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Om varmeanlegget og radiatorene  

Varmeanlegget er prosjektert til å skulle gi en romtemperatur (innetemperatur) på maksimum 22-26 

grader C. Denne løsningen med bruk av fjernvarme, skal gi oss kapasitet til dette helt ned til minus 20 

grader C. Men for at anlegget hele tiden skal kjøre mest mulig optimalt økonomisk, vil temperaturen 

på vannet fra varmeanlegget bli justert etter utetemperaturen. Derfor vil du oppleve at 

temperaturen på din radiator vil kunne variere noe (varmere når det er kaldt ute).  

Radiatorene vil normalt ikke bli varmere enn at du kan holde hånden på utsiden av radiatoren uten å 

brenne deg. Når radiatoren fungerer riktig, er den varmest øverst, og ganske så kald i bunn. For at 

radiatorene skal fungere effektivt er de avhengig av fri luftstrøm, spesielt på under- og oversiden. 

Bruk av gardiner foran radiator kan påvirke luftstrømmen betydelig og bør unngås.  

Innstilling av termostaten  

Har du flere radiatorer i samme rom, bør termostaten på alle radiatorene være innstilt på samme 

nivå for å oppnå jevn temperatur og maksimal utnyttelse av anlegget i din leilighet. Husk også på at 

temperaturskalaen nedenfor gjelder kun dersom alle vinduer er lukket. Alle radiatorer er 

termostatstyrt og mellom hvert siffer på termostaten er det ca. 4 graders forskjell. Tabellen nedenfor 

viser sammenheng mellom skala på termostat og romtemperatur i grader C. Merk at mellom tallene 

2 og 4 er det streker hvor hver strek utgjør ca. 1 grad.  

* – ca. 6 grader (automatisk frostsikring, ovn skrur seg aldri helt av)  

1 – ca. 12 grader  

2 – ca. 16 grader  

3 – ca. 20 grader  

4 – ca. 24 grader - OBS: anlegget er optimalisert til romtemperatur 24 – 26 grader C.  

5 – ca. 28 grader - OBS: anlegget er optimalisert til romtemperatur 24 – 26 grader C.  

Spare energi – vårt felles ansvar  

Med vårt nye varmeanlegg har Bakkehavn Sambyggelag fått et moderne varmeanlegg. Samtidig vil 

hele energiforbruket nå bli dekket over husleien. For at våre felleskostnader skal holdes så lave som 

mulig, ber vi alle sørge for ikke å bruke mer energi enn nødvendig. Skru gjerne ned temperaturen når 

du er på reise. Unngå åpne vinduer vinterstid, etc.  

Kald radiator/utilfredsstillende varme?  

Opplever du at en eller flere av dine radiatorer er kalde eller ikke avgir tilfredsstillende varme? 

Ta kontakt med styret på: styret@bakkehavn.no  

Radiator som har behov for lufting, da må dere kontakte styret. Andenæs VVS AS anbefaler ikke 

beboere å lufte selv.  

Med vennlig hilsen 

Andenæs VVS AS (Entreprenør), USBL (prosjektadministrator), Styret i Bakkehavn Sambyggelag.  
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