
 Modern, bekväm och 
smart värme till dig!



    Anslutning och markarbeten

1. Projektering
När vi har fått din beställning på en ny fjärrvärmean-
slutning ska arbetet vid din fastighet projekteras. Det 
innebär att vi planerar var vi ska gräva – till exempel 
hur vi tar oss förbi eventuella hinder som växtlighet, 
gångar och staket. På bästa sätt planeras anslutningen 
genom fastighetsväggen. Tidplan och underlag lämnas 
sedan till de som utför arbetet tillsammans med oss.

2. Grävning
Innan grävningen påbörjas märks befintliga el- och tele- 
ledningar ut och ett dike grävs för fjärrvärmeledning-
en. Inne på tomten är diket omkring 60 cm djupt. 
Samordning av allt arbete sköts av en projektledare på 
plats.

3. Håltagning
I hus med källare borras två hål in i källarväggen så att 
fjärrvärmeledningarna kan dras in. I hus utan källare 
borras två hål i ytterväggen för fjärrvärmeledningarna. 
Hålet och ledningarna täcks sedan av ett skåp.

4. Svetsning av fjärrvärmeledningarna
Fjärrvärmeledningarna läggs i schakten och svetsas 
ihop. Servisventilerna monteras på insidan av väggen 
och därefter fylls ledningarna med vatten och prov-
trycks.

5. Återställning
Schakten fylls igen och markytan återställs.

6. Invändig lagning
Väggen runt fjärrvärmerören isoleras och tätas.

Arbetsmoment vid anslutning     av fjärrvärme
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    Primär installation

Den primära installationen kan du som kund göra själv 
om du vill – under förutsättning att det görs på ett fack-
mannamässigt sätt. Arbetet ska godkännas av NAV före 
det att anläggningen tas i drift.

7. Rörarbete
Den nya växlaren monteras på väggen och rör ansluts 
till servisventilerna som tidigare monterats.

8. Elarbete
Växlaren ansluts till el och utomhusgivare monteras.

9. Isolering
Primärrören isoleras med mineralull och plastad plåt 
fram till växlaren.

    Sekundär installation

10. Sanering av oljetank
Oljetanken görs ren invändigt. Manluckan skruvas 
av, oljan sugs ur tanken och därefter klättrar en per-
son in i den och torkar ur tanken invändigt.

11. Utrivning av panna och oljetank
Vattnet i värmesystemet tappas ur och den gamla 
pannan kopplas bort. Pannan och oljetanken demon-
teras och transporteras bort för metallåtervinning. 
Om skorstenen vilar på den gamla pannan, monteras 
ett stöd så att skorstenen inte ramlar ner under ned-
monteringen. Oljepåfyllningsröret tas bort.
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12. Rörarbete inomhus
Anslutning görs mellan värmeväxlaren och fastighe-
tens befintliga sekundära rörsystem. Värmesystemet 
luftas ur och tas i drift.

13. Isolering av den sekundära rörsystemet
Nya rör isoleras mellan växlaren och husets sekundä-
ra system.

14. Elarbeten
El till den gamla pannan, brännare och pump kopplas 
bort och avslutas.

15. Lagning
Gammalt hål för oljepåfyllning tätas och putsas i 
fasaden. En ventil monteras i murstocken för förbätt-
rad ventilation i skorstenen.

  Avslutning av installation 
 och drifttagning

16. Mätarmontage och slutsyn
Vi monterar mätaren samt utrustning för fjärravläs-
ning och vi utför slutsyn. Fjärrvärmeistallationen är 
klar och kan tas i drift. Du som kund kan nu njuta av 
modern, bekväm och smart värme.
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