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För de som idag har direktelvärme finns egentligen endast en kompletterande värmeapparat för att sänka 

elanvändningen som samtidigt har en rimlig investeringskostnad; luft/luftvärmepump. 

Ved- och pelletskamin är väsentligt dyrare men där pelletskaminen är att föredra framför vedkamin. 

 

Ett elelement ger 1 kWh värme för varje inköpt kWh el. 

En luft/luftvärmepump ger i genomsnitt under året ca 3 kWh värme för varje inköpt kWh el. 

 

Det är svårt att sprida varmluften från luft/luftvärmepumpen i hela huset och det är därför viktigt att man 

placerar inomhusdelen rätt, vilket är unikt för varje hus. 

Luft/luftvärmepumpen passar bäst i hus med öppen planlösning eftersom den varma luften har svårt att 

passera genom dörröppningar. 

Det finns även luft/luftvärmepumpar med två inomhusdelar där de exempelvis kan placeras på varsin våning. 

 

Hur mycket kan jag spara med en luft/luftvärmepump? 

Det är endast värmen från elelementen som till viss del kan ersättas av värme från luft/luftvärmepumpen, inte 

varmvatten eller hushållsel. 

Av din totala elförbrukning per år måste du först räkna bort hushållselen (kyl, frys, matlagning, belysning, TV 

mm, mm), som för en fyrapersonersfamilj schablonmässigt räknas till 5000 – 6000 kWh/år. 

Sedan måste du räkna bort el till den elektriska varmvattenberedaren som schablonmässigt räknas till 5000 

kWh/år för en fyrapersonersfamilj. 

Det som sedan blir kvar är den el som går till elelementen och det är därifrån du kan räkna på besparing med 

en luft/luftvärmepump. 

Om du exempelvis förbrukar 22 000 kWh el per år räknar vi först bort 5000 kWh hushållsel och 5000 kWh 

varmvatten (om ni är fyra och inte har långduschande tonåringar), kvar blir 12 000 kWh till elelementen och 

det är därifrån det går att spara med en luft/luftvärmepump. 

Hur mycket som går att spara är beroende av hur väl den varma luften kan spridas och ersätta den dyra 

värmen från elelementen men med öppen planlösning skulle det gå att spara åtminstone 50 %. 

 

Det är viktigt att termostaterna på elelementen är i gott skick så de verkligen stänger av elementet när det 

kommer billig värme från värmepumpen men annars går det ju alltid att manuellt stänga av elementen dit 

varmluften når. 

 

 

 

 

 

 

Kortfattat om luft/luftvärmepumpar 
 

 

Under den senaste tiden har många 

kontaktat kommunens energirådgivning 

angående stigande elkostnader. 

Den här informationen är ett försök att 

kortfattat beskriva för- och nackdelar 

med att installera luft/luftvärmepump. 
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