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Angående värmesystemet – praktisk information 

Ert värmesystem är nu injusterat. Det innebär att vi har beräknat ett vattenflöde som ska kunna ta sig 

till alla radiatorer (element) i ert ledningssystem. Vid elementet har vi justerat in en öppning i 

ventilen för att släppa in rätt mängd vatten för att elementet ska ge den värmeeffekt som det är 

dimensionerat för. För att säkerställa att vattenflödet når hela vägen till den allra bortersta 

lägenheten har vi i källaren mätt in tryck och flöde genom stamventilerna och justerat öppningen på 

dem. Det vi har gjort baserar sig alltså både på teoretiska beräkningar och på faktiska uppmätningar 

på plats. Vi har gjort flera kontrollmätningar under arbetets lopp för att säkerställa att det finns 

tillräckligt tryck och flöde i varje stam.  

. . . . . . .  

 

Termostaten 

Det vi kallar termostat är det ”vred” i sidan av 

varje element där ni kan reglera värmen 

själva. Termostaten är speciell på det viset att 

den inuti sig har en gummikropp som reagerar 

på värmen runt omkring. När termostaten 

känner att det är över 24 °C kommer den att 

stänga av värmeflödet. Den öppnar igen när 

temperaturen gått ner. I verkligheten innebär 

denna gräns på 24 grader att temperaturen 

inne i lägenheten är ca 22 °C. Fördelen med 

det här är att ni ska kunna hitta en temperatur 

som ni känner er bekväm med, och då 

kommer termostaten att styra värmen så att 

den temperaturen behålls, oavsett växlingar i 

väderlek eller tilloppstemperatur (temperatur 

på vattnet i elementet). En jämn temperatur 

känns mest behaglig för kroppen, och ni 

slipper reglera själva.  

Vad betyder de olika markeringarna? 

Varje steg, eller ”prick”, innebär ca 1 grad. 

Termostaten är specialbeställd just för att 

hålla 22 grader, och därför är det högsta läget 

en bit över siffran 3 på termostaten. Siffran 3 

innebär ca 20 °C, 2 ca 16 °C, och 1 ca 12 °C. En 

lämplig temperatur för sovrummet, där många 

vill ha det svalare, kan vara ca 18 °C. D.v.s. 

mitt emellan tvåan och trean. Snöflingan 

betyder i praktiken helt avstängd värme, men 

att ett litet vattenflöde kan tillåtas om det 

annars är risk för frostskador.  

Men mitt element är iskallt. Varför?  

Kontrollera att termostaten står på max (så 

långt det går att vrida den förbi steg tre).  

Kontrollera att ni inte har möbler eller 

gardiner tätt inpå termostaten eller 

elementet. Står något för nära termostaten 

”fastnar” värmen där och termostaten stänger 

för tidigt. Står det möbler framför hela 

elementet kan värmen inte cirkulera ut i 

rummet. Låt det finnas ett fritt utrymme på 

minst 15-20 cm framför elementet för bästa 

effekt.   

Värmen styrs inte bara av termostaten, utan 

också av en dator i värmecentralen. Datorn 

(reglercentralen) reagerar på värden från en 

utomhustermometer och på värden från 

flertalet mätare av temperatur inomhus. 

Flödet till elementen är ungefär lika stort året 

om, och för att hålla rätt temperatur måste 

temperaturen på vattnet vara olika under 

olika delar av året. Det har nu varit en relativt 

mild höst, och det flöde ni har kunnat känna 

har inte varit mycket högre än 30 °C under de 

senaste veckorna. Det känns ”kallt”. Ännu i 

slutet på oktober hade vi några dagar med 16-

18 °C utomhus. När det är så varmt stänger 

pumpen i värmecentralen av helt, och ingen 

värme cirkulerar i systemet. När det är 

minusgrader utomhus kommer den övre delen 

av elementet att kännas betydligt varmare.  



Är det varmt högst upp på elementet, men 

iskallt längst ner är det ett tecken på att 

elementet fungerar mycket bra. Det betyder 

att elementet hinner avge all värme som den 

ska, innan vattnet vänder för att värmas upp 

igen i värmecentralen i källaren.  

Era hus är stadiga byggnader i tegel, och tegel 

kan lagra värme under lång tid. Emellanåt 

kommer elementet att kännas kallt av den 

anledningen.  

Det viktiga är inte hur elementet känns – det 

viktiga är hur det känns i rummet.  

 

Jag vill ha mer än 22 °C. Varför kan jag inte 

få det?  

Bostadsrättsföreningens styrelse i samråd 

med HSB har bestämt att hålla gränsen till 

22 °C. Man har i och med det följt Socialstyrel-

sens rekommendationer för inomhus-

temperatur. Det egentliga rådet är 20 °C, 

vilket är det som många kommunala 

fastighetsbolag i regionen erbjuder, men 22 °C 

anses vara lämpligare för äldre och/eller 

funktionshindrade personer. Redan vid 23 °C 

har man i forskning kunna se en negativ effekt 

på den kognitiva förmågan, och en för hög 

inomhustemperatur kan medföra en direkt 

fara för personer med försämrad 

blodcirkulation.  

Det är inte heller möjligt med individuellt 

valda temperaturer i denna fastighet då 

systemet från början inte är dimensionerat för 

det. Tyvärr är en begränsad valfrihet i vissa 

frågor något som följer när man bor i ett 

flerbostadshus.  

Många av er har haft temperaturer på 

24-26 °C inomhus tidigare, vilket inte är bra 

för hälsan. Nu ska kroppen vänja sig vid en 

lägre temperatur, och vi har full förståelse för 

att det kan kännas obehagligt i början.  

 

Vad ska jag göra med termometern jag fick?  

Några lägenheter i varje hus fick en givare (en 

typ av termometer) installerad i samband med 

att ni fick era termostater. Lägenheterna är 

utvalda på grund av deras läge i huset. 

Montören vet ingenting om er bakgrund: 

tidigare temperatur, eventuella klagomål 

o.s.v. Givarens uppgift är att mäta upp er 

inomhustemperatur och skicka information till 

datorn i värmecentralen, så att den så kallade 

värmekurvan justeras så att ni ska få era 22 

grader. Ni kan se på givaren att olika värden 

blinkar fram, och de värdena är olika typer av 

medelvärden för er innetemperatur. Givaren 

är alltså inte i första hand till för ert personliga 

bruk, och ni har inget ansvar att göra 

någonting med den.  

Vill ni kontrollera med en egen termometer?  

Ställ då termometern på en byrå, bord eller 

motsvarande inne i rummet för att den ska 

kunna visa ett korrekt värde. Många vill gärna 

ha sin termometer stående på fönsterbrädet, 

men det blir missvisande då kall strålning från 

fönstret eller varm strålning från elementet 

påverkar termometern.  

 

Vi tackar för oss 

Alla de företag som har varit involverade i 

processen med värmesystemet har nu 

färdigställt den del av arbetet som gäller 

enskilda lägenheter. Ytterligare frågor som ni 

har besvaras inte av någon utav oss. Vi ber er 

vänligen kontakta föreningens styrelse istället. 

Styrelsen är mycket påläst om exempelvis 

Socialstyrelsens riktlinjer för temperatur 

inomhus, och de har stöd av HSB:s energi- och 

fastighetsexperter i alla frågor som rör 

värmesystemet. Vid akuta problem kan ni 

vända er till felanmälan hos HSB.  
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