
FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA

Få fjärrvärmen och fjärrkylan  
på plats smidigt och tryggt

NCC har lång erfarenhet av att lägga fjärrvärmeledningar, 
särskilt i komplicerade stadsmiljöer som kräver god planering 
och logistik. Fjärrkyla kan ofta läggas helt schaktfritt – snabbt, 
störningsfritt, ekonomiskt och miljöanpassat.

• Lång och bred erfarenhet av rörläggning i alla typer 
av miljöer

• Vi hjälper dig att se helheten och att välja teknik

• Tekniskt kunnande och vana vid logistiska  
utmaningar, t.ex. i komplicerade stadsmiljöer

• Har byggt fjärrvärmenät i Stockholm sedan 1984

• Erfarenhet och metodik som minimerar störning  
för tredje man

• Fjärrkyla kan läggas schaktfritt. Metoderna är 
snabba, störningsfria, miljöanpassade och mycket 
ekonomiska

• Har utvecklat och arbetat med schaktfritt lednings-
byggande sedan 1960-talet 



NCC Construction Sverige AB
170 80 Solna
08-585 510 00
ncc.se/ledningsnat

TRYGG PARTNER
Fjärrvärme består av ett slutet system där värme från 
en central anläggning genom cirkulerande vatten 
värmer upp många fastigheter i ett samhälle. Det är en 
mycket miljövänlig uppvärmningsform och är idag den 
ledande i Sverige. NCC har byggt fjärrvärmenät i 
Stockholm sedan 1984 och kan därmed kalla oss den 
aktör som har längst och störst erfarenhet av den typen 
av projekt.

SCHAKTFRiTT
Ledningar för fjärrkyla kan ofta nyläggas, omläggas 
och renoveras schaktfritt, i princip oavsett dimension 
och längd. Val av metod beror på omständigheterna på 
plats. När det gäller fjärrvärme är det idag inte tekniskt 
möjligt att arbeta schaktfritt, bland annat på grund av 
hettan i vattnet. 

MiNiMERAD STÖRNiNG
Genom åren har vi samlat på oss stor kunskap om 
tekniken och den logistik som krävs för en smidig och 
väl genomförd rörläggning. För fjärrvärme krävs en 
särskild läggningsteknik för att skapa rörelseutrymme 
under mark för rören där vatten med olika tempera-
turer transporteras. Att minimera störningen för tredje 
man är också en mycket viktig förutsättning för ett 
lyckat utförande. 

SNABBT OCH EKONOMiSKT
När det gäller fjärrkyla ser förutsättningarna annor-
lunda ut. Eftersom schaktfria metoder kan användas 
kan dessa arbeten i regel göras med mycket små stör-
ningar. Staden är en miljö där schaktfria metoder är 
särskilt lämpliga. Metoderna är snabba, resurseffektiva 
och störningsfria. De skapar stora miljövinster och är 
samtidigt mycket ekonomiska. Många gånger kan du 
också lägga fjärrkyla i befintliga slopade ledningar.

Vi HJÄLPER DiG MED HELHETEN
Samtidigt som fjärrvärme läggs är det vanligt att samti-
digt se över andra ledningsnät. Det förenklar att då ha 
en partner som kan hantera alla typer av ledningar. 
NCC har arbetat med infrastrukturen under mark 
sedan mitten av 1960-talet och har därför heltäckande 
erfarenhet av all typ av rörläggning, i synnerhet 
schaktfri ledningsförnyelse. 

Oavsett vilken ledning du behöver lägga eller förnya 
hjälper vi dig att hitta den metod som är mest lämpad 
att lösa uppgiften. Helhetsperspektivet vet vi är något 
som våra kunder särskilt uppskattar.
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