
Lagkrav och lokala regler  
för arbete i fjärrvärmecentraler
För arbete i fjärrvärmecentraler inom Strängnäs kommun gäller 
Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser F:101 och lokala regler.

sevab.com



 Det gäller om du ska utföra:

• Nyinstallation.

• Byte av fjärrvärmecentral.

• Arbete på primärsidan.

• Förändringar på sekundärsidan som påverkar 
driftförhållande, effekt eller energiuttag.

Följande handlingar vill vi granska:

• Dimensioneringsunderlag.

• Situationsplan.

• Ritning över fjärrvärmeledningar från leverans-
punkten.

• Principschema över fjärrvärmecentralen och 
dimensioneringsdata för husets tappvatten och 
värmesystem.

• Planritning över fjärrvärmerummet, fjärrvärme-
centralen och värmemätarens placering.

• Arbets- och materialbeskrivning för installation 
av fjärrvärmecentralen.

Efter godkännande tillhandahåller vi:

• Systemalternativ HT (+120°C).

• Leveransgräns vid inkommande servisventil  
för fjärrvärme.

• Differenstryck i anslutningspunkten.

• Förslag på lämplig kopplingsprincip.

• Tidpunkt för möjlig leverans av fjärrvärme.

• Driftdata från befintlig anläggning  
(vid ombyggnad av befintlig fjärrvärmecentral).

• Information om värdet av lägre returtempera-
turer från fjärrvärmecentralen.

Vi tillhandahåller vid behov även:

• Passbit för flödesgivare.

• Dykrör för temperaturgivare.

• Eventuell ventil för differenstryck- 
reglering.

Fjärrvärmenätets primärsida har ett beräkningstryck på 16 bar och en 
beräkningstemperatur på 120 °C. För att förhindra personskador eller lagbrott; 
se till att lämna en anmälan till oss i god tid innan en fjärrvärmecentral på vårt 
nät installeras, byts ut eller renoveras. När anmälan är gjord granskas den av vår 
personal och efter godkännande tillhandahåller vi underlag. Följ våra 3 steg.

1. Anmäl till oss
Innan du anlitar en egen entreprenör ska du anmäla det tänkta arbetet till oss via  
telefon, mejl eller formulär på hemsidan. 

Du kan lämna anmälan  
på olika sätt

Ring: 0152-460 50 
Mejla: fjarrvarme@sevab.com 
eller fyll i formuläret på  
sevab.com/installationsanmalan



De lagkrav som ligger till grund för svetsning av 
tryckbärande rörsystem är:

• Följa kraven i AFS 2016:1,”Tryckbärande 
anordningar”, inklusive bilaga 1.

• Följa kraven i AFS 2017:3, ”Användning och 
kontroll av trycksatta anordningar”.

• Följa kraven i SS-EN 13480-4, ”Tillverkning och 
installation”.

• Följa kraven i SS-EN 13480-5, ”Kontroll och 
Provning”

• Följa Acceptanskraven för SS-EN 5817 C

• Följa krav för tillsyn vid svetsning SS-EN ISO 
14731

Installatören skall ha: 

• Godkänd svetsarprövning enligt SS-EN 287-1 
eller SS-EN 9606-1 

• Godkänd svetsarprövning för koppar och 
kopparlegeringar ISO 9606-

• För lödning, godkänd lödarprövning 
enligt SS-EN ISO 13133 eller SS-EN ISO 13585.

• En för svetsmetod och material utställd WPQR 
(svetsprocedur) enligt SS-EN ISO 15614-1.

• För svetsmetod 311 (gassvetsning) en utställd 
WPS (svetsdatablad) enligt SS-EN ISO 15609-2.

• För svetsmetod 111 och 141 (bågsvets) en ut-
ställd WPS (svetsdatablad) enligt SS-EN ISO 
15609-1. 

• För metod 912 (lödning) en utställd BPS (löd-
procedur) enligt SS-EN 13134.

Installationsrutiner som skall följas är:

• När installationen påbörjas ska en representant 
från oss närvara för genomgång av montaget.

• Innan anläggningen tas i drift ska fjärrvärme-
kretsen provtryckas i närvaro av en represen-
tant från oss.

• Vid driftsättning ska en representant från oss 
närvara. Entreprenörens egenkontrollplaner 
ska överlämnas.

• Efter genomförd installation ska kunden eller 
dennes representant kalla oss att närvara vid 
slutbesiktning.

Fjärrvärmecentraler skall utrustas med:

• Filter i framledningen.

• Fjärrvärmecentraler större än 100 kW ska ut-
rustas med temperaturmätare i fram- och retur-
ledning samt mellan för- och eftervärmare vid 
2-stegskoppling.

• Fjärrvärmecentraler större än 100 kW ska ut-
rustas med filter och förses med tömningsled-
ning som avslutas och proppas vid golv.

• Fjärrvärmecentraler större än 100 kW ska ut-
rustas med 3-punktsmätning.

2. Lagkrav och lokala regler
Sevab följer samtliga gällande lagar, krav och standarder. Vi säkerställer en hög kvalité vid alla 
arbeten som utförs på vårt fjärrvärmenät, inklusive fjärrvärmecentral och kringutrustning. 

Entreprenören som utför arbeten på fjärrvärmens primärsida ska uppfylla kraven enligt  
SS-EN ISO 3834-3. Före arbetets start ska installatören och Sevab:s representant göra en teknisk 
genomgång och gå igenom ställda krav.
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För mätutrustning för värmemätning  
gäller:

• Kunden bekostar och utför elinstallationer 
inklusive plomberbar säkring samt säkerhets-
brytare för integreringsverk.  
   Säkerhetsbrytaren ska monteras inom två 
meters kabellängd från flödesgivaren. De båda 
temperaturgivarna placeras på likvärdigt sätt. 
Rörmuff anpassas så att temperaturgivarens 
mätkropp når centrum av röret.

• Sammanställning av konstruktions- och drift- 
förutsättningar.

• Detaljlistor för rörledningskomponenter. 

• Dokumentation för diverse komponenter, till  
exempel ventiler och säkerhetsutrustning. 

• Dokument från provtryckning eller annan alter-
nativ provning. 

• Svetsdokumentation och svetslogg. 

• Materialintyg för grundmaterial och svetstill-
sats-material.

• Märkningsinformation (se EN 13480-4:2012,  
kapitel 11).

• Deklaration av överensstämmelse för tillverk-
ning/installation.

3. Efter installation
 
Efter genomförd installation ska kunden eller 
dennes representant kalla oss att närvara vid 
slutbesiktning. När arbetet är färdigställt ska en-
treprenören tillhandahålla dokumentation så att 
EEM:s representant kan slutbesikta och godkänna 
anläggningen.

Efter godkänd slutbesiktning skall följande do-
kumentation lämnas in till oss:

• Tekniska genomgången

• Dokumentera spårbarheten på materialet med 
materialcertifikat

• Dokumentera tillsatsmaterialet med material-
certifikat och batchnummer

• Överföra chargenummer på material

• Löd och eller Svetslogg

• Provtrycksprotokoll

Du kan lämna anmälan  
på olika sätt

Ring: 0152-460 50 
Mejla: fjarrvarme@sevab.com 
eller fyll i formuläret på  
sevab.com/installationsanmalan


