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Fullfölj arbetet med att stärka
studie- och yrkesvägledningen
Värmepumpsmarknaden stabil
Kommuner och landsting behöver säkra
sina verksamheter inför nästa värmebölja!

Branschens
stora utmaning!
Bekymmersamt, tuff utmaning, elände,
hopplöst läge, kvävande, vårt största HOT!
Så låter det allt oftare från vår bransch. En
bransch som går för högtryck med konstant
ökande omsättning. En bransch som levt i en
högkonjunktur de senaste 10 åren. En bransch
som utför stordåd varje dag på året.

Vad är det då alla talar om?
Nej, det är inte några nya pålagor från EU om
krav på energi- och miljövänlighet som man
kanske skulle kunna tro. Det är svårigheten i
att få tag i kompetent personal till sina företag
det gäller. Något som med all tydlighet visade
sig under årets osedvanligt varma sommar.
Den varmaste i mannaminne, men samtidigt
något vi kommer få vänja oss vid.

Svårt att rekrytera tekniker
För oss som varit med ett tag är det här ingen
nyhet. Det oroväckande är att dåligt har blivit
sämre under senare år – mycket sämre. Ett
bevis är den undersökning som analysföretaget
Industrifakta AB på föreningens uppdrag utför
två gånger om året. Via intervjuer med ett flertal av våra medlemsföretag ställs frågor kring
hur svårt det är att rekrytera olika personalkategorier till sin verksamhet. Budskapet är tydligt, andelen företag som har mycket svårt att

rekrytera tekniker har ökat kraftigt senaste
åren. Vid senaste mätningen uppgick den gruppen till hela 92% av de tillfrågade. 8% angav att
de har svårt. Och nej, ingen sa att de hade lätt
att få tag i ny personal - 0%!
Problemen har nu tagit sådana proportioner
att företag i branschen stoppas i sin utveckling.
Flera är de företagare som slutat skicka in
anbud på projekt eller serviceuppdrag de
under normala fall skulle ha goda möjligheter
att få. Det finns ingen att sätta jobbet på.

Stabil ökning för värme och kyla
Och att ”hoppas” på någon annalkande lågkonjunktur är inte heller lönt. Till skillnad från
många andra skrån inom installationsbranschen är kyl- och värmepumpbranschen
fortsatt i stabil ökning. Önskan om rätt inneklimat ökar konstant, så gör även intresset för
färdigmat av olika slag. Och andelen
värmepumpar i hus och fastigheter
håller en stadig ökningstakt. Listan
kan göras lång.
Hur har det blivit så här? Vad finns
att göra? Och, vad händer om inget
händer?
Hade det funnits någon enkel lös-

Diagram visande på svårigheten för medlemsföretag att rekrytera tekniker i halvårsvisa mätningar sedan
hösten 2012. Källa Industrifakta AB.
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ning hade den redan varit genomförd. Problemet är komplext, och sträcker sig hela vägen
från högstadieelevernas information och introduktion till yrkeslivet via gymnasiereformen
GY11 till hur Yrkeshögskolemyndighetens
uppdrag ser ut.
Alla tre delar oerhört viktiga och var för sig
avgörande för att få till en förändring.

Värmepumpsmarknaden stabil
Försäljningen av värmepumpar är på en
fortsatt hög och stabil nivå, visar
försäljningsstatistik från Svenska Kyl &
Värmepumpföreningen. Under årets
första tre kvartal har försäljningen av
värmepumpar totalt ökat med 6 procent.
Tittar vi på enbart tredje kvartalet var
försäljningsökningen 1 %.
Högstadiets Studie- och YrkesVägledare
(SYV) måste ges möjligheten till egen kompetensutveckling samtidigt som deras roll i skolans värld behöver stärkas. Hur ska de annars
kunna vägleda sina elever på ett bra sätt? Här
håller en utredning precis på att färdigställas
som jag sätter stort hopp till. Tappa inte bort
den, kära riksdag!
Vad gäller gymnasieskolans yrkeslinjer är väl
de flesta eniga i att så som det fungerar idag
duger inte. Yrkeslinjernas attraktion har minskat, mycket pga begränsade framtida valmöjligheter. Och det samtidigt som årskullarnas
elevantal minskar. Här har SYV:arna en oerhört viktig roll.
Avslutningsvis Yh-myndigheten måste få tydligare direktiv från riksdag och regering om sitt
uppdrag.
Här gäller det för utbildningsdepartementet att
höja sin blick och börja prioritera det som ger
störst samhällsnytta. Om man då inte i större
utsträckning prioriterar sådant som miljö- och
klimatfrågor, miljonprogrammets renovering
samt fungerande samhällsfunktioner som tex
sjukhus och datacenter vet jag inte vad.
Visst har även vi som bransch ett stort ansvar,
och det kommer vi ta. Men det krävs mångas
engagerade insatser för att vi ska kunna vända
skutan. För det som kommer hända om vi inte
lyckas med det är nog mer allvarligt än många
kanske inser. Många viktiga samhällsfunktioner och sådant som anses vara en självklarhet
för många av oss står och fallet med att den
värmepumpande tekniken fungerar som den
ska. Sommarens kaos var en tydlig indikation
på det.

nya småhus och försäljningen följer
nybyggnadstakten av småhus ganska väl.
Under tredje kvartalet sjönk försäljningen
av bergvärmepumpar med 4 procent.
Försäljningen i segmentet fastighetsvärmepumpar sjönk under fjärde
kvartalet med 5 procent, men ackumulerat sedan årets början har segmentet
ökat med 4 procent.

Värmepumpar för 5,1 miljarder
Tredje och fjärde kvartalet är normalt de
kvartal där värmepumpförsäljningen i
Sverige är som störst. Under tredje
kvartalet såldes värmepumpar i Sverige
för totalt 1,9 miljarder kronor i Sverige.
Det är på samma nivå som föregående år.
Sammanlagt under årets tre första
kvartal såldes värmepumpar till ett värde
av 5,1 miljarder, det är en ökning med 6
procent jämfört med 2017.
Frånluftsvärmepumpar
Mest positiv under tredje kvartalet var
försäljningen av luft-vattenvärmepumpar
med en ökning på 14 procent. Den starka
försäljningsökningen på frånluftsvärmepumpar som vi har sett de senaste åren
har mattats av. Under tredje kvartalet
stannade försäljningen på samma nivå
som motsvarande kvartal 2017. Frånluftsvärmepumpar installeras främst i

– Även om tredje kvartalet visar viss
dämpning i utvecklingen jämfört med
tidigare kvartal är försäljningen av
värmepumpar stabil. Vi förväntar oss att
på helår överträffa förra årets goda
försäljningssiffror, säger Per Jonasson vd
på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:
Q3

Ackumulerat

Totalt

1%

6%

Luft-vattenvärmepumpar

14%

16%

0%

4%

-4%

3%

Frånluftsvärmepumpar
Vätska-vattenvärmepumpar
(bergvärmepumpar)

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet,
Q3/ackumulerat:
Totalt

Uppmanande men trots allt förhoppningsfulla
hälsningar

Luft-vattenvärmepumpar

Per Jonasson, VD
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Vätska-vattenvärmepumpar
(bergvärmepumpar)

Frånluftsvärmepumpar

Villa

Fastighet

0% / 5%

-5% / 4%

11% / 14%
0% / 4%
-5% / 3%

Alla jämförelser är med motsvarande period året innan. För ytterligare
information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen,
tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se
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Fullfölj arbetet med att stärka
studie- och yrkesvägledningen
ELEVER SOM UTBILDAR sig till kyl- och värmepumpstekniker är starkt efterfrågade på
arbetsmarknaden och får i hög utsträckning
stabila jobb med bra lön efter sina studier.
Ändå är det för få som söker sig till de utbildningar som finns och arbetskraftsbrist är ett
stort problem i branschen. En orsak till detta
är att unga människor helt enkelt inte har
kunskap om yrket. Ett pågående arbete görs
just nu med att utreda förslag till förbättringar
av studie- och yrkesvägledningen. För oss och
många andra branscher är det av yttersta vikt
att detta arbete fullföljs av nästa regering.

samt kompetensen hos pedagogisk personal
kan utvecklas inom studie- och yrkesvägledning och området arbetslivskunskap” och att
”analysera hur studie- och yrkesvägledarens
roll kan stärkas och i högre grad integreras
i verksamheten”. Svaren på dessa båda uppdrag är avgörande för kompetensförsörjningen inom såväl kyl- och värmepumpbranschen
som många andra yrkesområden.

Avgörande kompetensförsörjning

Vi vill:
• Att studie- och yrkesvägledningen
tydligare ska integreras i den ordinarie
undervisningen.
• Att eleverna får information om vilka
yrken som ger dem bäst förutsättningar
till arbete efter studierna
• Att studie- och yrkesvägledarnas roll
uppvärderas genom att skolhuvudmännen
får ett tydligare ansvar för att säkerställa
elevernas arbetsmarknadskunskaper
och i att förbättra det yrkesförberedande
samarbetet mellan skola och näringsliv.

I skrivande stund är det osäkert vilka partier
som kommer att bilda regering i Sverige, men
oavsett hur regeringen är sammansatt kommer
utbildningssystemets matchning mot arbetsmarknaden att vara en viktig fråga under den
kommande mandatperioden.
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen vill
därför passa på att göra ett medskick till en ny
regering – ta vara på det arbete som görs i utredningen ”En utvecklad studie- och yrkesvägledning” (Dir. 2017:116). Två av utredningens
uppdrag är att ”analysera hur undervisningen

För oss finns det ett antal förslag vi anser att
det är viktigt att de kommer med i utredningen
och sedan fångas upp av den nya regeringen.

Ökar nyfikenheten hos elever
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och
våra medlemsföretag har givetvis ett eget
intresse i en väl fungerande studie- och
yrkesvägledning, men framförallt tror vi att
det finns ett samhällsintresse i att elever inom
den svenska grundskolan får en generellt
bättre kunskap om arbetsmarknaden och
vilka jobb som finns. Vi är övertygade om att
en bättre arbetsmarknadskunskap, genom att
elever får möta olika yrken kopplat till ämnen
i skolan även skulle öka nyfikenheten och
kunskapstörsten hos elever och på det sättet
bidra till skolans kunskapsmål.
Studie- och yrkesvägledare har och kommer
att ha en viktig roll i att ge elever vägledning
inför deras yrkesval. Att underlätta och
utveckla kontakten mellan skolan och näringslivet är dock nödvändigt för att verkligen
ge elever chansen att göra väl underbyggda
studie- och yrkesval. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och våra medlemmar är
beredda att bidra i det arbetet.

Vi håller dig uppdaterad om kyl- och värmepumpsmarknaden!
NYHETER | REPORTAGE | FÖRDJUPNING

www.kylavarme.se
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Fantastisk uppslutning
på Kyl & Värmepumpdagen
Fjolårets publikrekord för Svenska
Kyl & Värmepumpdagen slogs den
12 oktober på Kistamässan när det
var dags för årets upplaga.
– Otroligt kul att få vara med och arrangera
en sådant här branschevenemang, säger Per
Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

500 besökare
Närmare 500 personer och 30 utställare kom
till Kistamässan för att medverka under
Svenska Kyl & Värmepumpdagen. Nytt rekord,
med marginal.
– Vi höjde målsättningen i år och det är kul
att kunna konstatera att det föll väl ut, fortsätter Per Jonasson. Feedbacken som vi fått från
både utställare och besökare är att det varit en
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toppendag. Sådant blir man glad av att höra.
Programmet sträckte sig över en heldag och
startade med kaffe och registrering vid nio på
morgonen. Sedan var det full fart fram till femtiden på kvällen då programmet rundades av.

Köldmedier högst aktuell fråga
Seminarieprogrammet täckte ett brett område
av ämnen relaterade till kyl- och värmepumpsmarknaden. Köldmedier, som ju är en
högst aktuell fråga med tanke på F-gasförordningen, berördes under flera programpunkter. Värmepumpar likaså. Utmaningen med
att kyla de allt fler och växande datacenter
som etableras i Sverige diskuterades också.

Viktigast just nu
– Vi tog även upp den kanske viktigaste
frågan av alla just nu, den om rekrytering

och utbildning. Det är lätt att en sådan fråga
försvinner bakom alla tekniska seminarier,
men de problem som branschen har med att
fylla upp alla lediga arbetstillfällen måste vi
hitta lösningar på.
Deltagarna som fanns på plats för att lyssna
på seminarierna och ta del av utställningen
kom från branschens alla hörn. Allt ifrån
konsulter och entreprenörer till tekniker,
slutbrukare och kommunkontor.

Branschens mötesforum
– Kyl & Värmepumpdagen har etablerats
som branschens stora mötesforum. Man
kommer inte bara hit för att lyssna på seminarier utan man kommer minst lika mycket för
möjligheten att träffa kollegor, konkurrenter,
kunder eller för att lära sig mer om branschen.
Som nämndes inledningsvis var det en bra

uppslutning även bland utställarna, som även
de var fler än någonsin. Cirka 30 till antalet
och med en bra spridning på sina erbjudanden
av produkter och tjänster. Här hittade du allt
ifrån de stora grossisterna och tillverkarna till
företag som demonstrerade bilinredning.

Supernöjda utställare
– De som jag hann prata med var supernöjda.
Det är enkelt, kostnadseffektivt och inte
särskilt resurskrävande att ställa ut på Kyl &
Värmepumpdagen. En bra möjlighet att visa
upp sig för och träffa kunder från hela landet.
Dagen rundades sedan av med en paneldiskussion om hur branschen ska klara
övergången till miljövänligare köldmedier.
I panelen återfanns representanter för livsmedelshandeln, entreprenörer, grossister och
Naturvårdsverket och på det hela taget var

man ganska överens om vad som krävs. Tekniken och utrustningen finns på plats på, men
det svåra är att hinna med arbetet och hitta
ekonomin för att genomföra det. I stressen
över att hinna bygga om eller byta ut kylanläggningar är det också viktigt att kompetens
finns så att rätt lösningar används, inte bara
de enklaste och snabbaste. Långsiktighet och
hållbarhet måste prägla arbetet.

En givande dag
Till kvällen samlades sedan cirka ett hundratal utav deltagarna för gemensam middag
och underhållning uppe på 32:a våningen
i Scandic Victoria Tower, som ligger intill
mässan. En trevlig avslutning på en fartfylld
och givande dag.
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Globalt intresse för kyl- och
värmepumpsmässa i Tyskland

Den 16-18 november arrangerades
Chillventa i Nürnberg, Tyskland.
En internationell mässa med fokus
på kyl- och värmepumpsteknik
och som i år väckte ett rekordstort
intresse, med utställare och publik
från alla jordens hörn.

detta lag så börjar det bli riktigt skarpt läge nu,
med tanke på att vissa köldmedier förbjuds att
använda för påfyllnad redan med start 2020.
Det kommer att ställa många verksamheter,
såsom till exempel livsmedelshandeln och
fastighetsägare, inför tuffa investeringsbeslut.

Utmaningen med att anpassa kyl- och
värmepumpsmarknaden i enlighet med de
krav som ställs i EU:s F-gasförordning var en
av de drivande faktorerna bakom det stora
intresset. Fram till 2030 ska användningen
av så kallade F-gaser, till vilka en stor del av
de vanligast använda köldmedierna räknas,
minskas radikalt och det kräver både nya
systemlösningar och nya komponenter.
Chillventa arrangeras vartannat år och även
om köldmediefrågan diskuterats ett tag vid

En väg som pekats ut är att ställa om till
användning av naturliga köldmedier. Exempel på sådana är bl a propan, koldioxid och
ammoniak. Fördelen med dessa är att deras
direkta miljöpåverkan vid utsläpp är nära noll.
Intresset och utvecklingen har ökat i takt de senaste åren, vilket också märktes på Chillventa
där utbudet av produkter och systemlösningar
var större än någonsin. Inte minst vad gäller
koldioxid och propan.
– Sverige ligger långt fram i utvecklingen
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Naturliga köldmedier

och användningen av koldioxidteknik för
kyla, berättar Per Jonasson, vd för Svenska Kyl
& Värmepumpföreningen, som fanns på plats
för att bevaka mässan. I dag är det standard
att livsmedelsbutiker som byggs konstrueras
med denna teknik, vilket är bra för miljön. Att
utbudet fortsätter växa, även med propan och
andra naturliga köldmedier, är riktigt positivt.

Syntetiska alternativ
Det finns även de som påpekar att dessa
köldmedier inte kommer kunna användas i
alla applikationer och att det behövs fler alternativ, en del av dem syntetiska. Även för dessa
gäller då att minimera miljöpåverkan och
köldmedietillverkarna jobbar hårt med att ta
fram alternativ som kan få acceptans på marknaden. Utöver att utveckla själva köldmediet
så måste komponent- och aggregattillverkare

utveckla och testa ämnena i sina produkter för
att kunna garantera funktion och säkerhet, en
kostsam och tidskrävande process.
– Det finns mycket att fundera på här, fortsätter Per. Vad man än väljer gäller det att man
tänker i ett långsiktigt perspektiv och inte bara
det som löser problemet man har för stunden.
Vissa av de nya syntetiska köldmedier som
fått fäste på marknaden kommer vi säkert få
se stanna många år framöver medans andra
kommer försvinna ganska snabbt, eller inte
ens användas över huvudtaget.

Styr- och reglerteknik utvecklas
Det är inte bara köldmedier som diskuteras
på en mässa som Chillventa utan en hel del

annat också. Utvecklingstakten inom styroch reglerteknik ökar även den för varje år
som går vilket leder till anläggningar som
blir allt energieffektivare och lättare att
övervaka. Något som är nog så viktigt ur ett
miljöperspektiv men även ur användarens
perspektiv. Ju enklare det blir att ha kontroll
på sin anläggning och kunna upptäcka fel i
tid, desto bättre kommer den att fungera
över tid. Utvecklingen inom detta område
leder också till att priserna pressas och allt
mer avancerad styr- och reglerteknik byggs
in som standard.
Nästa gång som Chillventa arrangeras är
13-15 oktober 2020, då också i Nürnberg,
Tyskland.

Energipriser
De svenska elpriserna har under sommaren legat på den högsta nivån för årstiden på tio år. Under oktober sjönk dock elpriset igen, i hela Sverige utom i elprisområde 4 (sydligaste Sverige), här ligger elpriset kvar på en lika hög nivå som
augusti och september. Det rör sig om en prisskillnad på ca 10 öre/kWh inklusive
moms, jämfört med resten av Sverige.
Statistik från Energiföretagen visar på ett fortsatt underskott i vattenmagasinen. Den aktuella fyllnadsgraden är 71,2 procent vilket är drygt 10 procent lägre
än normalvärdet för säsongen. Vattenmagasinen har återhämtat sig något efter
den torra sommaren, men det finns fortfarande stor risk för högt elpris under
vintermånaderna.
Fjärrvärmepriset i diagrammet kommer från Energiföretagen. Priserna för 2018
presenterades nyligen och diagrammet har uppdaterats med 2018 års priser.
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Kommuner och landsting
behöver säkra sina verksamheter inför nästa värmebölja!
När sommaren var som varmast var det flera offentliga verksamheter
som blev tvungna att stänga. Södertörns högskola fick stänga av sitt
IT-system när Karolinska sjukhuset behövde all fjärrkyla i området.
I Malmö skickades elever hem när innetemperaturen uppgick till
30 grader och ventilationssystemen saknade kyla.
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Med ett klimat i förändring kommer de
varma somrarna bli vanligare i Sverige –
därför är det viktigt att sommaren 2018 blir ett
startskott på en process med att värmesäkra
arbetsplatser och kritiska samhällsfunktioner.

Måste minska utsläppen
FN:s klimatpanel IPCC släppte nyligen sin
senast rapport som med all önskvärd tydlighet
poängterade det brådskande i att skyndsamt
minska våra utsläpp. Sommaren 2018 såg vi
början på vad klimatförändringarna kan få
för konsekvenser på vårt samhälle med värmeböljor, skogsbränder, bevattningsförbud
och översvämningar. Allting talar för att det
extrema vädret kommer fortsätta och därför
behöver vi anpassa våra system för att säkra
samhällsnödvändiga verksamheter.

Ledde till inställda operationer
För kyl- och värmepumpbranschen har det
varit en intensiv sommar med många nödutryckningar för att bistå verksamheter som
fått problem med överbelastade kylsystem.
Även medialt finns många exempel på hur
verksamheter drabbats allvarligt av värmen.

Vi har livsmedelshandlaren som fick kassera
kyl- och frysvaror för miljontals kronor för att
kylanläggningen var dåligt underhållen. Det var
kirurgavdelningarna på ett antal platser i landet
som på grund av undermålig kyla fick fuktpåslag på sina kirurginstrument vilket ledde till
att de måste steriliseras om gång på gång med
försenade eller inställda operationer som följd.

Viktigt att värmesäkra arbetsplatser
Vi vill därmed utifrån våra erfarenheter från
i sommar och efterföljande utvärderingar
rikta en uppmaning till framförallt offentliga
verksamheter om att ta frågan om att värmesäkra arbetsplatser och verksamheter på
allvar. Hög värme kan vara direkt dödligt för
sjuka och äldre, men alla människor riskerar
att drabbas av bl.a. nedsatt koncentrationsförmåga, huvudvärk och illamående. Även
teknisk utrustning såsom dataservrar och
annat som kräver kylning riskerar att haverera vid en värmebölja.

förebygga risker kopplade till att värmeböljor
blir mer vanliga i Sverige:
•
Att alla kommuner och landsting säkerställer att de har handlingsplaner för att
hantera värmeböljor, framförallt kopplat
till vården.
•
Att kommuner och landsting genomför
övergripande analyser av riskerna kopplat
till en vanligare förekomst av värmeböljor
och höga medeltemperaturer och att
allvarliga brister hanteras
• En översyn av de delar av arbetsmiljölagstiftning och regelverk som är kopplade
till värme.
Det är viktigt att komma till bukt med dessa
utmaningar för varken vi eller någon annan
vill behöva läsa om människor som drabbats
av att sjukhus fått stänga ned sina operationssalar eller farligt höga temperaturer på
äldreboenden.

Åtgärder för att förebygga risker
Utifrån våra erfarenheter bedömer vi att
följande åtgärder är viktiga framåt i syfte att
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För ytterligare information:
Viktor Ölén, Teknisk expert
Tel: 08-512 549 62
E-post: Viktor.olen@skvp.se

Minskat effektbehov med ökat
genomslag för värmepumpstekniken

Värmepumparnas andel ökar
En betydande andel av uppvärmningen av
hus i Sverige sker idag med värmepumpar och
mycket pekar mot att värmepumparnas andel
av värmemarknaden kommer att fortsätta
växa. Med en ökande andel värmepumpar
inställer sig frågan hur denna utveckling

Effektbehovet minskar
Slutsatsen av studien är att på grund av ökade
marknadsandelar, på framförallt elvärmens
bekostnad, och prestandaförbättringar för
värmepumpar, kommer effektbehovet för
uppvärmning att minska med 20 – 40 procent
fram mot 2030.
– Vi är mycket glada över detta resultat
och att det nu finns belagt att myten om att
värmepumpar har en negativ inverkan på
effektbalansen är just en myt och inget annat.

Vår bransch går väldigt starkt just nu och
denna rapport stärker oss i vår övertygelse
om att såväl samhälle som klimat står som
vinnare på att fler väljer att övergå till att
använda värmepumpar, säger Viktor Ölén,
Teknisk expert, Svenska Kyl- & Värmepumpföreningen.

Smart styrning
Rapporten lyfter dock ett varningens finger.
Den visar att under normala förhållanden
kommer det finnas tillräckliga produktionsresurser för att täcka eleffekftbehovet under
samtliga timmar fram till 2030, men det
förutsätter att reservkapacitet för styrbar
elproduktion, utökas med bland annat kondenskraft och gasturbiner. Smart styrning av
uppvärmning lyfts fram som en av lösningarna på hur eleffektbehovet kan minskas under
timmar med hög belastning.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Besöks- och postadress:
Gustavslundsvägen 135, 6 tr, 167 51 Bromma
Tfn vx: 08 512 549 50
E-post: info@skvp.se | www.skvp.se

Tryck: Åtta.45 Tryckeri 2018

Studiens huvudslutsats är att effektbehovet
i Sverige kommer att minska tack vare prestandaförbättringar hos redan installerade
värmepumpar och övergångar från elvärme
till värmepumpar.

påverkar det framtida effektbehovet för el.
För att svara på denna fråga genomfördes
i studien, utifrån en inventering av det befintliga värmepumpsbeståndet och möjliga
utvecklingsvägar, dels för värmepumpars
andel av värmemarknaden, dels för prestandan, en beräkning av effektbehovet av el för
uppvärmning (värmepumpar och elvärme)
idag och i framtiden.

www.roxx.se

Ett projekt som delfinansierats av
Svenska Kyl- & Värmepumpföreningens och Energimyndighetens
samverkansprogram har nyligen
släppt en studie om Värmepumpars
påverkan på effektbalansen idag
och i framtiden.

