
  

 

INFORMASJON OM PIPENE I AS TRUDEVANG 

 

Pipene i gården er av typen tegl. Disse er nå rehabilitert med nye syrefaste stålrør i rette og fleksible lengder innvendig fra 

bunn til topp. Systemet heter PE Flex/ PE Seksjonsrør og er installert av firmaet Pipe Eksperten as, BRA-veien 55, 1782 

Halden, Tlf: 69 18 56 00, www.pipeeksperten.no 

 

Installasjon av nye ildsted 

Tilkopling av nytt ildsted til en rehabilitert pipe, krever kompetanse for ikke å gjøre skader på pipen. La fagfolk gjøre 

installasjonen, og forviss deg om at de kan reglene for slikt arbeid. Det er også viktig at det benyttes originaldeler, da dette 

er et krav for å opprettholde garantien. Skal du installere ny ovn eller peis, må du finne et ildsted som passer til det 

varmebehovet du trenger i boligen, og som kan passe til den type pipen som er montert. Ildsted med for høy temperatur 

kan skade pipa. Også ildsted med for lav temperatur og mye kondens kan skade pipa (olje, parafin og gass). Kjøper du 

ildsted som avgir mer varme en du trenger, får du dårlig utbytte av brenselet og ofte sot og skader på pipa siden du fyrer 

med liten trekk.  

Ikke alle ildstedsforhandlere har kunnskap om korrekt installasjon av ildsted, på alle typer piper. Pipe Eksperten as,  

kan være behjelpelig med montering av ildsted eller leveranse av originaldeler tilpasset pipen. 

 

Bruk av pipe og ildsteder i bygårder 

Det er viktig å være klar over at pipene nå fungerer på en litt annen måte enn før, og at man kanskje er nødt til å legge litt 

om på sine fyringsvaner. Spesielt i opptenningsfasen må man kanskje legge inn små mengder ved, og bruke litt tid før 

systemet er blitt godt og varmt, hvorpå da også trekken oppleves som bedre. 

 

Alle tilkoplinger til pipeløpet har innvirkning på hvor god trekken er i ildstedene. Feie og sotluker må alltid være lukket, 

for ikke å slippe inn falsk luft i pipeløpet, samt spjeld/dører/ventiler på alle ildsteder som ikke er i bruk må være stengt.  

 

Ildsted må ha luft for å fungere, dette betyr at friskluftventiler ut i friluft skal være åpne. Hvis man ikke har 

friskluftsventiler bør dette skaffes (et tips hvis man opplever dårlig trekk eller røyk inn i leiligheten er å åpne opp vinduet). 

Hvis ildsted da fungerer, så betyr det at man har for lite luft inn til leiligheten).  

Har man en kjøkkenvifte gående samtidig som man fyrer vil denne viften kunne tappe leiligheten for luft, og ildstedet vil 

derfor ikke fungere som forutsatt. Sett derfor vinduet på gløtt når kjøkkenvifte brukes. Husk også på at selv om man ikke 

bruker ildstedet, så er det viktig med nok luft inn i leiligheten slik at ikke denne luften blir hentet fra pipeløpet. Det kan 

medføre at røyk fra andres ildsted, kommer ut i din leilighet. 

 

Husk at det er flere tilkoplet ditt pipeløp. Disse er avhengig av at du fyrer riktig, og har riktig luftmengde i din leilighet. 

 

Fyr med tørr ved! 

Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensing. Vanligvis inneholder frisk trevirke ca 

60% vann. Dersom vanninnholdet reduseres til 20%, som er normalt for tørr ved, blir utbyttet 2,5 ganger større. Ikke bruk 

bensin, parafin og andre brannfarlige vesker til opptenning. 

 

Fyr med riktig trekk! 

Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme i 

ovnen. Med små ilegg unngås så kraftig fyring at det oppstår skade på ovn og pipe. 

 

Unngå rundfyring! 

Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. Da dannes det 

beksot i pipa som kan ta fyr og mye forurensing slippes ut i luften. Det kan oppstå forpuffninger som kan gi store 

sotskader på boligen. I verste fall kan giftig gass lekke ut og føre til forgiftning og død. 

 

Hvis pipebrann! 

Skulle det oppstå pipebrann, steng straks igjen alle ovnsventiler og luker som fører til pipen. Vær spesielt oppmerksom på 

peisspjeld – spjeldet må selvsagt ikke stenges hvis det fyres i peisen. Hold godt øye med loft og kjeller. Vær oppmerksom 

på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og andre steder der treverk og annet brennbart materiale kommer inn til 

pipen. Slokkingen overlates til brannvesenet. Ring nødnummer 110. Etter brannen må pipen kontrolleres av brann- og 

feiervesenet. Forsikringsselskapet ditt bør også varsles. 

 

Husk 

Feiing av stålpiper skal utføres med plastkost. 

Brenn aldri trykkimpregnert trevirke. Det inneholder det giftige metallet arsen. 

Brenn aldri klorholdig plast, PVC. 

Vrakved fra sjøen inneholder saltvann som bl.a. består av klor, og skal aldri brennes før den er utvasket av ferskvann. 

Vrakved vaskes ut ved å ligge minst et par år. 

Ikke brenn malt trevirke. Utendørs maling inneholder giftstoffer for å motvirke vekst av mose, grønske og sopper på 

utvendig kledning. Bruk heller ikke gamle malte innendørsmaterialer. Malingen kan inneholde skadelige blyforbindelser. 

Bruk kun rent trevirke/ skogsved i ildsteder med katalysator. 

Aske oppbevares i ubrennbar beholder med lokk. Tøm aske forsvarlig. Aske kan være brannfarlig i flere dager.  


