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Lokala anvisningar Luleå Energi 

Dessa bestämmelser tillämpas för leverans till byggnader som inte är ett småhus, fastighetstyp 210, 
enligt fastighetstaxeringen. Dessa anvisningar gäller före Svensk Fjärrvärmes F:101 
Fjärrvärmecentralen – utförande och installation (Svensk fjärrvärme F101). 

Grundläggande regler 

Denna bestämmelse omfattar både branschkrav, hänvisningar till myndighetskrav samt svenska 
och europeiska standarder. 
Tekniska, ekonomiska och administrativa frågor för fjärrvärmeanslutning regleras i kontrakt och 
allmänna avtalsvillkor. 

Dessa branschkrav är ett komplement till myndighetsföreskrifterna och gäller således vid 
nyanslutning, ombyggnad, utbyte och drift av fjärrvärmecentraler. De branschspecifika kraven är 
till för att säkerställa leverans, funktion och säkerhet. Korrekt dimensionering och injustering av 
värme- och varmvattensystem är en förutsättning för att branschkraven gällande avkylning av 
fjärrvärmevattnet ska uppfyllas. 

För att inte riskera frysskador på fjärrvärmens servisledning, så måste det alltid under vinterhalvåret 
vara cirkulation i ledningen. Fastighetsägaren ansvarar för att fjärrvärmecentralen och ledningar 
inom fastigheter hålls frostfria. 

Fastighetsägaren ska enligt allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme 
överlämna dimensioneringsunderlag och kopplingsprinciper till värmeleverantören. 
Detta gäller för nyinstallation och ombyggnad. Värmeleverantören ska tillstyrka 
att den fjärrvärmecentral, som väljs är lämplig för fjärrvärmesystemet. Den lokala 
värmeleverantören dimensionerar och tillhandahåller värmemätaren. 

Planeras förändring av flödesbehov, effekt eller någon annan förändring, som 
påverkar fjärrvärmecentralens funktion ska värmeleverantören informeras innan 
ombyggnaden utförs. Dessa åtgärder kan leda till ändrade avtalsformer. 

http://www.svenskfjarrvarme.se/Rapporter--Dokument/Rapporter_och_Dokument/Tekniska-bestammelser/
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1. Krav på fastighetsägare och entreprenörer
Leveransgränsen mellan leverantörens och kundens anläggning går efter servisventilerna. Dessa 

sitter normalt sett direkt innanför husväggen. 
Fastighetsägaren ansvar för att kontrollera att entreprenören har erforderliga licenser för att utföra 
arbete på fjärrvärmen när det sker utanför Luleå Energis regi.
Kund ansvarar för att entreprenörer följer de lokala anvisningar för Luleå Energis fjärrvärmesystem. 
Alla komponenter som används till fjärrvärmesystemet skall vara godkända för fjärrvärmestandard. 
Anmälan och teknisk specifikation på fjärrvärmecentralen skall sändas till Luleå Energi för 
godkännande innan installation påbörjas, detta gäller även ombyggnad. Luleå Energi skall 
kontaktas för godkännande av ventilstorlek innan anläggningen byggs.
Ombyggnad innefattar allt som påverkar fjärrvärmesystemet, t ex byte av fjärrvärmecentral, byte 
styrventiler och ändring av fastigheten.  Vid ombyggnation bekostar kunden ombyggnationen av 
fjärrvärmecentralen samt om mätarplatsen behöver förändras för att bibehålla god arbetsmiljö.

2. Fjärrvärmesystemets tekniska krav
Vid ny- och ombyggnationer skall fjärrvärmecentralen dimensioneras efter ett 
lågtemperatursystem: 

Vid ombyggnation kan äldre värmesystem (80-60 system) måsta ses över för att klara en 
dimensionerad framledningstemperatur på 80 grader. Det är upp till fastighetsägaren att 
kontrollera detta. Vid frågor kontakta Luleå Energi. 

3. Krav på Fjärrvärmecentralen
Bostadsfastigheter eller fastigheter med stora varmvattenbehov med ansluten effekt över 500 kW 
ska vara av typen tvåstegsväxlare för att få en så effektiv avkylning som möjligt.
Prefabricerade fjärrvärmeväxlare skall vara CE-märkta.
På primärsidan före och efter värmeväxlaren får inga gängade kopplingar förekomma. Detta gäller 
även övergångar mellan stål och koppar.
Reglerutrustningen skall ha en funktion som möjliggör laststyrning. För mer information om 
laststyrning kontakta Luleå Energi.

4. Instruktioner för installation/ ombyggnation av fjärrvärmecentraler och mätarplats 
Fjärrvärmecentralen skall vara tillgänglig för Luleå Energi för inspektion, kontroll och avläsning av 
fjärrvärmemätare, samt kontroll av servisventiler. Fjärrvärmerummets utrymme planeras med 
hänsyn till god arbetsmiljö och möjligheter för underhåll av fjärrvärmecentralen. 

Fjärrvärmecentralen ska alltid placeras så att den är lättillgänglig med avseende på avstånd till 
vägg och rimliga höjder. Det är ägaren som skall se till att tekniska anordningar inte vållar 
hälsofarliga eller onödigt tröttande och fysiska belastningar vid installation, normal användning, 
underhåll eller annan vanligt förekommande hantering. 

Fjärrvärmesystem Dimensioneringsdata Konstruktionsdata 

Lågtemperatursystem ≤80°C, 1,6 Mpa 120 C 1,6 Mpa 
Primärsystem Differenstryck 0,1-0,6 Mpa 
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Mätutrustningen placeras lättåtkomligt. Framför flödesmätaren erfordras ett fritt utrymme av 
minst 80 cm. Ett fritt utrymme, minst 15 cm, ska finnas mellan färdig isolerad ledning och vägg så 
att flödesmätaren enkelt kan monteras och demonteras. 

Efter att anläggningen tagits i drift görs en kontroll av fjärrvärmecentralens ingående 
komponenter där jämförelse görs mot krav ställda i Lokala anvisningar och Svensk Fjärrvärmes 
F:101 Fjärrvärmecentralen - utförande och installation (Svensk fjärrvärme F101).  

Luleå Energi förbehåller sig rätten att underkänna gjorda installationer i de fall de inte uppfyller 
dessa lokala anvisningar samt svensk fjärrvärmes F:101 Fjärrvärmecentralen - utförande och 
installation (Svensk fjärrvärme F101). I det fall installationerna uppvisar allvarliga brister eller inte 
åtgärdats efter påpekande förbehåller sig Luleå Energi rätten att stoppa leveranserna tills att 
påtalade fel är åtgärdade. 

Flödesmätarens anslutningsdimension, DN, dimensioneras av Luleå Energi. 

Vid nybyggnationer ska ström alltid dras fram till mätarplats med separat plomberbar säkring. 
Detta ska vara tydligt uppmärkt. 

Figur 1. Princip över mätarplatsens utförande. 

1. Plomberbar gruppcentral med säkring eller plomberbar automatsäkring
2. Integreringsverk
3. Inkommande ledning från gruppcentral, kabelarea min 1,5 mm2

4. Ledningar mellan värmemätarens delar, kabelarea min 0,75 mm2. För längre ledning än 7,5
m används min 1,5 mm2 area.

5. Flödesgivaren, DN- flödesgivarens anslutningsdimension.

Vid önskad avvikelse från kopplingsschema: Kontakta Luleå Energi. 

http://www.svenskfjarrvarme.se/Rapporter--Dokument/Rapporter_och_Dokument/Tekniska-bestammelser/
http://www.svenskfjarrvarme.se/Rapporter--Dokument/Rapporter_och_Dokument/Tekniska-bestammelser/
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5. Rörinstallationer

Fjärrvärmeledningar från servisventiler fram till fjärrvärmecentralen skall utföras enligt samma krav
som för övriga fjärrvärmeledningar vilket framgår av svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser för
distributionsledningar. Där framgår krav på material, fogningsmetoder, kopplingar,
tätningsmaterial och armatur. Koppling med packning som tätning ska kunna efterdras.

Inga gängade kopplingar på primärsidan före och efter fjärrvärmecentralen får förekomma. Detta
gäller även övergångar mellan stål och koppar.

Tappnings- resp. luftningsledningar avslutas ca 30 cm över golv och förses med muff och propp.
De ska vara svetsade mot trycksidan. Tappningsledning från smutsfilter ska ha minimum
dimension anslutning DN15.

Smutsfilter placeras så att ömtålig utrustning inte skadas vid rengöring och spolning av filtret.

Servisventiler placeras i fjärrvärmerummet 1,0 – 1,8 m över golv. Om servisventilerna placeras
utanför fjärrvärmerummet eller vid långa rörsträckor på mer än 5 m, monteras extra separata
ventiler i anslutning till fjärrvärmecentralen.

Max höjd för temperaturgivarplacering är 1,8 m över golv.

Rörisolering
Fjärrvärmerören i en fastighet skall vara isolerade. Att avlägsna isoleringen innebär olovlig
kraftavledning av värmeenergi och utgör ett brott enligt svensk lag brottsbalken 8 kap. 10 a §.
Isolering av primärsidan utförs enligt VVS-AMA 12. Isolertjocklek enligt tabell RB/1, serie2.
Isolering invid flödesmätare avslutas med gavelmanschetter ca 15 cm före fläns- eller
gänganslutningar. Isolering får inte dölja dykrörets anslutning.

Potentialutjämning
Elektriska fält och vagabonderande strömmar är ett elektriskt problem, och ska lösas med metoder
som föreslås i starkströmsföreskrifterna och SEK:s handbok 413 ”Potentialutjämning i byggnader”.
Har byggnaden potentialutjämning ska fjärrvärmerören potentialutjämnas.

6. Projektering

Rådgör med Luleå Energi om förutsättningarna för anslutning och dimensionering av
fjärrvärmecentraler.

Beställning av fjärrvärmeanslutning skall göras i god tid av den blivande kunden för att Luleå
Energi skall ha möjlighet att utföra erforderlig ledningsdragning.

Då VVS-projekteringen påbörjas träffas överenskommelse om kopplingsprincip,
dimensioneringsdata, placering av fjärrvärmecentralen samt mätutrustning. Fabrikat på
värmeväxlare och reglerutrustning meddelas Luleå Energi.

Vid avhämtande av material som tillhandhålls av Luleå Energi skall vi kontaktas minst tre (3) veckor
i förväg. Materialet lämnas ej ut förrän projekteringshandlingarna är godkända av Luleå Energi.

Vid provtryckning, installationskontroll och idrifttagande skall Luleå Energi kontaktas minst tre (3)
dagar i förväg.
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7. Bilagor 

Husinföringar 

Rörgravar 

 

 
 

Luleå Energi skall kontaktas vid följande tillfällen:  

• I det inledande skedet av planering för fjärrvärme.  

• I samband med dimensionering och beställning av fjärrvärmecentralen. 

• Före drifttagning av fjärrvärmecentralen 

• Vid ändring av eller ombyggnation av fjärrvärmecentralen. 

• Vid ombyggnad av fastigheten eller ändring av dess uppvärmningssystem. 

• Vid byte av styrventiler. 
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Figur 2. Husinföring 
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Figur 3. Husinföring platta på mark 
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Figur 4. Lägganvisningar rörgravar 
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