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Nya tjänster i stadsnätet
Lagom till jul fick vi nya pakettjänster 
från Viasat med internet, tv och telefoni. 
Superkul! Fler nyheter finns också från 
Bahnhof och T3 som under hösten 
lanserade nya tjänster som vänder sig 
mot mindre företag. Hela tjänsteutbudet 
hittar du på karlstadsnat.se/tjanster
 
Elens dag 23 januari
Skriv in i kalendern och fira det faktum 
att vi har tillgång till el varje dag! Kör med 
mysbelysning hela dagen eller tvärtom 
– unna dig massa ljus i vintermörkret. 
Solterapi till exempel.
 
Elnätsavgifter 2017
Det kommer att ske en mindre pris- 
justering i elnätsavgifterna från och med 
1 januari 2017, mer information finns på 
vår webbplats. Ta kontakt med oss om 
du har frågor.
 

Information om  
avbrottsersättning
Du vet väl att du som elnäts- 

kund 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.
 
Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet?
Är det något du saknar i nyhetsbrevet
är du välkommen att höra av dig och
tipsa oss.

Villa – bor du i villa kan du sätta upp en 
laddbox. Du laddar batteriet från tomt till 
fullt på 2–8 timmar beroende på 
effekten på boxen. Du kan styra 
laddningen från telefonen och 
de flesta boxar har även motor- 
värmaruttag om du behöver.

Lägenheter eller på arbetsplatsen –  
här funkar det också bra med laddboxar, sätt 

Hur du upplever kvalitet och hastighet på  
ditt internet kan påverkas av ett antal olika 
faktorer. Vi vill att du ska få ut så mycket  
som möjligt av din anslutning, i vår Hastig-
hetsskola har vi därför samlat de vanligaste 
orsakerna till att hastigheten på ditt internet 
påverkas. Du hittar den på karlstadsnat.se/ 
hastighetsskola Här ger vi tre snabba tips:

upp dem allteftersom de behövs eller  
flera på en gång. En laddstolpe funkar  

också bra om laddplatsen  
ska delas av flera. Även här 
beror laddtiden på effeketen  
på stolpen. Båda laddtjänsterna 
har funktioner för att fastig-

hetsägaren eller bostadsrätts- 
föreningen enkelt ska kunna ta betalt  
för tjänsten.

1   Hur gamla är dina prylar? Se till  
att ha uppdaterad utrustning, som  
till exempel dator, router och kablar.

2   Har du trådlös router? Ställ den inte 
bakom tjocka väggar eller i källaren.

3   Vad har du för hastighet på din 
tjänst? Du kanske behöver uppgradera 
om ni är många som surfar samtidigt.

Allt fler äger eller vill äga en elbil, det är jättekul. För oss är det viktigt att  
du laddar elbilen på ett säkert sätt, alltså inte direkt i ett vanligt stickuttag.  
Här berättar vi kort hur det kan se ut i hemmet eller på arbetsplatsen, mer  
information finns på karlstadsnat.se/elbilsladdning.

HEMMALADDNING – SÅ KAN DET SE UT 

HASTIGHETSSKOLA

HÖR AV DIG OM  
DU VILL VETA MER!



Mottagningsstationer tar emot el från 
angränsande regionnät, de transformerar  
ner spänningen och fördelar elen vidare  
in i elnätet. I Karlstad har vi fyra stycken  
mottagningsstationer och det är vår  
östra mottagningsstation som kommer  
att byggas om. Den har funnits sedan  
1972 och har alltså varit med och levererat 
el med hög driftsäkerhet till östra Karlstad  

i snart 45 år. Men tekniken har utvecklats 
en hel del sedan dess och vi vill självklart  
ta del av den för att arbeta mer effektivt 
och driftsäkert.

Smarta nät
Dagens mottagningsstation finns inom  
ett område på ca 2 600 kvadratmeter,  
den nya stationen kommer enbart att  

vara 354 kvadratmeter stor och kommer 
att byggas in i ett hus för mer skydd. 

Den nya utrustningen kommer att 
förenkla arbetet vid fel, förbättra möjlig- 
heterna till fjärrstyrning och bidra till en 
ökad övervakning av nätet. Vår vision  
är att så småningom kunna ha ett så  
kallat självläkande nät, ett nät med en  
förprogrammerad logik som vid fel själv 
kopplar om i elnätet för att leda elen  
en annan väg under tiden vi lagar felet.  
Håll utkik på vår facebooksida där  
vi kommer att visa och berätta mer  
om projektet.

Under 2017 bygger vi om en av våra mottagningsstationer,  
en investering på cirka 60 miljoner kronor. Driftsäkert och  
modernt är ledorden i projektet, men vad gör egentligen  
en mottagningsstation och varför behöver den byggas om?
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