
Så här går det till:  

Hör av dig och berätta att du funderar på att 
byta värmecentral, via kundportalen eller 
genom att ringa eller mejla, så kontaktar vi dig 
och bokar tid för ett möte.

När vi ses har vi med oss en presentation
som visar hur bytet går till. Vi tar även med 
den statistik vi har om din värmecentral i 
presentationen.

När vi är hos dig passar vi på att ta några 
bilder på din anläggning och så går vi hem och 
räknar lite, dimensionerar värmecentralen 
och tar fram en offert.

När det är dags för byte ser vi till att allt går 
smidigt, hela vägen från planering till besiktning.

Vattnet till din fastighet behöver normalt sett
stängas av en eller ett par gånger under en 
halv dag. 

Hela bytet från att riva den gamla centralen 
tills att det står en nybesiktigad på plats 
brukar ta cirka en vecka. Med normal 
leveranstid på fem veckor tar det ungefär 
sex veckor från din beställning till att 
fjärrvärmecentralen är utbytt.

Vi ställer in värmecentralen och kvalitets-
säkrar driften.

Ny fjärrvärmecentral

Jämn och effektiv 
värme utan avbrott
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Gör upp en plan för byte av fjärrvärmecentral. 
Ett akut byte blir ofta stökigt. 

Vi har sett fjärrvärmecentraler här i Solna och Sundbyberg som har tuffat på sedan 70-talet. Det visar hur 
stabil centralen är, men den håller inte för evigt. Går den sönder akut brukar vi kunna lösa det på ett bra sätt, 
men ett akut byte är ändå bäst att undvika. Därför är vårt råd till dig att redan nu planera och budgetera för 
ditt byte. 

Hur vet man när det är dags att byta? 
Vi brukar säga att en fjärrvärmecentral som är äldre än 20 år börjar bli gammal. Visst går det att laga eller byta 
delar när något går sönder, men oftast lönar det sig att byta värmecentralen helt. Om du inte vet hur gammal 
din är kommer vi gärna och hjälper dig med en bedömning. Hör av dig bara, vi kanske redan har kunskap om din 
fjärrvärmecentral sedan tidigare.
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När ska du byta? 
Smartast är att byta när det inte är så kallt ute (och alla inte är på semester). Maj, juni, augusti och september 
är bra bytesmånader. 
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Vilket resultat kan du vänta dig? 

Du får andrum. I första hand är ett byte en försäkring om att du får streamad värme till huset – jämnt, effektivt 
och utan avbrott. En lugn och ro-garanti skulle man kunna säga.

Du får mer plats. Vi har lyft ut fjärrvärmecentraler som tagit upp 15 kvadratmeter i källaren av huset. En ny 
fjärrvärmecentral är mycket mindre. På så sätt frigörs yta som du kan använda till annat. 

Du kan optimera. Med en ny fjärrvärmecentral kan du få fler inställningsmöjligheter, vilket ökar möjligheten
att optimera din energianvändning. 

Du får en garanti. Vi ser till att din fjärrvärmecentral är beräknad och anpassad efter fastighetens behov. Vid 
ett byte av fjärrvärmecentral lämnar vi 5 års produkt- och funktionsgaranti. 

Vi hjälper dig att komma igång.

Gör en intresseanmälan så hör vi av oss och tar fram ett förslag. Om du bara vill lära dig lite mer om hur effektiv 
din nuvarande fjärrvärmecentral är kan du boka vår tjänst Driftgenomgång. Då berättar vi om de olika funktioner 
som finns i din värmecentral och vad du kan göra själv för att värmen i huset ska fungera så bra som möjligt.

Du når oss via kontakt@norrenergi.se eller 08-475 04 40.

Fördelar med tjänsten 

Ny fjärrvärmecentral:
- Jämn och effektiv värme utan avbrott.
- Inget akut och krångligt byte.
- Full kontroll på framtida kostnader.
- 5 års garanti på arbetet.
- Driftgenomgång för att spara energi.
- Du får en kontaktperson som du alltid kan fråga om råd.

Fördelar med tjänsten 
Ny fjärrvärmecentral 

– Jämn och effektiv värme utan avbrott.
– Inget akut och krångligt byte.
– Full kontroll på framtida kostnader.
– 5 års garanti på arbetet.
– Du får en genomgång av hur den nya centralen fungerar.


