunktioner. Vid dimensionering 

ska hänsyn tas till effekt och energitäckning för att anpassa en värmepump till en 

byggnad. Värmepumpens totala verkningsgrad vid olika driftfall bör beaktas för att få den 

täckningsgrad som är mest fördelaktig.  

 

 

1.2 Prestanda 
 

Värmepumpens verkningsgrad kan vara en av anledningarna till att en värmepump köps 

in. Investeringskostnad och drift- och underhållskostnader under 

värmepumpsanläggningens livslängd avgör hur lönsam anläggningen är jämfört mot 

andra uppvärmningsformer. En bra verkningsgrad hos anläggningen som installeras och 

att denna upprätthålls under sin driftlängd håller nere elanvändningen och 

driftkostnaderna. Verkningsgraden hos en värmepump varierar med olika driftfall. 

Värmepumpens energiprestanda ska beskrivas i kontraktet, kontrolleras vid 

idrifftagningen och vara möjlig att mäta och följa upp under installationens livslängd. 

 

Vid inköp av en värmepump ska prestandadata, såsom COP (coefficient of performance) 

för åtminstone två fullastdriftspunkter samt årsvärmefaktor efterfrågas. COP motsvarar 

momentanvärden för värmepumpens verkningsgrad, medan årsvärmefaktorn beskriver ett 

årsmedel för värmepumpens prestanda. Det är normalt inte möjligt att få en framtida drift 

med goda prestandaresultat om idrifttagningen av systemet endast baseras på ett 

lastförhållanden, dvs. ett värmebehov. Vid idrifttagning bör både låga och höga 

lastförhållanden kontrolleras.  

 

Garantiprovning vid igångkörning innebär att kontrollera om ägaren har fått den 

effektivitet och kapacitet som är offererad, genom att kontrollera driftsprestandan vid 

vissa ”garantidriftspunkter” som beskrivs i avtalet. Kraven på uppfyllnad av prestandan 

bör stå i proportion till storleken på systemet och de möjliga förluster som kan uppstå 

som följd av att specificerad prestanda i offerten inte uppnås. Om avtalet säger att en 

straffavgift ska betalas om krav på uppgivna data inte uppfylls, innebär det att avvikelser 

måste bevisas på något sätt, dvs. mätas med tillräcklig noggrannhet vilket kan bli 

kostsamt.  

 

 

1.2.1 Mätning och uppföljning av prestanda 
 

Mätning av värmepumpens verkningsgrad är en aspekt att ta hänsyn till. Den är viktig då 

verkningsgraden, eller effektiviteten, beskriver varför systemet valdes framför andra 

uppvärmningssystem.  

 

Ett övervakningssystem bör införskaffas tillsammans med värmepumpen och provas som 

en del av idrifttagningen. Detaljnivån på övervakningen och mätningen avgörs av 

värmepumpens storlek och vad värmepumpsägaren är villig att betala för ett 

övervakningssystem. Rekommendationen är att ha mätning av energi till och från 

värmepumpen och mäta utomhustemperaturen och dokumentera dessa för statistik och 

uppföljning.  

 

Det är värt att påpeka att ett val av värmepump i jämförelse med andra 

uppvärmningssystem är ett val av verkningsgrad. Ägaren bör därför vara intresserad av 

att kontrollera och bibehålla verkningsgraden. Detta kräver åtminstone att total tillförd el 

värmepumpen och dygnsmedeltemperaturen ute mätas och följas upp. För att få bra 

övervakning bör även avgiven värmeenergi för uppvärmning mätas. Den som gör 
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bedömningar genom att jämföra data från samma driftsfall lär sig snart vad som är 

normalt och hur vind och sol inverkar på el- och värmebehovet. 

 

Det som ger stora skillnader i införskaffningskostnad för mätutrustning är kraven på 

mätnoggrannhet. Med tillräckligt hög noggrannhet på utrustningen kan uppmätt data även 

användas i garantidiskussioner. Anses denna typ av mätutrustning vara för kostsam, är 

nivån under att inte har alltför höga krav på mätnoggrannhet, men att ha krav på att 

utrustningen ska vara stabil över tid. Är mätningen stabil över tid och inte börjar driva, 

kan mätningen ge information om förändringar i värmesystemets verkningsgrad, utan att 

vara noggrann i absoluta termer (inte avvika från verkliga värden). Ett lägsta krav på 

mätutrustningen är att mäta all elenergi till värmepumpen och ha information om 

utomhustemperaturen. Husets värmebehov påverkas främst av utomhusklimatet, som 

beror bl.a. på temperaturer och vindförhållanden. Ett bra sätt för att få en generell bild av 

systemets prestanda är att rita en graf där elbehovet till värmepumpens kompressor ritas 

för varje dygn i relation till med dygnsmedeltemperaturen utomhus. När elbehovet 

avviker från de normala värdena för samma temperatur bör orsaken undersökas.  

 

För den speciellt intresserade är kan även värme till tappvarmvattenvärmning mätasför se 

de olika systemens värmebehov och hur det varierar över tid. Separat mätning av el till 

värmepumpsaggregat och till cirkulationspumpar och fläktar i distributionssystemet 

möjliggör att se avvikelser i värmepumpsaggregatens elanvändning och hur stor andel av 

elen som inte används av själva värmepumpsaggregaten.  

 

Om det finns ett reservsystem för värme bör mätning även finnas på detta system, för att 

se hur ofta detta system går in och hur stor andel av värmebehovet det täcker. Om 

reservsystemet är igång vid andra tillfällen än då värmepumpen ger maximal effekt skall 

orsaken snabbt utredas.  

 

 

1.3 Driftsäkerhet och underhåll 
 

Det årliga värmebehovet kan täckas med en värmepump med eller utan ett reservsystem 

som använder en annan värmekälla. I varje enskilt fall kommer konstruktionen bero av 

ekonomiska och tekniska begränsningar. Men oavsett konstruktion, ska en riskanalys för 

varje uppvärmningssystem göras. Riskanalysen ska svara på frågan hur ett driftbortfall av 

respektive uppvärmningssystem påverkar driftsekonomin, se avsnitt 3.4 för att utföra en 

riskbedömning. Riskanalysen ligger som grund för att avgöra om ett reservsystem behövs 

och inom vilka tidsramar ett driftstopp på en värmepump bör vara åtgärdat. 

 

En annan aspekt att tänka på vid installation av ett värmesystem är anläggningens 

driftsäkerhet för att minska risken för driftstopp. Om köparen inte har all nödvändig 

kunskap om värmepumpsdrift internt i sin organisation, måste det finnas inhyrd hjälp att 

tillgå i närområdet. Det kräver upphandling av ett serviceavtal och kan innefatta både 

avhjälpande och förebyggande underhåll. Inom förebyggande underhåll kan övervakning, 

rondering och byte av förbrukningsmaterial innefattas. Avhjälpande underhåll kan 

innefatta att kvittera larm, sätta anläggningen i drift vid driftstopp eller byta trasiga 

komponeter. Inställningstiden för service, med andra ord den tidsram inom vilken 

servicetekniker är på plats vid driftstopp, bestäms av hur lång tid värmepumpsdriften får 

vara borta. Hur länge värmepumpsdriften får vara borta bestäms i sin tur av det 

allvarligaste felet som kan uppstå, dvs. hur lång tid det tar att åtgärda felet och hur lång 

leveranstiden är på reservdelar om de inte finns i lager. Serviceorganisationen måste ha 

kunskap om värmesystemets konstruktion och kunna skaffa fram nödvändiga reservdelar. 

Redan vid införskaffning av värmepumpen bör ägaren identifiera hur den framtida driften 

och underhållet ska skötas. 
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Att värmepumpen har en garantitid är inte detsamma som att den underhålls under 

garantitiden. Det är ofta värt att specificera att värmepumpsinstallatören ansvarar för drift 

och underhåll under en garantiperiod på minst två år. Den personal som sedan ska sköta 

drift och underhåll måste lära sig anläggningen.  

 

 

1.3.1 Anläggningsdokumentation 
 

Anläggningsdokumentation ska medfölja en värmepumpsleverans och bör innehålla 

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

stoppbegränsningar), inställningstabeller och underhållsinstruktioner. 

Anläggningsdokumentationen ska innehålla nödvändig information för att förstå hur 

anläggningen fungerar och bör även innehålla styrstrategier för anläggningen, om 

exempelvis tappvarmvatten eller rumsuppvärmning bör prioriteras.  

 

Driftkort är en kortversion av anläggningsdokumentationen. Driftkort beskriver 

anläggningen på ett överskådligt sätt, genom systemritning och funktionsbeskrivningar, 

såsom styrbeskrivning, reglering, larm- och driftindikering och leveransinställningar. 

Driftkort 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.  

 

Dokumentation som tas fram vid idrifttagandet ska innehålla systemritningar, 

driftsinstruktioner och en lista av alla parameterinställningar i styrsystemet.  

Dokumentationen för de tekniska installationerna i byggnaden, som reglerar byggnadens 

inomhusklimat och tappvarmvattenvärmning, bör beskriva konstruktionen och driften för 

normala och för extrema driftlägen. Exempel varmt och kallt klimat utomhus, extrem 

kyla och sommar med bara värmning av tappvarmvatten. Dokumentationen bör även 

beskriva drift med tillsatsvärme, såsom när och hur den går in i drift och hur den slår ifrån 

drift. 

 

 

1.4 Checklista vid inköp och projektering  
 

Då en värmepump införskaffas och dimensioneras bör åtminstone följande aspekter tas 

hänsyn till och/eller efterfrågas: 

 

 Riskbedömningar, som svarar på frågorna: 

o Vad händer och vad kostar det om värmepumpsdriften faller bort? 

o Behövs ett reservsystem? 

o Vilka krav ställs på systemets driftsäkerhet och hur mycket får det 

kosta? 

 Mät- och övervakningsutrustning: 

o Vilken nivå av övervakning har fastighetsorganisation behov av och 

hur mycket får den kosta? Ett riktvärde kan vara att 10 % 

meranvändning av el under en vinter är svår att upptäcka utan 

mätning. 

o Värmepumpens energiprofil bör kunna följas upp för att 

uppmärksamma förändringar från normala värden. 
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 Indata för dimensionering av värmepumpen: 

o Är energidata som beskriver byggnadens värmebehov tillförlitliga?  

o Temperaturer och flöden i byggnadens värmedistributionssystem 

behövs för dimensionering och projektering. 

o Rimligheten i den data som ges konstruktören ska bedömas. 

 Effektbehov och energitäckning: 

o Hur stor andel av effektbehovet ska värmepumpen täcka? 

o Behövs ett reservsystem? 

 Styrsystem, frågor att besvara: 

o Hur ska de olika installationssystemen som reglerar inomhusklimatet 

integrera med varandra? 

o Behövs ett överordnat styrsystem? 

o Övervakning bör finnas överordnat för samtliga system som reglerar 

inomhusklimatet, även om övervakningssystemet inte samordnar 

styrningen. 

 Igångkörning och funktionsprovning av värmepumpen då den är installerad: 

o En ordentlig igångkörning av värmepumpen bör ingå där 

värmpumpens inställningar justeras in. 

o Funktionsprovning av värmepumpen och hela systemet som reglerar 

inomhusklimatet bör vara en del i idrifttagningen för att se att de 

samverkar. 

 Samordning av de olika delsystemen som reglerar inomhusklimatet: 

o Utse en samordningsansvarig för projektering, med ansvar att se till 

funktion och prestanda för hela det system som reglerar byggnadens 

inomhusklimat. 

o De olika leverantörerna måste delta i en samordning av byggnadens 

styrning. 

 Anläggningsdokumentation som ska ingå i leveransen: 

o Ritningar 

o Funktionsbeskrivningar 

o Beskrivning av tillåtet driftsområde 

o Styrstrategier 

o Underhållsinstruktioner 

o Uppmärkning av objekt 

 Garanti, frågor som bör besvaras: 

o Hur lång är garantitiden? 

o Vad omfattas av garantin? 

o Vem ansvarar och får ansvara för drift och underhåll under 

garantitiden? 

 Prestandakontroll vid idrifttagning, fråga att besvara: 

o Är värmepumpen i sådan storleksordning att en garantiprovning är 

motiverad vid idrifttagning för att stämma av att offererad COP är 

levererad? Ju större effekt värmepumpen har, desto mer motiverat 

blir prestandakontroll då några få procents avvikelse kan leda till 

stora ökade elkostnader för drift.  
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 Framtida drift- och underhåll, frågor att besvara: 

o Vilka förebyggande underhållsaktiviteter anser 

värmepumpsleverantören ska utföras och med vilka intervall? 

o Vilka resurser finns internt för att driva och underhålla 

värmepumpen?  

o Vilka externa resurser behöver hyras in för drift och underhåll? Vilka 

inställningstider krävs av externa företag? 

o Hur ska underhållsaktiviteterna fördelas och ansvarsrollerna se ut 

mellan intern personal och externa företags personal? 

o Vilka av de personer som kommer ansvara för drift och underhåll ska 

delta vid projektering respektive idrifttagning? 

 

Vad som ska ingå i värmepumpsleveransen, installationsfasen och idrifttagning både i 

form av produktleveranser och provning av funktion, bör beskrivas i avtalen. Även 

ansvarsroller inom projektering, installation och idrifttagning bör beskrivas. 
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2 Idrifttagning 
 

En värmepump är en del av byggnadens system för att reglera inomhusklimatet och/eller 

leverera tappvarmvatten. Någon bör vara ansvarig vid installation och idrifttagning för att 

samordna de olika tekniska installationerna i byggnaden för klimatreglering, såsom 

system för rumsuppvärmning, komfortkyla, ventilation, tappvarmvatten och styrsystem. 

Det är viktigt att styrsystemet tas i drift för att samordna alla de tekniska installationerna, 

så att de olika delsystemen kan kommunicera med varandra. Vid idrifttagandet måste 

leverantörerna av de olika delsystemen delta för att programmeraren av styrsystemet ska 

få den information som behövs för samordning av styrsystemen. Funktionen hos 

värmepumpen tillsammans med de övriga tekniska installationerna bör kontrolleras som 

ett steg i idrifttagningen.  

 

 

2.1 Samordningsansvar 
 

Installation och idrifttagning kan involvera olika leverantörer, som ger varsin leverans till 

det system som reglerar byggnadens inomhusklimat och/eller tappvarmvatten. Det behövs 

kommunikation mellan leverantörerna för att få de olika delsystemen att passa varandra 

och ge en total bra funktion och prestanda för byggnadens klimatreglerande system.  

 

Utan en samordningsansvarig med ett övergripande ansvar för hela byggnadens 

klimatreglerande funktion, är det risk för suboptimeringar av delsystem. Värmepumpen 

ska tillsammans med de andra tekniska installationerna i byggnaden leverera en stabil 

inomhustemperatur i byggnadens olika delar, samtidigt som ventilationen ska fungera 

tillfredsställande och enligt krav på luftflöden m.m. Detta ska de tekniska installationerna 

uppfylla vid alla förekommande driftfall i byggnaden under året. Den som har 

samordningsansvar ska inte enbart kontrollera alla delleveranser utan även se till 

funktionen och prestandan på hela byggnadens installationssystem. Den 

samordningsansvarige ska övervaka planeringen av de olika stegen i idrifftagningen. 

 

 

2.2 Funktions- och prestandaprovning av hela 

systemet  
 

Funktion och prestanda för en byggnads tekniska installationer bör kontrolleras som ett 

slutsteg för idrifttagningen. Värmepumpen med de övriga tekniska installationerna ska 

skapa en stabil och önskad inomhustemperatur i byggnadens olika rum, samtidigt som 

ventilationen ska fungera.  

 

Varje individuell elkabel, rör, ventil ska kontrolleras för att säkra att alla anslutningar som 

är beskrivna i ritningarna stämmer överens med alla utförda idriftsättningsarbeten. 

Styrsystem måste agera korrekt på insignaler och även generera en korrekt utsignal och 

gensvar.  

 

Driftfallen för värmepumpen varierar beroende på utomhus- och inomhusklimat. Minst 

två driftfall bör kontrolleras efter installationen av värmepumpen. Alla steg i 

idrifttagningen kan normalt inte genomföras vid en och samma tidpunkt, eftersom 

systemet bör kontrolleras så att det kan leverera krävd funktion under både sommar- och 

vinterdriftfall. 

 

I möjligaste mån, bör alla variationer i flöden och temperaturer för förångaren och 

kondensor provas då värmepumpsanläggningen är i drift. Värden för låg respektive hög 
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last och gensvar på lastförändringar bör kontrolleras. Oplanerade stopp av komponenter 

såsom cirkulationspumpar, fläktar och kompressorer som oavsiktligt orsakas av personal 

måste generera felmedelande eller att säkerhetsutrustning skyddar övriga komponenter. 

Särskilt nödfunktioner, både felsäkrade och i enlighet med EU:s maskindirektiv 

(2006/42/EC) ska beaktas. 

 

Det bör vara möjligt att med rimlig tolerans mäta avgiven värmeeffekt och verkningsgrad 

(värmeffekt dividerat med eleffektbehovet) på värmepumpen. Vad som är rimlig tolerans 

avgörs av värmepumpens kapacitet. För värmepumpar med en värmeeffekt på upp till 

100 kW, är en tolerans på 10-15 % acceptabel. För större värmepumpar bör osäkerheten i 

mätdata inte överstiga 10 % för ett konfidentintervall på 95 %. Villkoren för dessa 

mätningar kan skilja sig från de som används för eventuell garantiprovning för att 

kontrollera om angiven data i avtal uppfylls. Det finns standarder med riktlinjer för 

fältmätning av värmepumpar och en sådan standard beskrivs av Nordtest Standarder, 

metoderna NT VVS 115 och NT VVS 116. 

 

 

2.3 Inställningar vid igångkörning 
 

En ordentlig ingångkörning bör göras där systemet justeras in för att ges så bra 

driftsförutsättningar som möjligt. Alla inställningar som systemet hade vid 

igångkörningen ska dokumenteras och ett protokoll bör upprättas. Varje inställbar 

parameter ska finnas med i protokollet. Det underlättar vid framtida drift och underhåll att 

kunna falla tillbaka på leveransinställningar. Varje gång en inställning ändras ska den 

dokumenteras, exempelvis i en driftjournal, där inställning, värde, datum och signatur 

skrivs ner. Men om det av någon anledning slarvas med dokumentationen, om andra 

problem uppstår eller om systemet måste stängas av, kan leverantörinställningarna 

återtas.  

 

 

2.4 Checklista idrifttagning 
 

Bestäm vid idrifttagningen vilka som måste delta under hela installationsfasen. Inkludera 

den driftspersonal och servicepersonal som kommer att ansvara för drift och underhåll 

efter idrifttagningen. Det delar som bör ingå i en idrifttagning är följande:  

 

1. Säkerställa att ritningarna har blivit upprättade och är kompletta. Ritningarna ska 

visa alla aspekter av systemet och inkluderar modifieringar under installationen: 

a. Kabeldragning och elscheman  

b. Rörledningar och instrument 

c. Algoritmer för styrsystemet  

2. Kontrollera att alla kopplingar och rördragningar är utförda efter ritningarna: 

a. Externa kablage och elskåp, inkludera rotationsriktning på alla maskiner 

såsom fläktar, pumpar och kompressorer. 

b. Att alla ventiler fungerar som avsett. 

c. Att alla nödstoppsbrytare, tryckknappar och övrig säkerhetsutrustning 

fungerar som avsett och att nödstoppsfunktionen fungerar igen direkt 

efter att den har blivit återställd.  

d. Att alla larm och signaler fungerar. 

3. Tryck- och läcktesta alla rörsystem. 

4. Om isolering inte har blivit monterad, isolera.  

5. Fyll systemet med vätska och köldmedium.  
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6. Starta och provkör varje delsystem, separat om det är möjligt. 

a. Kontrollera funktion, vibrationer, ljud och onormal drift. 

7. Starta upp hela systemet. 

8. Prova alla driftfall som är möjliga och bestäm när ytterligare driftprovning ska 

utföras för att prova övriga driftfall.  

9. Mät värmepumpens kapacitet och COP för minst ett möjligt driftsförhållande.  

10. Uppdatera all dokumentation genom att ta med eventuella sena modifieringar:  

a. Alla ritningar 

b. Lista över inställningar och larmnivåer 

c. Skriv de första kommentarerna i driftsjournalen 

11. Försäkra att driftspersonalen förstår hur driften av anläggningens ska se ut och 

bestäm vad som ska ses över och följas upp under ett längre perspektiv.  
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3 Underhåll 
 

Omfattningen av underhållet och vilka delar som ska skötas internt och externt beror både 

på fastighetsföretagets interna kunskap och anläggningarnas ålder och skick. Detta kapitel 

beskriver underhåll som fastighetsskötaren kan göra själv och aspekter att tänka på 

gällande drift och underhåll av fastighetsvärmepumpar.  

 

 

3.1 Mål och strategi med underhållsarbetet 
 

Målet med underhållsarbetet måste beslutas inom varje organisation och bygger på den 

operativa kvalitet som krävs och de resurser som finns tillgängliga. 

Underhållsaktiviteterna ska utföras i enlighet med målen och målen ska vara förankrade i 

organisationen. För ett metodiskt underhållsarbete krävs organisationsstruktur, planering, 

dokumentation och uppföljning.  

 

För att få ett underhåll anpassat till den nivå som önskas uppnås, ska ett mål och gärna en 

vision sättas upp. Därefter kan strategier för att nå målet tas fram tillsammans med 

personer som har kunskap om värmepumpar. Exempel på en handlingsplan ses i Tabell 1. 

 

 
Tabell 1. Exempel på handlingsplan för underhållsarbetet. 

Område Fastighetsvärmepumpsägare 

Vision Till så låg drift- och underhållskostnad som möjligt, upprätta önskad 

inomhustemperatur och möta behovet av tappvarmvatten alla dagar under året. 

Mål Värmepumpsdriften får inte vara ur drift under en längre tid än x timmar vid ett 

driftbortfall. 

Delmål  Ha drift- och funktionssäkra värmepumpsinstallationer, där de vanligaste 

och/eller kostsammaste felen systematiskt byggs bort. 

 Riskerna och kostnader för att driften av värmepumpssystemet faller bort är 

kartlagda.  

 Energiprofilen för anläggningen, som beskriver det varierande elbehovet under 

året är känd.  

Strategier 

 
 Bestämma vad fastighetskötaren skall göra och hur samarbetet med en extern 

partner, ex. serviceföretag, skall se ut. 

 Mäta både antal fel och kostnader och följa upp dem årligen. 

 Varje vecka följa upp energibehovet och om det avviker från det normala när 

en energiprofil är etablerad. 

 Ansvar och ansvarsområden ska vara beskrivna och fördelade, både i den 

interna och externa organisationen. 

 Veta när reservvärmen går in och varför. 

 Införa en driftjournal eller system för kommunikation mellan servicetekniker 

och/eller fastighetsägare. 

 Införa rondering eller översyn av värmepumpsanläggningen, som utförs av 

fastighetsskötare . 

 Se över objektnamn, ritningar och funktionsbeskrivningar. 

 Analysera orsaker till fel som kostar över x SEK att åtgärda. 

Uppföljning Veckovis följa upp värmepumpens elanvändning och se om den avviker från 

energiprofilen. Årligen identifiera de tre vanligaste och mest kostsamma felen. 
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3.2 Underhållsaktiviter 
 

Underhållsarbete innebär olika aktiviter, både administrativa och produktionsnära. 

Administrativa aktiviteter handlar om att organisera, planera och följa upp det 

produktionsnära underhållet. De produktionsnära aktiviteterna handlar om det 

avhjälpande och förebyggande underhållet som utförs på värmepumpen för att åtgärda 

eller förhindra fel och upprätthålla systemets funktion. Aktiviteter som innefattas i 

underhållsarbetet är:  

 

 Planering och beredning av underhållsaktiviteter 

 Utförande av avhjälpande och förebyggande underhållsaktiviteter 

 Kontroll och kvittering av larm från värmepumpssystemet 

 Hantering och uppdatering av dokumentation och ritningar 

 Rondering i fastigheten för översyn av värmepumpssystemet 

 Periodisk läckagesökning av köldmedium, oberoende av om det enligt svenskt 

regelverk krävs för köldmediet eller inte 

 Prestanda- och driftsövervakning 

 Uppföljning av driftdata och underhållsaktiviteter  

 

Fastighetsägaren ska identifiera den interna och externa drift- och 

underhållsorganisationen och fördela personansvar för de olika underhållsaktiviteterna. 

Det är vanligt i mindre fastighetsföretag att fastigheten sköts av en fastighetsskötare, och 

ett serviceföretag hyrs in för problem som inte kan lösas internt. Den person/de personer 

som ansvarar för rondering och kontroll av larm måste ha kompetens att veta när en 

aktivitet inte går att lösa internt, och hjälp utifrån måste anlitas. Tabell 2 beskriver en 

uppdelning av underhållsaktiviteter mellan utförare. 
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Tabell 2. Underhållsaktiviter för fastighetsvärmepumpar. 

Underhållsaktiviteter Utförare 

 Planering av underhållsarbetet Fastighetsägare eller fastighetsskötaren 

tillsammans med leverantör av 

värmepumpsanläggningen 
 - Veckovis planering 

 - Årsvis planering av underhåll för 

budgetering  

 - Långsiktigt, planering för ändringar i 

systemet inom 3-5 år  

 

 Beredning av åtgärder Fastighetsägare eller fastighetsskötaren 

tillsammans med servicetekniker, med kunskap 

om systemen som påverkas av åtgärderna 

 Iordninghållande av och uppdatering av:  Fastighetsägare eller fastighetsskötaren ansvarar 

för att det blir gjort. Serviceföretaget skriver och 

utför. 
 - Skötselinstruktioner 

 - Scheman 

 - Styrbeskrivningar 

- Ritningar 

 - Komponentförteckningar 

 - Erfarenhetsbank  

 - Kostnadsuppföljning  

 - Mätdata och information 

 Riskbedömning av systemet Fastighetsskötare tillsammans med 

servicetekniker  - Vad händer om värmepumpsystemet faller 

ur drift, årlig genomgång 

 Produktionsnära underhåll Fastighetsskötare.  

Nivån av tillsyn diskuteras och arbetas fram med 

serviceföretag och baseras på systemets ålder och 

kunskap i organisationen 

 - Rondering, dvs. förebyggande översyn för 

att uppmärksamma avvikelser 

 - Åtgärder  Servicetekniker 

 

 

3.3 Underhållssystem 
 

En central del i att organisera underhållsarbetet är ett underhållsystem, dvs. ett verktyg 

med struktur för planering, dokumentation och uppföljning. Ett sådant verktyg ska 

inkludera följande delar: 

 Inventarieregister för utrustning och maskiner 

 Ritningar 

 Funktionsbeskrivningar 

 Instruktioner och ronderingslistor 

 Planering och beredning av underhållsarbeten 

 Dokumentation av utförande och resultat av underhållsarbeten 

 Reservdelslista och reservdelar i lager 

 Dokumentation och analys av kostnader för fel och underhållsaktiviter 

 Uppföljning av driften, beskrivning med exempelvis nyckeltal 

 

Ett underhållsystem för ett mindre fastighetsföretag behöver inte vara ett sofistikerat IT-

baserat system. Men ovanstående information ska finns lättillgänglig, organiserad och 

uppdaterad för att underlätta både det dagliga arbetet och servicearbeten. Då mindre 
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fastighetsföretag inte heller har en driftsavdelning, måste också driftsjournaler och 

anläggningens parameteringställningar hanteras i den dokumentation som ska finnas 

tillgänglig vid värmepumpsanläggningen. Dokumentationen fungerar då som 

kommunikation mellan ägaren och serviceföretaget, men också mellan olika 

servicetekniker. Erfarenheter och historik samlas i dokumentationen för att bevara 

kunskap om anläggningen och dess komponeter, som kan återanvändas då liknande 

underhållsarbeten ska utföras vid ett senare tillfälle. Ritningar och systembeskrivningar 

för både hård- och mjukvaran är viktiga, inte bara för värmepumpens prestanda utan även 

för säkerhetsaspekter. Planering av servicesarbeten förenklas också genom att ha 

uppdaterade ritningar och beskrivningar. Utan uppdaterade underlag och lättillgänglig 

information om systemen är det svårt att som servicetekniker komma till en fastighet och 

utföra underhållsåtgärder och hitta felorsaken.  

 

För att underlätta kommunikation ska samtliga objekt vara uppmärkta med specifika 

objektsnamn och dokumentation som berör ett objekt ska märkas med objektsnamnet för 

att förenkla uppföljning och undvika missförstånd.  

 

 

3.4 Riskbedömning 
 

Riskbedömningar är en viktig aspekt att ta hänsyn till i underhållsarbetet. I 

riskbedömningarna analyseras vad det innebär och kostar om olika enheter i byggnadens 

tekniska installationer havererar eller faller ur drift. En riskbedömning består i att vikta 

både konsekvens av ett haveri och sannolikheten för att ett haveri ska inträffa. 

Underhållsplaner för värmepumpsanläggningens olika enheter bör bygga på hur viktiga 

de är för att upprätthålla funktionerna rumsuppvärmning och/eller tappvattenproduktion. 

Det övergripande målet med underhållet är att förhindra oplanerade stopp av 

värmepumpsdriften. Möjliga fel kan därför klassificeras utefter vilken betydelse de har 

för driften, utefter ett ABC-system. A-komponenter är avgörande för driften och haverier 

måste förebyggas. B-komponenter kan det finnas ersättning till om de havererar och om 

C-komponenter havererar kan produktionen ändå upprätthållas. Person- och miljösäkerhet 

ska också beaktas i klassificeringen. Att rikta insatser efter utfall av riskbedömningarna, 

är ett sätt att bygga bort de fel i systemen som ger de mest allvarliga konsekvenserna om 

de uppstår. Klassificering och riskbedömningar är ett sätt att avgöra och besluta om vilka 

komponeter som det ska utföras avhjälpande underhåll, och för vilka komponenter som 

kräver förebyggande underhåll eftersom de inte får haverera. 

 

För mindre fastighetsföretag, är det inte alltid möjligt eller nödvändigt att genomföra en 

komplett riskbedömning med ABC-klassificering för alla enheter i värmepumpsystemet. 

Men det ska finnas en riskanalys om vilka konsekvenser ett värmepumpshaveri medför. 

Frågor att ställa är: 

1. Vad kostar det om värmepumpsdriften stannar? 

a. Existerar det ett reservsystem för att värma byggnaden, och/eller är det 

nödvändigt att ha ett reservsystem? 

b. Vad är driftskostnaden och stilleståndskostnaden för reservsystemet? 

2. Vad är den maximala tiden innan bortfallet av värmepumpsdriften måste vara 

avhjälpt? 

a. Hur snabbt efter värmepumpens driftsbortfall måste en servicetekniker 

infinna sig för att åtgärda bortfallet? 

b. Hur mycket är det värt att minska serviceföretagets inställningstid vid ett 

bortfall av värmepumpsdriften? 



18 

Bilaga 1: Handbok – Drift och underhåll av fastighetsvärmepumpar 

3. Är det värt att ha ett övervakningssystem, som kan varna om prestandan i 

systemet dalar och möjliga haverier? 

a. Vilken detaljnivå på övervakningen behövs? 

b. Vad får ett sådant system maximalt kosta? 

 

 

3.5 Statistik och uppföljning 
 

Nyckeltal kan användas för att följa upp både resultat för driften och för 

underhållsarbeten och användas för styrning av verksamheten. Nyckeltalen ska vara 

kopplade till mål och beskriver resultat i förhållande till en parameter för att se hur väl 

företaget uppfyller målen. Nyckeltal kan exempelvis beskriva tid och kostnader för drift 

och utförda underhållsarbeten och indikera vad företagets resurser läggs på och vilka steg 

som måste förbättras för att få lönsammare drift- och underhåll.  

 

 

3.5.1 Vanliga och kostsamma fel 
 

För att kunna bygga upp en långsiktig dokumentation av systemets beteende samt drift- 

och underhållskostnader, är det viktigt att veta vilka typer av fel eller onormala 

driftförhållanden som är vanligast och kostsammast. Ett mindre fastighetsföretag bör ur 

underhållssynpunkt dokumentera och analysera kostnader för olika fel och avhjälpande 

åtgärder. På så sätt kan de mest kostsamma eller vanligaste felen identifieras och fokus 

kan läggas på att hitta deras orsak och förhindra att de uppkommer igen. Åtminstone en 

gång per år, bör de serviceåtgärder som har utförts under året listas med detaljer om 

arbete och kostnad för varje åtgärd. När en serviceåtgärd har utförs på ett objekt, bör 

fastighetsägaren försäkra sig om att servicepersonalen har undersökt varför åtgärden 

behövde göras och försökt identifiera trolig felorsak. Vid oplanerade stopp av 

värmepumpsdriften bör orsaken identifieras och åtgärder göras för att förhindra att 

framtida driftstopp. 

 

Underhåll innebär att upprätthålla en enhets funktion, inte att förbättra den. Därför ska 

inte modifieringar av anläggningen som leder till förbättrad funktion innefattas i 

underhållsbudgeten. Då det gäller underhållsbudget säger vissa källor att den årliga 

underhållskostnaden bör ligga på ca 4-5 % av kostnaden för att installera en ny 

anläggning. 

 

 

3.5.2 Värmepumpens prestanda 
 

Elanvändningen är en av de stora driftskostnaderna för en värmepumpsanläggning och är 

något som bör dokumenteras och följas upp. Elanvändningen kan påverkas av utfört eller 

avsaknad av utfört underhåll. Rekommendationen är att mäta och logga värmepumpens 

elbehov och utomhustemperaturen för att skapa en energiprofil för värmepumpen. 

 

En enkel övervakning av värmepumpens prestanda är att mäta det dagliga totala 

elbehovet för åtminstonde värmepumpssystemet, men helst även separat för kompressorn. 

Detta kan göras både manuellt eller med hjälp av ett datorprogram, som jämför energidata 

för varje dygn med systemets historiska energiprofil. Om elbehovet avviker från normalt 

elbehov ska orsaken till avvikelsen undersökas. Orsaken kan vara ett fel i anläggningen. 

Personerna som övervakar energidata måste lära sig inom vilka toleranser normala 

lastvariationer befinner sig för att avgöra om elbehovet avviker från normala värden. 

Energibehovet kan ändras av exempelvis en extremt kall vinter och av antal personerer 

som bor i byggnaden och deras beteende. Sådana parametrar känner ofta fastighetsägaren 
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till och kan ta hänsyn till i sin utvärdering. Andra variabler utöver utomhustemperaturen, 

som också kan ritas som en del av energiprofilen, är exempelvis vind och icke 

klimatrelaterade laster, som exempelvis hur många personer som bor i byggnaden och 

deras individuella användning av tappvarmvatten. Dessa lokala variationer måste 

fastställas av drift- och/eller servicepersonal och noteras för att kunna följa upp 

energiprofiler. Då sådana faktorer tas hänsyn till är det lättare att identifiera onormalt 

elbehov och/eller effekter.  

 

 

3.6 Rondering och översyn 
 

Rondering är en viktig av det förebyggande underhållet. Ronderingen görs av t.ex. 

fastighetskötaren, som går igenom byggnaden och ser över systemen. Rondering görs inte 

enbart för att upptäcka fel eller avvikelser hos systemet, utan också för att utföra enklare 

planerat och schemalagt underhåll. Ronderingar förbättrar kunskapen om byggnaden och 

dess installerade system och gör det enklare att upptäcka onormal drift.  

 

 

3.6.1 Rondering 
 

Fastighetskötaren är oftast den som känner byggnaden och dess installerade system bäst 

och har lättast att uppmärksamma förändringar. Ronderingar bör utföras av 

fastighetsskötaren minst en gång i veckan. Det är inte praktiskt att helt ersätta ronderingar 

och översyn, där sinnenen syn, hörsel, känsel och lukt används, med ett IT-baserat 

övervakningssystem. Dessa två olika typer av tillsyn ska ses som komplement till 

varandra. Ett problem kan till exempel starta med lösa skruvar, som leder till vibrationer 

eller läckage och uppmärksammas som oljeläckage. Ett sådant problem hade inte med 

säkerhet uppmärksammats med ett datoriserat övervakningssystem. Genom att följa upp 

värmepumpens energiprofil, se stycke 3.5.2, finns historik på den långsiktiga 

effektiviteten i systemet och förändringar kan uppmärksammas. 

 

Följande bör åtminstone vara inkluderat i en fysisk översyn, genom rondering:  

 Kontrollera att anläggningen alltid är ren för att göra det enklare att 

uppmärksamma förändringar. Olja på rör eller komponenter är indikationer på 

läckage. Det bör även krävas att inhyrt serviceföretag håller rent och iordning.  

 Den person som ronderar bör lära känna hur normal drift ser ut i fråga om 

exempelvis ljud, temperaturer och vibrationer.  

 Sinnena syn, lukt, hörsel och känsel bör användas för att uppmärksamma 

förändringar. Många fel kan upptäckas tidigt om förändringar uppmärksammas. 

Frågor att besvara vid rondering är exempelvis: 

o Går cirkulationspumpar och fläktar? 

o Tappar något system media, såsom exempelvis köldmedium, smörjolja, 

värmevatten eller köldbärare? 

o Vilka temperaturer har systemet? 

o Rinner vatten eller annan vätska? 

o Har det tillkommit något extra ljud eller skrammel? 

 Maskinrummet bör besökas och utrustningen inspekteras, helst varje dag, men 

minst en gång i veckan för att kontrollera: 

o Finns det oljeläckage? 

o Låter det som vanligt? 

o Luktar det som vanligt? 
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o Vibrerar något mer än vanligt? 

o Sitter något löst? 

 Anteckna varje förändring och utförd åtgärd i en driftsjournal som ska förvaras i 

maskinrummet nära värmepumpsanläggningen:  

o Dokumentera anteckningar från de dagliga ronderingarna och vad som 

resulterat i åtgärder. Beskriv utförda åtgärder, tid och utförare. 

o Vid serviceåtgärder som inkluderar byte av reservdelar, anteckna i 

anläggningsdokumentationen: 

 Vilken reservdel? 

 Modell och fabrikat? 

 Var den köptes? 

o Vid påfyllning av köldmedium, anteckna i anläggningsdokumentationen: 

 Var påfyllningen gjordes? 

 Typ av köldmedium? 

 Mängd köldmedium? 

 Utförare? 

 Datum för påfyllning? 

 Varför saknades det köldmedium? Läckagesökning skall göras 

och orsak beskrivas. 

o Vid påfyllning av smörjmedel, anteckna i anläggningsdokumentationen: 

 Var påfyllningen gjordes? 

 Typ av smörjmedel? 

 Mängd? 

 Varför fylldes smörjmedel på? 

 Avläs energimätare och/eller följ upp värmepumpens energiprofil, om möjligt 

varje dag. 

 

Om det inte finns ett IT-baserat övervakningssystem som loggar temperaturer i systemet 

bör temperaturer som redovisas i Tabell 3 dokumenteras av den som ronderar. 

Temperaturer för värmepumpen kan vanligen avläsas med hjälp av värmepumpens 

display. Tabellen beskriver driftsförutsättningar för en värmepump som levererar värme 

till ett vattenburet distributionssystem.  

 
Tabell 3. Exempel på driftsrapport, daglig avläsning, fylls i av den som ronderar. 

Driftsjournal, objekt: Värmepumpsanläggning 1 År: 2014 Månad: April  

Datum 

Utomhus-

temperatur, 

°C 

Vind-

styrka, 

m/s 

Flöde 

radiator-

krets, 

m3/h 

Temperatur, °C 

Värmepump, 

Värmebärare 

Värmepump, 

Köldbärare 

Radiator-

krets 

Tappvarm- 

vatten 

Fram Retur Fram Retur Fram Fram 

1          

2          

 

 

3.6.2 Driftsjournal 
 

En driftsjournal som beskriver värmepumpens drift och personalens aktiviter är 

nödvändigt för kommunikation och historik. Driftsjournalen ska förvaras i eller finnas 

tillgänglig via ett IT-system i maskinrummet nära kylanläggningen. Vid varje förändring 

och utförd åtgärd av värmepumpssystemet ska följande noteras i driftsjournalen: 
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 Datum för aktiviten 

 Vem som utförde aktiviten 

 Varför aktiviteten utfördes, samt om aktiviteten var planerad (för att förhindra 

fel) eller avhjälpande (åtgärda ett fel) 

o Vid avhjälpande aktiviter ska om möjligt hur felet uppmärksammades 

och orsaken till felet beskrivas  

 Hur aktiviteten utfördes 

 Vilket objekt/komponent eller var i systemet aktiviteten utfördes, med tydliga 

objektsnamn 

 Vid aktiviteter som innefattar byte av reservdelar och material eller påfyllning av 

medium ska typ och mängd dokumenteras 

 Vid mer omfattande aktiviteter, beskriv gärna erfarenheter under utförandet och 

hur lång tid aktiviteten tog för öka kunskapsöverföring 

 

Alla ändringar av parameterinställningar måste dokumenteras i exempelvis en 

driftsjournal, som ska finnas tillgänglig i maskinrummet gärna vid värmepumpen. 

Tid, inställning, anledning till ändringen och vem som utförde den ska noteras för varje 

manuell inställningsändring, se exempel i Tabell 4.  

 

 
Tabell 4. Exempel på loggbok för parameterinställningar, fylls i av den som utför ändringen 

Driftsjournal, objekt: Värmepumpsanläggning 1 År: 2014 

Datum Funktion Parameter Inställning 

före 

Inställning 

efter 

Kommentar/anledning Signa

tur 
       

 

 

Underhåll utfört av externt företag måste också beskrivas och dokumenteras. Den som 

utför åtgärd eller rondering ska fylla i driftsjournalen.  

 

 

3.6.3 Energiuppföljning 
 

Om det inte finns något IT-baserat övervakningssystem för värmepumpens prestanda, 

notera och följ åtminstone upp varje månads elanvändning. Detta kan göras av 

fastighetsskötaren då den ronderar byggnaden. Dokumentation av värmepumpens 

elanvändning är ett sätt att ha kontroll på värmepumpens driftskostnad. Samtidigt kan 

andra mätare läsas av såsom total elanvändning för byggnaden och vattenförbrukningen, 

se exempel i Tabell 5. En ökning i elanvändning, kan vara ett tecken på försämrad 

prestanda hos värmepumpsanläggningen. Om trenden för elanvändningen är ökande, utan 

att värmebehovet ökat, ska en servicetekniker rådfrågas.  
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Tabell 5. Exempel på energiuppföljning 

Energiuppföljning, objekt: Lackarehuset  År: 2014 

 Jan Feb  Mars April Maj Juni 

Datum       

Värmepump 1       

Driftstid, h       

Värmemängd rumsuppvärmning, kWh       

Värmemängd tappvarmvatten, kWh       

Elanvändning, kWh       

Värmepump 2       

Driftstid, h       

Värmemängd rumsuppvärmning, kWh       

Värmemängd tappvarmvatten, kWh       

Elanvändning, kWh       

Tillsatsvärme       

Drifttid elpatron, h       

Elpatron, kWh       

Drifttid fjärrvärme, h       

Fjärrvärme, kWh       

Övrigt       

Vattenförbrukning, m3       

Elanvändning, totalt för byggnaden       

 

 

Om det finns energimätning av el till värmepumpen och av avgiven värme från 

värmepumpen kan energiuppföljningen användas för att räkna ut värmepumpens 

värmefaktor (COP) och driftkostnad för el till värmepumpen. Energiuppföljningen kan 

också användas för att se hur stor del av månaden värmepumpen är i drift och hur stor 

andel av värmebehovet som täcks av tillsatsvärme. 

 

Värmepumpens värmefaktor, dvs. verkningsgrad:  

 

𝐶𝑂𝑃 =
Värmepumpens avigna värme

Värmepumpens elanvändning
  

 

 

3.6.4 Årlig översyn 
 

En gång per år bör anläggningen ses över av en kunnig person med kylteknisk 

kompetens. Detta kan göras i samband med eventuell periodisk läcksökning av 

värmepumpen. Prestanda och status på värmepumpsystemet ska ses över och 

fastighetsägaren ska begära förslag på förbättringsåtgärder. 

 

Fastighetsägaren bör se över årets serviceåtgärder tillsammans med serviceföretaget för 

att diskutera förbättringsåtgärder och hur vanliga fel kan förhindras. 

 

  



23 

Bilaga 1: Handbok – Drift och underhåll av fastighetsvärmepumpar 

4 Övriga referenser 
 

För mer information om drift och skötsel av värmepumpar, se nedanstående referenser. 

 

 

4.1 Manualer för fastighetsskötaren 
 

Bergström, Ulf, Larsson, Reinhold, 1989, Drift och underhåll av värmepumpar, 

Byggforskningsrådet, T5:1989, ISBN 91-540-4975-X, Statens råd för 

byggnadsforskning, Stockholm, Sverige  

 

Lagerkvist, Knut-Olof, Larsson, Reinhold, 1989, Drift och underhållinstruktioner för 

villavärmepumpar, Mall för leverantörer, installatörer och konsumenter, 

Byggforskningsrådet, T7:1989, ISBN 91-540-5005-7, Statens råd för 

byggnadsforskning, Stockholm, Sverige 

 

 

4.2 Information om värmepumpar 
 

SVEP, Svenska värmepumpföreningen, har information om värmepumpar och vad köpare 

bör tänka på innan inköp av en värmepump. 

 

Råd vid köp av fastighetsvärmpumpar 

http://www.svepinfo.se/usr/svep/resources/filearchive/9/rad_vid_kop_av_fastighetsvarme

pumpar.pdf  

 

KVF, info om fastighetsvärmepumpar, 

http://www.kvforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=24 

 

KYS-finansierat projekt System för fastighetsvärmepumpar: 

http://www.kys.se/wp-content/uploads/2012/07/KYS-SFVP-slutrapport-juni09-nr-5.pdf 

 

Olika fastighetsägarorganisationer arbetar för mallar och utbildning för egenkontroll. 

http://www.fastighetsagarna.se/gfr/tjanster/energi-miljo1/egenkontroll-for-fastighetsagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svepinfo.se/usr/svep/resources/filearchive/9/rad_vid_kop_av_fastighetsvarmepumpar.pdf
http://www.svepinfo.se/usr/svep/resources/filearchive/9/rad_vid_kop_av_fastighetsvarmepumpar.pdf
http://www.kvforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=24
http://www.kys.se/wp-content/uploads/2012/07/KYS-SFVP-slutrapport-juni09-nr-5.pdf
http://www.fastighetsagarna.se/gfr/tjanster/energi-miljo1/egenkontroll-for-fastighetsagare
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