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Viktig information om hur installationen kommer att  
gå till och vad du som fastighetsägare bör känna till inför  

installationen av fjärrvärme i din fastighet.



 

CM 80
  DJUPT EV. TOMRÖR FÖR FRAMTIDA 

BREDBANDSANSLUTNING

FJÄRRVÄRMERÖR

CA 100 cm

Så här går det till: 

Tänk på att... 
flytta trädgårdsplattor, mindre buskar och de växter som du är rädd om till en skyddad tillfällig  
plats innan grävarbetet sätts igång. Du ansvarar själv för att återplantera och återställa eventuella
plattytor efter det att markytan grovåterställts av oss. 

Vi kommer ut till dig på hembesök och informerar om och går igenom din installation. Vi planerar  
tillsammans var det är lämpligast att placera din fjärrvärmecentral och hur vi kan dra rören.  
Vi samråder även om grävning på din tomt. 

1 Hembesök

2 Grävprocessen och utvändiga arbeten
Ett ca 80 cm djupt ledningsdike grävs upp på din tomt fram till din husvägg. I schaktet lägger vi ner 
fjärrvärmerören som därefter svetsas, provtrycks och isoleras. Detta sker i olika tidsintervaller. Har du 
ett hus med källare borras hålet i källarväggen. Har du ett hus utan källare läggs rören på utsidan av 
väggen och döljs med en profilerad plåtlåda. Plåtlådan kan fås i standardfärg vitt, rött eller svart ‘
alternativt grundmålad för att själv måla den i valfri färg. 

Innan grävning... 
begär vår entreprenör kabelutsättning  
via ledningskollen.se för den plats där  
grävning är tänkt, för att undvika av- 
grävning av några kablar eller rör. 
Du ansvarar själv för utsättning av  
egna kablar ex. trädgårdsbelysning, 
slingor till robotgräsklippare etc.



Tänk på att... 
tiden mellan utvändiga arbeten och installationstillfället kommer att dröja. detsamma gäller  
även i vissa fall tiden mellan det utvändiga arbetet och utvändiga återställningsarbetet.

Vi kontaktar dig och kommer överens om en tid för installation. Under dagen som installationen sker 
kommer ni att bli utan värme och varmvatten. Den nya fjärrvärmecentralen monteras på överenskommen 
plats och tas i drift. Din gamla panna lyfter vi ut på din infart om du valt att skrota den. Vill du ha hjälp 
med bortforsling kan du beställa vår tilläggstjänst. I annat fall ställs pannan åt sidan och lämnas kvar i 
pannrummet.

4 Installationstillfället

När installationen är klar bokas en tid för inre slut- 
besiktning. Vid besiktningstillfället får du även en 
genomgång av hur fjärrvärmecentralen fungerar 
och sköts på bästa sätt. Eventuella besiktnings- 
anmärkningar noteras och åtgärdas.

5 Besiktning

3 Utvändig återställning
Efter avslutat rörarbete återställer vi schaktet både på din tomt och på gatan. Asfaltering av gata,  
trottoar och tomtytor samordnas ibland med andra projekt och kan därför dröja en tid. Hålet i ytter- 
väggen tätas efter att ledningarna har dragits in, men sista finputset med att spackla och måla åligger 
fastighetsägaren. PiteEnergi avslutar utomhus genom att lägga matjord och så gräsfrö därefter  
ansvarar fastighetsägaren för bevattning och eventuella småjusteringar (sättningar).

Har du frågor? 
En fjärrvärmeinstallation är  
ett stort och viktigt beslut  
som väcker många frågor. Här 
har vi samlat de vanligaste 
svaren, men du är såklart alltid 
välkommen att höra av dig 
direkt till oss. 

Läs mer på piteenergi.se   
eller ring oss på 0911-648 00.

Therese Lundgren, Kundservice

Tilläggtjänster

•  Bortforsling av gammal värmepanna 1000 kr

•  Begär offert för mindre elarbeten i 
 i anslutning till och i samband med  
 din fjärrvärminstallation.
 Exempelvis extra uttag etc.



Vi driver och utvecklar fjärrvärmenäten i Piteå kommun för att dra nytta av överskottsenergin  
industrin skapar. Det värmer både hjärtat och kroppen eftersom vi och våra kunder på så vis  
bidrar till en hållbar utveckling i hela regionen.

Med fjärrvärme får du en trygg uppvärmningsform,  

lättskött, stabilt och bekvämt. Vår fjärrvärme är dessutom  

klimatsmart och sparar på miljön. Tack vare samarbeten  

med våra lokala industrier värms det centrala  

fjärrvärmenätet till 99% av återvunnen spillvärme.

Fjärrvärmen tar liten plats i ditt hem. Allt du behöver göra  

är att vrida på elementet eller kranen så får du precis den  

värme du vill ha. En trygg uppvärmningsform som ger  

ett jämt och behagligt inomhusklimat oavsett utomhus- 

temperatur och varmvattnet räcker till alla i familjen.

Viktig information om hur installationen kommer att  
gå till och vad du som fastighetsägare bör känna till inför  

installationen av fjärrvärme i din fastighet.

Hållbar uppvärmning
med fjärrvärme


