
Information från Söderhamn Nära 
till dig som har fjärrvärme.

Fjärrvärme
Definitioner och förklaringar

Spara den här 
informationen!



Så här fungerar din fjärrvärme
Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten 
som värmts upp i ett centralt kraftvärmeverk eller 
värmeverk. Det heta vattnet transporteras under tryck 
i ett system av välisolerade rör. Vattnet är 70-120 

grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds 
till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. Där finns en 
värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att 
värma upp husets element och vattnet i kranarna.

Ångpannan eldas 
med träflis, bark och 
returträ.

Restvärme.
Ångan 
från 
turbinen 
kondenseras 
och överförs 
till fjärr- 
värmenätet.

Kraftvärmeverket levererar både värme och elektricitet



Abonnemang
Avtal om fjärrvärmeleverans.

Abonnentcentral
Lokal med värmeväxlare, mätanordning och ut-
rustning för överföring av värme från fjärrvärme-
systemets primärsida till byggnad.

Förbindelsepunkt
Gränsen mellan Söderhamn Näras och kundens 
anläggningar. Förbindelsepunkten är normalt 
första avstängningsventil (servisventil) innanför 
fastighetens yttervägg/grundmur.

Leveranspunkt
Leveranspunkt = förbindelsepunkt.

Kundens anläggning
Rörsystem och fjärrvärmecentral efter förbindel-
sepunkten. Omfattar även sekundära systemet i 
sin helhet. Anläggningen ägs och underhålls av 
kunden.

Leverantörens anläggning
Söderhamn Näras anläggning. 
Anläggningen fram till förbindelsepunkten. Pri-
märsystemet. Den del av fjärrvärmesystemet som 
ägs, bekostas och underhålls av Söderhamn Nära 
AB.

Primärsystem
Den del av anläggningen som står i direkt kontakt 
med Söderhamn Näras produktionsanläggning. 
Primärsystemet fortsätter normalt efter förbindel-
sepunkten fram till fjärrvärmecentral. Primärsys-
temets del inom fastigheten utformas enligt anvis-
ningar från Söderhamn Nära (Svensk Fjärrvärmes 
tekniska anvisningar för fjärrvärmecentral).
Primärsystemet har högre temperatur och tryck. 
Max 120oC och 1.6 MPa (16 kg/cm2).

Sekundärsystem
Kundens system för uppvärmning och uttag av 
tappvarmvatten. Sekundärsystemet har lägre tem-
peratur och tryck.

Fjärrvärmecentralens olika delar



Vår garanti till dig!
Vi garanterar alltid högsta leveranssäkerhet och kvalitet på våra värmeleveranser.
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