
Värm din fastighet med fjärrvärme
Så här går det till



Fjärrvärme bygger på en enkel men 
genial idé. Istället för att varje hus har en 
egen värmekälla, samlar vi många fast-
igheter kring en gemensam anläggning 
med hög driftsäkerhet och avancerad 
rening. 

Tryggt och bekvämt 
För att installera fjärrvärme i er fastighet, drar vi fram 
rörledningar från vårt nät fram till husgrunden. Där ansluts 
rören till den fjärrvärmecentral ni låter installera. Centralen 
överför värmen från det heta vattnet i fjärrvärmenätet till 
fastighetens vattenburna värme- och varmvattensystem.  
 Att fjärrvärmecentralen är liten, ren, tyst och luktfri, och 
knappt behöver någon tillsyn, gör lösningen ännu bekvämare. 
När installationen är klar kan ni se fram emot att alltid ha en 
behaglig inomhustemperatur och en varm dusch när ni vill 
– dygnet runt, året om. 

Miljömärkt och prisvärt 
Med fjärrvärme går ekonomi och miljö hand i hand. Det är 
ett effektivt och prisvärt uppvärmningsalternativ, samtidigt 
som den har låg miljöpåverkan. Norrenergis fjärrvärme och 
fjärrkyla är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, 
och lever upp till mycket högt ställda miljökrav. Vi utvinner 
värmen från sådant som annars skulle gå till spillo, som rest-
produkter från skogsindustrin och värmeenergi från renat 
avloppsvatten. Det betyder att vi använder cirka 99 procent 
förnybara bränslen i vår produktion. 
 Idag värms 9 av 10 fastigheter i Solna och Sundbyberg  
med fjärrvärme. Välkommen att höra av er – vi är bara ett 
telefonsamtal bort.

Vad är fjärrvärme?
Det är enkelt att ansluta sig till vårt 
fjärrvärmenät. Inom fyra månader efter 
vårt första möte kan ni räkna med att ha 
fjärrvärmen inkopplad och klar.
 
I Norrenergis team, som tar hand om er anslutning, får ni  
en personlig kontaktperson som ni kan ringa direkt när ni har 
frågor och funderingar. Ni kan också vara trygga med att vi 
finns här även efter installationen. Vi tänker långsiktigt och 
vill gärna hjälpa er med tips som kan minska energianvänd-
ningen.

Att installera 
fjärrvärme är 
enkelt

Det här tar vi reda på tillsammans

• Finns Norrenergis ledningsnät nära er fastighet?

• Har er fastighet ett vattenburet värmesystem? 

• Hur stor är fastighetens yta?

• Hur värmer ni ert hus idag? 

• Hur ser er energianvändning ut?



Så här går det till – steg för steg

1. Kontakta oss! Ring eller mejla så bokar vi ett möte.

2. Möte hos er. Vi börjar med att träffas på plats hos er för  
 att gå igenom förutsättningarna. 

3. Prisindikation. Inom tre veckor får ni veta om det är  
 möjligt att installera fjärrvärme hos er. Vi ger er en prisin-  
 dikation som ni tar ställning till, och vill ni gå vidare tar vi  
 fram en offert. 

4. Offert. I offertarbetet går vi lite mer på djupet i våra  
 analyser och i de flesta fall kan vi ge er en fastprisoffert  
 inom cirka tre veckor. 

5. Avtal. När offerten är accepterad skriver vi avtal och  
  planerar för fortsättningen.

6. Uppstartsmöte. Så snart avtalet är påskrivet har vi ett start- 
 möte på plats hos er. Under mötet kommer vi överens om  
 var rören ska placeras för att installationen ska märkas så  
 lite som möjligt. Vi ser också över om något behöver  
 åtgärdas kring fastigheten inför installationsarbetet och  
 diskuterar hur samordningen med leverantören av värme- 
 centralen ska ske.

7. Ritning för ansökan. Efter mötet tar vi fram en ritning uti-
från det vi kommit överens om. Ritningen ingår som underlag 
för tillståndsansökan som vi skickar till berörda, till exempel 
för schakttillstånd. 

8. Arbetet startar. När tillstånden är klara, vilket vanligtvis tar 
cirka 2-3 veckor, kontaktar vi er för att bestämma när vi ska 
påbörja ledningsdragningen. Nu kan ni även be leverantören 
av fjärrvärmecentralen att börja med sitt jobb. 
 Vi gräver ett dike från vårt fjärrvärmenät i gatan fram till 
er fastighet. I diket lägger vi ner välisolerade rörledningar 
som fjärrvärmevattnet sedan levereras genom. Rören svetsas 
samman och görs klara för anslutning vid husgrunden. 
 Medan vi drar rören utomhus installerar er leverantör 
fjärrvärmecentralen inomhus. Om det uppstår frågor, är både 
ni och leverantören välkomna att höra av er till oss. 

9. Installerat och klart. När installationen är klar och  
Norrenergi har anslutit fjärrvärmecentralen till nätet, kon-
trollerar och godkänner Norrenergi hela installationen så att 
allt fungerar som det ska. Sedan är det bara att njuta av trygg 
och bekväm fjärrvärme!

Installationen  
– från första kontakt till slutkontroll
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När anslutningen till fastigheten är klar, ser vi till att återställa 
marken runt huset efter oss. Nu är arbetet klart men vår 
kontakt slutar inte här. Ni kan vara trygga med att vi alltid 
finns till hands om ni behöver hjälp eller har frågor även 
efter att installationen är klar. Vi ser fram emot en långsiktig 
relation med er, och om något skulle hända med värmen eller 
varmvattnet i er fastighet så finns vår beredskapspersonal 
alltid tillgänglig, även kvällar och helger.

Ring oss idag så ser vi om även er fastighet kan anslutas till 
vår driftsäkra och miljömärkta fjärrvärme. Ni når oss på 
telefon 08-475 04 40 eller genom e-post till  
forsaljning@norrenergi.se.

Vårt gemensamma kretslopp

Varmt fjärrvärmevatten pumpas genom ett slutet rörsystem 
till er fastighet.

Fjärrvärmecentralen överför värmen från det heta 
fjärrvärmevattnet till fastighetens vattenburna värme- och 
varmvattensystem för element och vattenkranar. 

Fjärrvärmevattnet kyls ned när värmen har växlats över 
till fastighetens värme- och varmvattensystem. Det kylda 
vattnet pumpas tillbaka i det slutna systemet och används 
om och om igen i vårt nät.

Vad händer sedan?  
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Trygg, bekväm och miljömärkt
När du väljer fjärrvärme från Norrenergi gör du ett tryggt,  
bekvämt och miljömässigt klokt val för din fastighet.
 Mer än 100 000 invånare och ett stort antal företag 
får sin fjärrvärme från oss. De flesta bor eller verkar i 
ägarkommunerna Solna och Sundbyberg, men även 
områden i Danderyd och Bromma får sin fjärrvärme från 
Norrenergi.
 Vi satsar på förnybar energi och var första 
energibolag i Sverige att märka all vår fjärrvärme med 
Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.
 Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Besöksadress: Solna Strandväg 96. Postadress: Box 1177, 171 23 Solna. Växel: 08-475 04 00.
Kundkontakt: 08-475 04 40. E-post: kontakt@norrenergi.se. www.norrenergi.se.


