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Nya tjänster i stadsnätet
Under våren kunde vi presentera nya 
leverantörer och pakettjänster; Boxer, 
internet + tv från Sappa och internet, tv 
och telefoni från AllTele.

Hastighetsskola
På karlstadsnat.se/hastighetsskola 
kan du hitta info och tips om hur 
du får ut så mycket som möjligt 
av din stadsnätsanslutning. 

Elnätsavgiften
Under våren stod vi på Soltorget för att 
träffa er och svara på frågor. Vi 
genomförde en undersökning som  
bland annat visade på en låg kännedom 
om vad elnätsavgiften består av. Vi 
arbetar ständigt med att ta fram enkel 
information för att få mer medvetna 
elanvändare. Vill du veta mer om 
elnätsavgiften hittar du information på 
karlstadsnat.se. 

Information om avbrottsersättning
Du vet väl att du som elnätskund har 
rätt till ersättning vid ström- 
avbrott som varar längre än  
tolv timmar? Mer om det samt 
information om vår driftsäkerhet 
och rätten till skadestånd hittar du på 
karlstadsnat.se

Följ oss på Facebook
Gå in på facebook.com/karlstadsnat 
och tryck på gilla för att få driftinfo och 
uppdateringar kring både elnätet och 
stadsnätet.

FLER MÖJLIGHETER 
TILL ELBILSLADDNING
Hela 70 % av Karlstadsborna tror att 
de har en elbil inom 10 år. Fler ladd-
platser är en förutsättning för det och 
något vi har som uppdrag att bygga ut 
inom vårt nätområde i Karlstad.

Vi vill att fler ska kunna äga en elbil och känna 
sig trygga med möjligheterna till laddning. 

Därför erbjuder vi bland annat olika former av 
rådgivning samt drift och underhåll av 
laddstolpar till bostadsrätter, arbetsplatser 
och fastighetsägare. 

För dig som bor i villa kan vi hjälpa till med 
rådgivning och uppsättning av en laddbox, 
som är en normalladdare för att du ska kunna 
ladda säkert i hemmet.

Nätet växer så det knakar och så 
också internetanvändandet och kraven 
på hastighet och kvalitet. Under våren 
genomförde vi en av de största sats-
ningarna i stadsnätet någonsin!

Hela stadsnätet har uppgraderats för att 
utöka och förbättra kapacitet och driftsäker-
het. Det var ett stort projekt som även 
bidragit till att vi äntligen kunnat lansera 
internettjänster med upp till 1 000 Mbit/s (1 
Gbit/s).

– Det känns jätteroligt att kunna erbjuda högre 

hastigheter, vi har nästan 500 kunder som 
just nu provar på tjänster över 100 Mbit/s, 
säger Marija Borenius, marknadschef.

Är du också intresserad av snabbare 
tjänster och hastighet kan du gå in på 
karlstadsnat.se/tjanster och läsa mer.

HUR FORT GÅR DET HOS DIG?

FULL FART!
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Det är nästan 30 år sedan vi la en sjökabel 
senast, och den här gången var det ut till 
Jäverön. Sjökablar är ovanliga för oss och 
innebär ett stort projekt där vi samarbetar 
med yrkesdykare, Sjöfartsverket och 
yrkesfiskare. 

 – Nu är nätet ut till Jäverön mer driftsäkert 
eftersom ön kan få el från två olika håll, och 
om det blir fler bostäder där ute kommer 
nätet vara rustat för det, säger Lars Elfstrand, 
elnätschef. 

Du kan se en film om projektet på vår 
facebook eller på karlstadsnat.se.

I början av sommaren hade vi ett 
spännande projekt där vi drog en 
elkabel i Vänern.

DYKNING 
PÅ SCHEMAT

TESTA ATT VARA 
EN ELHJÄLTE!

Sverige är mörkt, tråkigt och dystert utan 
el. I mobilspelet Drivkraft behövs din 
hjälp för att alla delar av vårt avlånga land 
ska få liv.

Testa att bygga ut ett elnät och se upp 
för hinder och oväntade händelser. Hos 
oss är rekordet 10 drag för att tända upp 
Värmland, kan du slå det?

Spelet är framtaget av vår bransch- 
organisation Energiföretagen och finns att 
ladda hem för iPhone och Android.


