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Markarbeten på Rosengatan från mitten av mars till november 2022 

Vi säkrar din värme 
Under marken där du går breder vårt gemensamma fjärrvärmenät ut sig där vi strömmar varmt 
vatten för att kunna förse dig med värme och varmvatten. Norrenergi förser cirka 90 procent 
av alla som bor i Sundbyberg och Solna med värme som till största del är återvunnen och 
förnybar. Den är dessutom märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.  

Nu förbättrar vi fjärrvärmenätet i ditt område 
Fjärrvärmeledningen på Rosengatan är mer än 50 år gammal och det har blivit dags att byta 
ut den mot en helt ny. Det gör vi för att undvika läckor och säkra att du har det varmt hemma 
och skönt varmvatten i din dusch.   

Vad innebär det för dig? 
Arbetet pågår från mitten av mars fram 
till november och innebär att vi gräver 
upp marken längs Rosengatan. Vi gör 
också vissa sprängningsarbeten på de 
platser där det finns berg.  

Gatan stängs av för biltrafik men det  
går alltid att komma fram till 
parkeringsgaragen. Gång- och 
cykelbanor fungerar som vanligt.  

Våra arbetstider är vardagar från  
kl 7 till 18 och vi gör arbetet i två 
etapper, som du ser i bilden här intill. 

Tidplanen för etapperna är: 

Etapp 1: mars–juni/juli 

Etapp 2: juni/juli–oktober/november 
                                                                     Bilden visar etapp 1 i rött och etapp 2 i gult. 

Kontakt  
Vi förstår att arbetet påverkar dig som bor och vistas i området, inte minst med tanke på att så 
många andra markarbeten pågår i området. Vi gör allt vi kan för att det ska gå så snabbt och 
smidigt som möjligt.  

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta någon av 
oss som ansvarar för projektet på telefon eller e-post enligt nedan.  

Tack för din förståelse!  

Varma hälsningar   
Norrenergi                                                                                                         

Robin Kelkkanen  Anders Bergström 
Projektledare Byggledare 
Telefon: 08-475 04 40 Telefon: 08-5947 61 60 
E-post: robin.kelkkanen@fvb.se E-post: kontakt@norrenergi.se 
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