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Även en
fjärrvärmeanläggning
behöver lite omtanke
Visst är det enkelt och bekvämt med fjärrvärme. Men för att din fjärrvärmeanläggning ska fungera på
bästa sätt behöver den lite tillsyn då och då. Det kan därför vara bra att veta hur den fungerar och vad
du kan göra för att hålla efter den. Det kan också vara bra att veta vad du ska göra om det skulle uppstå
problem. Allt detta kan du läsa om i den här foldern, som du kan se som ett komplement till den manual
du fick när fjärrvärmeanläggningen installerades.
Lycka till med underhållet. Det kommer att ge din anläggning ökad livslängd och optimal värmeförbrukning, vilket är bra för din ekonomi. Dessutom bidrar regelbundet underhåll till att du kan undvika
dyra reparationer. Bra, eller hur?

Så använder du den
här foldern
Här kan du läsa om vad fjärrvärme är och hur en fjärrvärmecentral fungerar, du får råd
om hur du bäst tar hand om
din central och du får en
felsökningsguide som du kan
använda om du skulle få
problem med värmen.

Om du
inte vill göra
det själv.

Vill du att någon annan tar hand om underhållet?
Även om det inte är särskilt mycket som behöver göras så kan det vara skönt att lämna över hela
ansvaret för underhållet till någon annan. Vi erbjuder därför dig som är kund hos oss att teckna avtal
om Fjärrvärmeservice. Det innebär att våra erfarna tekniker kommer hem till dig en gång om året och
ser över din anläggning och eventuellt byter ut delar som slitits ut. Dessutom har vi jour dygnet runt
och som serviceavtalskund får du förtur vid akututryckning.
Läs mer och beställ serviceavtalet på eon.se/fjarrvarmeservice eller ring våra kundrådgivare på 0771-47 47 27.
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Lite kort om
fjärrvärme

Fjärrvärme
– ett bra val för dig
och miljön
Fjärrvärme är inte bara ett enkelt, tryggt och prisvärt uppvärmningsalternativ.
Det är även ett riktigt bra miljöval.

Vad är fjärrvärme?
Fjärrvärme är hett vatten som producerats i en central anläggning. Det distribueras sedan genom rör
i ett lokalt energisystem, för att till slut värma upp bostäder, skolor och andra lokaler. Vattnet har alltså
värmts upp en bit från de fastigheter det ska värma upp, därför kallas det för fjärrvärme.

Förnybar produktion minskar utsläppen
Den allra största delen av svensk fjärrvärme produceras med hjälp av förnybar och återvunnen energi.
Det gör att utsläppen har minskat drastiskt i jämförelse med uppvärmning med fossila bränslen.
I fjärrvärmeverken tar man tillvara resurser som annars skulle gå förlorade. Det kan bland annat vara
rester från skogen – som toppar och grenar – träavfall och annat biobränsle. Fjärrvärme kommer även
från kraftvärmeverk där värmen uppstår när el produceras.

Vem kan få fjärrvärme?
Den som bor i en fastighet som ligger inom eller i närheten av fjärrvärmenätet har goda förutsättningar
för att kunna installera fjärrvärme. E.ON erbjuder fjärrvärme på fler än 20 orter i Sverige, och vår
ambition är att ytterligare bygga ut fjärrvärmeproduktionen för att kunna erbjuda ännu fler kunder
enkel och trygg uppvärmning. Vill du veta mer om fjärrvärme och läsa om våra pågående utbyggnadsarbeten är du välkommen in på eon.se
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Fjärrvärmeanläggningen
Principskiss
1

Servisventil för inkommande fjärrvärme
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Servisventil för utgående fjärrvärme
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Smutsfilter
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Temperaturgivare
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Påfyllningsventil

6

Backventil
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Säkerhetsventil

8

Expansionskärl

9

Varmvattensystem
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Fjärrvärmevatten in

Fjärrvärmekrets
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Överfyllnadsrör
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10 Cirkulationspump
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11 Avstängningsventil för radiatorkrets
7

12 Utegivare på yttervägg
18

13 Värmeväxlare för radiatorkrets
14 Värmeväxlare för varmvatten

Kallvatten

6
Radiatorkrets

3

15 Reglercentral
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16 Styrventil för radiatorkrets
17 Styrventil för varmvattensystem
18 Ventil för ingående kallvatten

16

2
Fjärrvärmevatten ut
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20
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Fjärrvärmekrets

19 Ventil för utgående varmvatten
20 Värmemätare
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Om du
vill veta hur
det funkar

Du behöver inte veta hur din fjärrvärmeanläggning fungerar för att
kunna ta hand om den, men det kan vara intressant att känna till.
Här bredvid ser du en principskiss över hur en fjärrvärmeanläggning är uppbyggd.
Den är alltid uppbyggd av tre separata vattensystem; fjärrvärmekrets,
radiatorkrets och varmvattensystem.

Kokande vatten värmer ditt hus
Fjärrvärmen kommer till din fastighet i form av vatten som värmts upp i ett centralt värmeverk, där
det kokats med hjälp av bränsle som annars skulle gått till spillo. Det varma vattnet transporteras i ett
system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet har en temperatur som under vinterhalvåret är cirka
100°C. Under sommarhalvåret är temperaturen något lägre. I värmeväxlarna 13 14 överförs fjärrvärmen
till radiatorkretsen och varmvattensystemet. Under hela uppvärmningsprocessen överförs värmen
mellan de olika kretsarna utan att vattensystemen kommer i direkt beröring med varandra.
När fjärrvärmevattnet lämnar fastigheten och värmen i vattnet har utnyttjats fullt ut bör returvattnet
ha en temperatur runt 45°C. Det avkylda vattnets leds tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen
och leds tillbaka ut i systemet.

Värmemätare

20

För att mäta energianvändningen finns det en värmemätare. Värmemätaren registrerar kontinuerligt
vattenmängden som strömmar genom fjärrvärmeanläggningen och temperaturskillnaden mellan
inkommande och utgående fjärrvärme. Dessa värden ligger till grund för beräkningen och redovisas
som förbrukad energimängd.

Värmeväxlare

13 14

Det inkommande fjärrvärmevattnet leds genom värmeväxlarna. I varmvattenväxlaren 14 överförs
fjärrvärmevattnets värme till kallvattnet. I radiatorkretsens värmeväxlare överförs värmen till radiatorvattnet. Det går sedan ut till husets radiatorer (element) där värmen anpassas efter fastighetens behov.
Detta sker genom att en styrventil 16 ökar eller minskar flödet på fjärrvärmevattnet till önskad
tilloppstemperatur i radiatorkretsen. Du ställer själv in önskad tilloppstemperatur i reglercentralen 15
(läs mer på sidan 9). Styrventilen manövreras sen automatiskt genom signaler från termometrar som
reglerar värmen efter de olika rummens värmebehov.
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Så här
sköter du din
anläggning

Skötselråd

Här hittar du råd och tips om hur du tar hand om din fjärrvärmeanläggning.
Glöm inte bort att det är du som äger din anläggning. E.ON äger och underhåller
bara värmemätaren (som registrerar din värmeförbrukning). Det är därför bra
för dig och din ekonomi att se till att anläggningen fungerar på bästa sätt.

Allmänt
• Det är viktigt att se över fjärrvärmeanläggningen ett par gånger om året. På så sätt kan eventuella
fel åtgärdas i tid och du slipper kostsamma följdskador och ökad energianvändning.
• Håll utkik efter eventuella läckage.
• Lyssna på din fjärrvärmeanläggning och notera om ljudet förändras på något sätt.
• Servisventilerna ska motioneras minst en gång per år för att säkerställa funktionaliteten.
Dessutom behövs visuell kontroll av eventuellt droppläckage.

Tryck i systemet
• Du läser av trycket på tryckmätaren, där trycket mäts i enheten bar. I en normalvilla bör trycket
ligga på mellan 0,5–1,0 bar.
• Trycket varierar över årstiden. Om radiatorkretsen har fyllts till onödigt högt tryck under sommaren
kommer trycket i kretsen under kallare period att bli så högt, att säkerhetsventilen öppnar och
överflödigt vatten rinner ut genom spilledningen. Du behöver då inte göra något själv.
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Påfyllning av systemet
• Blir trycket för lågt, alltså mindre än 0,5 bar, behöver du fylla vatten i systemet. Påfyllningen av vatten
utförs via påfyllningsventilen som sitter i röret mellan radiatorkretsen och varmvattensystemet.

Radiatortillopp ˚C

• Så här gör du:
1. Öppna försiktigt påfyllningsventilen 5 och håll ögonen på tryckmätaren.
2. Stäng påfyllningsventilen när tryckmätaren visar mer än 0,5 bar.
• Behöver du fylla på oftare än två gånger per år kan det finnas ett läckage i ditt radiatorsystem.
Det kan också bero på att kvävgaskudden i expansionskärlet har läckt ut. Typiskt är då att manometerns
visare reagerar snabbt för en liten skvätt vattenpåfyllning. Kontakta i så fall din VVS-installatör.
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Styrning
• I din reglercentral 15 kan du ställa in förhållandet mellan utetemperatur och radiatortemperatur
för att få en uppvärmning som passar dig och din bostad. Det finns reglerkurvor som ser ut ungefär
som i illustrationen. I den ser du värmebehovet vid olika utetemperaturer. Det gäller bara att hitta
ett par punkter som passar.
• Exempel: Är kurvan inställd som i illustrationen och utetemperaturen är 0 grader, då är vattnet som
går ut i elementen +45 grader. Vid - 10 grader ute är vattnet + 55 grader. Du bestämmer själv vad
som passar bäst för dig.
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Utetemperatur ˚C

Smutsfilter
• På den inkommande fjärrvärmeledningen finns ett smutsfilter 3 där eventuella föroreningar samlas.
Blir filtret igensatt kan vattentemperaturen bli för låg och i så fall måste det spolas rent.
• Om du är osäker på att själv klara av filterrengöringen bör du anlita en VVS-installatör för att få arbetet
utfört. Ett skäl till det är att det finns en skållningsrisk när man gör ingrepp i fjärrvärmeledningarna.
Men känner du dig säker – följ anvisningarna på nästa sida.

Siffrorna refererar till illustrationen på sidan 6.
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Rengöring av smutsfilter
Anläggning med filterventil för spolning
1. Stäng av servisventilen för inkommande fjärrvärme 1 .
2. Stäng av servisventilen för utgående fjärrvärme 2 .

Tänk på att
vara försiktig!

3. Skruva av proppen i filterventilens mynning 3 .
4. Öppna långsamt servisventilen för utgående fjärrvärme 2 och håll en hink under.
5. Öppna långsamt filterventilen 3 . Var försiktig! Vattnets temperatur kan vara vid kokpunkten
och trycket är högt. Använd handskar!
6. Stäng filterventilen och skruva på proppen. Öppna försiktigt servisventilen för utgående fjärrvärme 2
och därefter för inkommande 1 .
7. Om spolningen inte ger resultat kan silen vara så igensatt att den måste plockas ut och rengöras. Även
packningarna i filterhuset kan då behöva bytas.

Anläggning med filterhus med lock
1. Stäng av servisventilen för inkommande fjärrvärme 1 .
2. Stäng av servisventilen för utgående fjärrvärme 2 .
3. Lossa locket försiktigt med en skiftnyckel. Se till att fjärrvärmevattnet i ledningen och filtret rinner ut.
4. Plocka ut och tvätta silen.
5. Sätt tillbaka sil och lock.
6. Öppna försiktigt servisventilen för utgående fjärrvärme 2 och därefter för inkommande 1 .

Du är alltid välkommen att kontakta oss!
Om du har frågor eller vill veta mer om serviceavtal är du välkommen att ringa oss på 0771-47 47 27,
vardagar mellan klockan 8.00 och 16.30. Du kan också skicka mejl till kundcenter.vm@eon.se och läsa mer på eon.se
Felanmälan 020-88 00 22 dygnet runt.
10

Om du får
problem med
värmen

Felsökningsguide

Vad har hänt?

Trolig orsak

Åtgärd

Läckage i fjärrvärmekretsen.

Packning eller koppling läcker.

Byt packning, spänn koppling. Om du är osäker kontakta VVS-installatör snarast.*

För låg radiatortemperatur.

Reglerutrustningen är ur funktion.

Ändra inställningen i reglercentralen och kontrollera att styrventilen aktiveras.

För låg radiatortemperatur på enskilda radiatorer.

Termostatventil kan ha fastnat i stängt läge.

Ta bort termostatdelen. Motionera ”tappen”. Om detta inte hjälper kontakta VVS-installatör.

Dålig värme i hela eller delar av huset.

Cirkulationspumpen har stannat.

Kontrollera spänningen till pumpen. Byt cirkulationspumpen.

Cirkulationspumpen har för låg hastighet.

Öka hastigheten på cirkulationspumpen.

För låg vattennivå i radiatorkretsen.

Fyll på vatten i radiatorkretsen.

Luft i systemet.

Stoppa cirkulationspumpen. Fyll på vatten och lufta radiatorerna.

Störande ljud i radiatorerna (susningar).

För hög hastighet på pumpen.

Sänk pumphastigheten.

Ständigt flöde eller droppande ur expansionskärlets överloppsrör eller ur säkerhetsventil utan
att påfyllning sker. Det vill säga ständigt överfyllt
värmesystem. Nonchalera aldrig detta läckage.

Inläckage genom fast ansluten påfyllningsventil.

Kontrollera att påfyllningsventilen är ordentligt stängd.
Upphör läckaget nu är det påfyllningsventilen som inte blir tät i stängt läge.
Nästa steg: stäng inkommande kallvattenventiler till huset, förslagsvis under natten,
för kontroll att påfyllningsventilen är tät.

Invändigt läckage i värmeväxlaren mellan
fjärrvärme- och radiatorkretsen.

Om fjärrvärmevattnet är märkt genom grönfärgning färgar det successivt av sig till
radiatorkretsen om värmeväxlaren har invändigt läckage. Ring VVS-installatör i så fall.*

Ofta förekommande påfyllningar av värmesystemet
erfordras. Detta är skadligt för värmesystemet och
leder så småningom till stora kostnader.

Läckage i värmesystemet.

Sök igenom värmesystemet efter läckage.

Fel på expansionskärlet, exempelvis kan gaskudden
i ett slutet kärl ha läckt ut.

Ett slutet kärl kan pumpas till erforderligt tryck av VVS-installatör.*

För låg värme- och varmvattentemperatur.

Igensatt filter, styrventil eller låg temperatur på
fjärrvärmeleveransen.

Kontrollera temperaturen på inkommande fjärrvärme. Jämför eventuellt med grannens.
Rensa filtret.

För låg varmvattentemperatur.

Reglerutrustningen ur funktion, felinställd.

Ändra inställningen i regulatorn och kontrollera att styrventilen aktiveras.

Fjärrvärmefilter igensatt. För låg temperatur på
inkommande fjärrvärme.

Rengör filtret, kontrollera temperaturen på inkommande fjärrvärme.

Styrventilen för varmvatten tätar ej i stängt läge.

Ändra inställningen i reglercentralen och kontrollera att styrventilen aktiveras.

Reglerutrustningen ur funktion, felinställd.

Byt ut styrventilen.

För hög varmvattentemperatur. Innebär
skållningsrisk och risk för igenkalkning av
varmvattenväxlaren.

* Om du har Fjärrvärmeserviceavtal med E.ON ring 0771–47 47 27 vardagar 8–16.30. Jour fjärrvärmeservice 020–88 00 22 dygnet runt.
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