
Energitipsens

ABC
för dig som har fjärrvärme



Det finns många saker du kan göra för att minska energin som  
behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara 
energi är det många som funderar på att byta fönster, tilläggsisolera 
vinden eller andra stora kostnadskrävande insatser. 

Men innan man kommer dit finns det många effektiva och enklare 
saker att göra – vi kallar det för Energitipsens ABC. Man börjar 
såklart med A, justera de anläggningar man redan har. Därefter gör 
man B, mindre investeringar i själva styrtekniken och tillslut, gör 
man de mer omfattande investeringarna C. 

Följer man Energitipsens ABC sparar man både energi och pengar.
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Justera reglerkurvan i husets värmecentral 
Reglerkurvan styr värmen efter rådande utetemperaturer för att skapa en 
jämn temperatur inne. En dåligt anpassad reglerkurva innebär att det ibland 
blir för kallt och ibland för varmt inomhus och för varje gång detta sker, så 
går det åt onödig energi. 

Dra ned temperaturen i gemensamma utrymmen
Ett enkelt sätt att minska energianvändningen är att dra ner temperaturen 
i trapphus, källare, garage och andra gemensamma utrymmen där man inte 
vistas så ofta. Lagom temperatur i dessa utrymmen är 15-16 grader. 

Kolla varmvattentemperaturen
Varmvattnet brukar svara för cirka 25 % av husets energibehov. En lagom 
varm temperatur ut från värmecentralen är 55 grader. Kontrollera också att 
det inte finns några läckande kranar eller andra läckor och byt ut duschmun-
stycken och vattenkranar till snålspolande.

Stäng av värmen på sommaren 
Under sommaren behövs i regel ingen värme för att värma upp fastig heten. 
Vanligen stängs värmen av via pumpfunktionen i värmens styrsystem.  
Rekommenderad utomhustemperatur för pumpstopp är 15-17 grader. Har 
inte styrsystemet pumpstoppsfunktion bör man stänga av värmen till radia-
torkretsen under juni, juli och augusti.

A Energioptimering



Byte till tryckstyrda pumpar för värme och varmvattencirkulation
Åtgärden ger möjlighet att på ett bättre sätt anpassa flöden och tryck-
uppsättningar i distributionssystemen samt möjlighet att spara värme och 
pumpel.

Injustering av värmesystem
Att ha rätt flöde i värmesystemets olika delar är ett måste för optimal funk-
tion och värmekomfort. Detta är också viktigt för att få låg returtemperatur 
på fjärrvärmen. I vissa fall kan man utföra injustering utifrån befintliga ven-
tiler och har man äldre typer måste dessa ofta bytas.

Effektreglering 
Vissa styrsystem möjliggör aktiv effektreglering/begränsning. Åtgärden 
begränsar både energi och effektuttagen i fastigheten.

Tidstyrning och värmeåtervinning - ventilation 
Beroende på vilka typer av ventilationssystem som förekommer i fastig heten 
kan olika åtgärder vara aktuella.

Frånluftsystem 
Tryckstyrning via utetemperatur: Åtgärden kompenserar för de ökande ter-
miska stigkrafter vid kall väderlek.
Tidstyrning: Fläkten ska bara användas vid behov
  
Till och frånluft 
Värmeåtervinning: Olika lösningar finns beroende på systemutförande 
roterande värmeväxlare, korsströmsväxlare och vätskekopplade batterier

B Tekniska installationer



Täta fönster och dörrar
Ett enkelt sätt att minska värmen som läcker ut genom fastigheten och sam-
tidigt öka komforten inomhus är att byta ut gamla tätningslister mot nya samt 
täta fönster och dörrar som helt saknar tätningslister. 

Tilläggsisolera vinden
Bra isolering på vinden är viktig. Isoleringsstandarden varierar beroende på 
vilken byggteknik som används. I äldre hus är det vanligt att isoler- 
standarden är sämre. Har man outnyttjade vindar, s k kallvind, kan tillägg-
sisolering med lösull göras med god lönsamhet. Om vinden utnyttjas som 
vindsförråd etc, bör lönsamheten kontrolleras innan åtgärd vidtas.

Byt fönster
I ett äldre flerbostadshus kan fönstren stå för cirka 20 % av värme- 
förlusten. Att byta fönster kan därför vara ett effektivt sätt att minska energi -
kostnaderna och samtidigt få ett bättre inneklimat. Välj hellre fönster med 
låga energiförluster även om det är något dyrare än ett standard fönster. Om 
de befintliga fönstren är i bra skick går det att byta ut glasen eller komplet-
tera med en tredje glasruta.

C Investeringar i husets klimatskal



Kontaktuppgifter
Telefon: 020-46 00 00 (Tryck tre för fjärrvärme)
Öppettider: mån-tors 8-16, fre 8-15
E-post: kundservice.varme@fortum.com
www.fortum.se/fjarrvarme

Utbildning på din 
fjärrvärmecentral
Vi ger dig grundläggande utbildning på 
funktioner och skötsel av fjärr - 
värmecentralen för att undvika onö-
diga kostnader och akuta reparationer.

Energikollen
Hyr din egen energirådgivare och  
få en bedömning av fjärrvärme-
centralens prestanda. 

Årlig funktionskontroll 
på din fjärrvärmecentral
Teckna avtal för årlig funktionskontroll 
av fjärrvärmecentralen och minska 
risken för haveri eller andra akuta 
reparationsbehov. 

Trimma husets värmesystem
Åtgärder kan omfatta mätningar, byte 
av ventiler och andra komponenter 
samt inställning av styrfunktioner.

Dags att byta fjärrvärmecentral
Vi bygger om fjärrvärmecentralen och 
ger dig senaste tekniken för bästa 
energiutnyttjande.

Mätsignal – energimätare
Genom att koppla upp en mätsignal 
till energimätareen har du möjlighet 
att följa upp energianvändningen i 
fastigheten minut för minut.

Energikartläggning
Kvalificerad analys av fastighetens  
alla energiflöden och samlade  
effektiviseringspotential.

Energitjänster 


