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1. ABSTRACT 

The town of Karlstad has a long term project called Vision 100 000 which aim is to increase 

the population towards 100 000 inhabitants. This will of course put a strain for the town’s 

energy distribution grid. This is a work about trying to predict the grids power usage would 

be for the next five years if the city building plan is finalized. Those predictions are mainly 

going to be done through calculations with a database program called Facilplus and by 

checking the measured history of power usage per hour on certain selected customers by 

the program CustCom.  

The peak for power usage happened the 22 December at 4 am. This date is important 

because it would give the main measure for how much it the grid is able to deliver. The 

future prognoses of the power usage are then going to be calculated. This is going to be 

done by making sure that the total areas of newly constructed buildings are going to be 

measured. A mean value for area and power usage is then going to be calculated for 

respective single houses and apartment houses. This would in turn give the important 

necessary value that would enable to give Karlstad Elnät AB a mean to calculate a new 

primarily prognosis for the next five years plan. These prognoses would then be used as 

plans how to newly constructed habitation areas would affect the energy grid in Karlstad. 
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2. SAMMANFATTNING 

Karlstads Kommun har en vision att få en befolkningsmängd på 100 000 invånare. För att få 

en bild av det framtida energibehovet bör man först skapa sig en bild över dagens elbehov. 

Detta sker på två sätt, först genom att summera energiuttaget från alla de elmätare som 

finns under nätstationerna som hämtas från insamlingssystemet CustCom. Här får man 

timrapporten för varje kunds energiförbrukning. Man är då särdeles intresserad av den 

dagen då nätet var som hårdast belastat. Detta skedde under julhelgen 22 december 2010 

klockan 16.00. Den andra metoden är att få fram värden genom beräkningar via 

javaprogrammet Facilplus. Programmet används även för nätdokumentation (var 

stationerna och kablar befinner sig geografiskt) och projektering av utbyggnaderna. 

Belastningsberäkningarna i Facilplus använder sig av Velanders formel för att räkna fram 

effekten från kända årsförbrukningar av Karlstad Elnät AB:s kunder.  

När det gäller att prognosera effektanvändningen för nybebyggelserna, beräknas först ett 

standardvärde för respektive byggnad (specifik energiförbrukning). Detta värde beräknas 

med hjälp av byggnaders ytor utifrån begärda ritningar från några noga utvalda områden. 

Därefter kan energianvändningen per kvadratmeter beräknas utifrån uppmätt 

energiförbrukning för de kunderna i respektive byggnad. Omvandlingen sker sedan från 

energiförbrukning till effektförbrukning och man får därmed ett bra mått på hur en viss 

byggnadstyp har för energianvändning.  

Då antalet bostäder som ska byggas ut under perioden är kända från de byggnadsplaner som 

är tillgängliga för allmänheten kan man sedermera få fram en översiktlig storlek för varje 

nybyggnadsområdes framtida energianvändning. Det kommer även sålunda bli möjligt att 

avgöra om elnätet bör byggas ut eller om stationer ska omplaceras så att de hamnar inom 

andra mottagningsstationers matningsområden. Befintliga mottagningsstationer har 

kapacitet för ytterligare utbyggnad av Karlstad i olika riktningar.  
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3. INLEDNING 

3.1. Karlstads kommuns vision 100 000 

Karlstad 100 000 kallas den övergripande visionen som Karlstads Kommun har för stadens 

utveckling. Syftet är att skapa den framtidssyn som inspirerar folk att vilja stanna eller att 

flytta hit och skall därmed fungera som riktplaner på hur man ska möta de eventuella krav 

som framtiden kräver. Fler människor kommer att öka sysselsättningen som i sin tur ökar 

skatteintäkterna som sedan kommer att stimulera så att ytterligare invånare flyttar in. 

Karlstad är en stabilt växande kommun som utökar sitt invånarantal med cirka 500-1000 

invånare per år. Karlstads Kommuns vision är att den ska få ett invånarantal på 100 000 

invånare – ”Livskvalitet Karlstad 100 000”. Med visionen om 100 000 invånare måste 

Karlstads bostadsbyggande öka kraftigt från dagens nivå på ca 100 - 200 lgh/år till ca 350 

lgh/år. 

Denna vision kommer att uppnås inom 30 år med dagens nuvarande ökningstakt. 

Kommunens översiktsplan är en långsiktig planering på hur kommunens mark- och 

vattenområden skall användas. Varje kommun skall enligt 4 kap. plan- och bygglagen ha en 

kommunomfattande översiktsplan och skall vara en offentlig handling för envar att kunna ta 

del av. Översiktsplanen är dock en kontinuerlig process och kan när som helst revideras efter 

behov t. ex genom FÖP (fördjupning av översiktsplanen) för mer specifika justeringar på 

detaljnivå eller lokala områden eller genom TÖP(tillägg för översiktsplanen). Den plan som 

nu gäller för Karlstad Kommun kallas för ÖP06 och antogs i juni 2006. 

Enligt bilaga 1 som visar kvantitativt vad som skall byggas ut så kommer flera områden att 

byggas ut inom Karlstad - det mesta kommer ske på västkusten och några områden i de mer 

centrala delarna av staden. Sammanlagt kommer man att behöva bygga omkring 3 000 nya 

bostäder innan 2014 om nuvarande översiktsplan skall gälla. 
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3.2. Planeöversikt 

Man kan se enligt figur 1 att utbyggnadsplanerna kommer ske först och främst i de västra 

delarna av Karlstad. Hur de specifika utbyggnadsplanerna ser ut för de mest kraftigt 

expanderande områdena hänvisas till bilaga 2 utbyggnadsplaner för västra Karlstad samt 

bilaga 3 utbyggnadsplaner för norra Karlstad samt en mer detaljerad karta på 

utvecklingsområdet Zakrisdal i bilaga 4. Dessa planer är offentliga och kan läsas i sin helhet 

på Karlstads Kommuns hemsida för översiktsplaner.  

 

Figur 1. Karta över Karlstads utbyggnadsprojekt för femårsperioden. Numren anger antalet bostäder 

som ska byggas. Välsviken är enbart tänkt att bli ett affärscenter därav inga siffror i dess 

bubbla.[Karlstads Kommun] 
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3.3. Karlstad Elnät AB:s resurser 

Karlstads Elnät AB är det elnätsbolag som står för att Karlstads kommuns centrala delar 

förses med elektricitet och har gjort så i knappt hundra år. Karlstads Elnät AB ingår i 

koncernen Karlstads Stadshus AB och driver även Karlstad Stadsnät för IT(bredband). 

Företaget har för närvarande 33 600 kunder och förbrukad energi är i dagsläget 624 GWh 

per år. Inom sitt koncessionsområde har det monopolställning. Och för området utanför 

koncessionsområdet står Fortum - ett privat företag, för. För att förse alla sina kunder med 

el som finns inom deras område så skulle det krävas ett elnät med kablar som är ca 120 mil 

långt och skulle kräva en kostnad på drygt 1,3 miljarder kronor om det skulle byggas nytt 

idag.  

Karlstads tätort försörjs via fyra mottagningsstationer - två i östra delen, placerade vid 

Heden och Kronoparken, en i västra delen, vid Hultsbergsmotet och en central 

mottagningsstation i Viken. Det produceras i dagsläget energi etappvis från heden via 

Karlstads Energi AB men det mesta matas in utifrån via mottagningsstationerna Karlstads 

Västra Mottagningsstation (KVM), Karlstads Centrala Mottagningsstation (KCM) och 

Karlstads Östra Mottagningsstation (KÖM). Mottagningsstationerna geografiska 

matningsområden och Karlstads Elnät AB:s koncessionsområde visas i bilaga 5. Dessa matas 

via 130 kV kraftledningar från norr och väster (centrala stationen via Dingelsundet).  

Mottagningsstationerna fördelar sedan elenergin till nätstationerna runt om i Karlstad där 

den sedan återigen transformeras ner. Från dessa nätstationer går sedan elen vidare till 

förbrukarna via kabelskåpen. Elnätet på 130 kV-nivån kan lättast åskådliggöras enligt figur 2. 
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1 

Figur 2. Karlstads Elnät AB principschema.[Upplysningstider och nära kontakter – Karlstads 

Energiverk under 125 år] 

Befintliga mottagningsstationer har kapacitet för ytterligare utbyggnad av Karlstad i olika 

riktningar. Med en helhetsbild kan man här göra ett underlag på hur man skulle kunna bygga 

ut eller bygga om delar av nätet. Arbetets syfta är att ta fram hur dagsläget ser ut för elnätet 

samt hur det kommer att bli belastat när man har byggt de nya tänkbara bostadsområdena. 

                                                           
1
 Diverse modifierngar har gjots då Fortum inte existerade på ursprungliga principschemat. 
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4. SYFTE OCH MÅLBESKRIVNING 

Syftet med examinationsarbetet är att ta fram underlag för en nätutvecklingsplan. 

Beräkningar ska ligga som underlag för eventuella framtida om- och utbyggnader av 10kV-

nätet som baseras på befintliga kommunala utbyggnadsplaner. Därmed kommer 

lastfördelningen på nätet att tas fram och eventuella förstärkningsbehov identifieras. Med 

lastfördelning avses hur stor del av lasten som ligger på respektive mottagningsstation för 

nutida och framtida belastningar. Ett annat sekundärt syfte som uppstod under arbetets 

gång är att försöka validera att teorin bakom att räkna fram energibehovet stämmer överens 

med verkligheten dvs. hur väl Velanders formel stämmer. 
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5. UTFÖRANDE 

5.1. Sammanlagring av effekt 

Inom eldistribution används sammanlagring som ett uttryck för summering av 

effektförbrukningar. Sammanlagring bygger på en praktisk tillämpning av sannolikhetsläran 

anpassad till det mänskliga beteendet. Metoden bygger på att maxbelastningen från ett 

antal elabonnenter är mindre än summan av deras största uttag. Detta p.g.a. att 

elabonnenterna oftast inte tar ut maxeffekt samtidigt vilket statistiskt sett är omöjligt. 

Sammanlagring är en av de viktigaste men även svåraste delarna vid kalkylering av de olika 

förbrukningarna. Det finns olika metoder för att beräkna sammanlagringar inom 

elbranschen. En av de vanligaste formlerna för denna form av dimensionering är ”Velanders 

formel”. Denna metod används ofta i Sverige och så även på Karlstads Elnät AB.  

5.2. Facilplus 

Via Facil Plus som är ett av Karlstads Elnät AB:s belastningsberäkningsprogram kan man 

sedermera få fram beräknade värden på effektförbrukningen vid en viss belastningsgrad. 

Man använder sig av två standardiserade belastningsgrader, 56 % samt 100 %. Dessa 

belastningsgrader bestäms genom att man via Velanders formel teoretiskt försökt tar fram 

vad medelvärdet av den sammanlagrade effekten. I den här rapporten ska det visas hur 

Velanders formel har används för beräkning av belastningen i programmet och hur väl det 

stämmer överens med verkligheten. Programmet används också för att ta fram 

energiförbrukningen hos specifika abonnenter som noggrant valts ut. 

5.3. Uppmätta timvärden hos specifika nätstationer och abonnenter 

Detta jämförs sedan med uppmätta värden från nätstationerna för att kunna få något att 

jämföra med. Därmed kan man sedan få en nulägesrapport över hur den nuvarande 

situationen på elnätet förhåller sig. För att ha ett värsta fall scenario för nulägesrapporten så 

letar man upp den tidpunkt då effektuttaget på elnätet var som störst. Detta skedde vid 

julhelgen, 22 december 2010 klockan 16.00. Dessa data hämtades från elmätarna som finns 

hos varje kund hos Karlstads Elnät AB. Med detta kan man sedan få fram var och hur den 

största maximala effektanvändningen påverkar elnätet. Man kan på så sätt göra en prognos 

för en väldimensionerad maximal effektanvändning för de nya kunderna i de nybebyggda 
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områdena om man känner till deras ytor och har ett genrellt mått. Detta belopp kommer att 

kunna beräknas fram genom att och ge ett mätvärde på de nya områdenas totala 

effekttoppar kan tänkas se ut på det befintliga elnätet. 

6. TEORI 

6.1 Velanders formel 

Den energianvändning som ett nybebyggt område kommer att behöva brukar oftast 

beräknas med hjälp av specifika standardvärden. Dessa standardvärden är beroende på vilka 

slags byggnader som avses byggas. Men då effektförbrukningen inte är konstant över tiden 

brukar man istället använda sig av sammanlagringseffekten. I teorin bygger det på att en 

slumpmässighet inträffar över tid dvs. man har inte på alla maskiner och apparater på 

samtidigt konstant. I grova drag innebär det att man i beräkningarna tar med den 

sannolikheten att alla hushåll inte har igång sina elektriska apparater samtidigt. Det är här 

Velanders formel kommer in i bilden. 

    [Ekvation 1] 

Där k1 är inversen på utnyttjningstiden2 med under ett år, k2 är en riskfaktorskonstant och W 

är energiuttag mätt i kWh per år. Denna formel används för att kunna förutse det totala 

effektuttaget under ett år. Bilaga 6 visar hur dessa standardvärden har tagits fram för några 

av de vanligaste byggnadstyperna.  

                                                           
2
 Utnyttjningstid är den tid i timmar då energi används och kan debiteras kunden. 
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Figur 3. Velanders formel – logaritmisk normalfördelning.[4Sammanlagringsteori.doc] 

Mycket stora värden för effekten, P kan inträffa men med låg sannolikhet dvs. att P2 har 

väldigt låg sannolikhet att det inträffar. Effektbehovet liksom de flesta mänskliga beteenden 

kan analyseras med sneda fördelningar dvs. logaritmisk fördelning. Snedhetens storlek är 

beroende av förbrukarkategori3. 

Formeln baseras på erfarenhetsmässigt valda konstanter. Den används för att beräkna 

maxeffekten för exempelvis ett område då områdets energiförbrukning är känd. Med 

Velanders formel blir den resulterande effekten – P, en approximation av den verkliga 

maxeffekten. Tanken med Velanders formel är i första hand att använda den för grupper av 

kunder som är likartade, alltså kunder vars energibehov är relativt lika. Det kan vara villor 

utan elvärme, elvärmda villor, lägenheter med fjärrvärme, o s v. För de här kundkategorierna 

ger Velanders formel ett ganska bra resultat.  

Det är i stort dessa två byggnadstyper som det kommer att byggas kvantitativt mest av den 

närmaste femårsperioden. Det kan förvisso byggas ut någon enstaka affärsbyggnad i 

exempelvis Välsviken men det kommer inte att ha någon dramatisk inverkan på själva 

mottagningsstationerna då de kommer vara få till antalet och ytan i jämförelsevis med 

nybyggnationen av bostäder.  

                                                           
3
 http://x0968.orbbox.com/files/storage/4Sammanlagringsteori.doc 2011-06-10 

Effekt 

http://x0968.orbbox.com/files/storage/4Sammanlagringsteori.doc
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6.2 Velanderkonstanterna k1 och k2 

Dessa värden som erhålles från bilaga 6 kommer sedan att jämföras med framräknade 

värden på k1 och k2. Man kan sedan jämföra hur åttiotalets beräknade värden således 

överensstämmer med dagens samhälle.  

k1 beräknas utifrån: 

      [Ekvation 2] 

Där effekten fås fram genom uppmätta värden för en vald kundgrupp exempelvis i vårt fall 

enkelbostadshus och flerbostadshus. Energiförbrukningen fås fram via databasprogrammet 

Facilplus. Från detta program känner man redan till energianvändningen. Detta leder till att 

k2 kan lösas ut från Velanders formel. 

      [Ekvation 3] 

I den här rapporten kommer det ske validering att dessa konstanter gäller fortfarande för 

Karlstads Elnät AB. Detta görs för att kunna avgöra huruvida värdena som hämtas från 

Facilplus är pålitliga. Men också för att kunna påvisa att hur Velanders formel fungerar som 

den underliggande teorin för hur elnätet dimensioneras efter de byggnadsplaner som 

existerar i dagsläget. 



 Karlstad Vision 100 000 och dess implementering för Karlstads Elnät AB 2011-2015  

17 

 

6.3 Effekt per ytenhet, W/m2 

Tabell 1 visar utdrag från SS 437 01 45, utgåva 3 hur effektanvändningen förhåller sig med 

ytan för de byggnadstyper som ska undersökas. Detta visar att det finns standardvärden för 

vilken energianvändning en byggnad generellt kommer att ha vid planeringsstadiet.  

Tabell 1. Standardvärden för [P/A] och årlig energiförsörjning för ytan med avseende på 

byggnadstypen.[SS 437 01 45] 

Typ av bebyggelse Effektförbrukning utan elvärme  

kW/m2 

Energiförbrukning årlig utan elvärme 

kWh/m2 år 

Småhus 24 55005 

Flerbostadshus 1,56 40007 

Vårdanläggning 20 80 

Skola, förskola 20 40 

Kontor8 20 80 

Lager 25 100 

Varuhus 50 200 

Affär, service 70 280 

Industri, tomtyta 10 30 

Industri, lokalyta 40 120 

                                                           
4
 kW/hus 

5
 kWh/hus 

6
 kW/lägenhet 

7
 kWh/lägenhet 

8
 Utan större dataanläggning 
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Enligt Boverket ska en bostadsbyggnad utan elvärme ha som högst energianvändning på 130 

kWh/m2 årligen. Karlstads kommun har fått ner denna siffra till omkring 90 kWh/m2 per år 

för flerbostadshus. Detta innebär således att maxeffekten kan beräknas fram. 

Använder man k1 från ekvation 2 får man då 

     [Ekvation 4] 

Insättning ger här 

= 0, 00020 * 130 kWh/m2 = 26 W/m2 

Den här effekten visar sig stämma väl överens med de övriga byggnadstyperna i tabell 1. 

Skulle man därmed Karlstads Kommunssiffror så skulle således effektförbrukningen bli något 

mindre ändå. 

6.4 Bostadsytorna 

Bostadsytornas medelvärde beräknas fram från de bostadsritningar som tagits från 

stadskontoret i Karlstads kommunhus. Dessa är ritningar på de villor som byggs på Zakrisdal, 

samt flerbostadshus som byggs på Strandslutet9. Med hjälp av dessa kan man sedermera få 

fram ett medelvärde samt medianvärde på respektive bostadstyp. Dessa handlingar är 

offentliga och är därmed öppna för allmänheten att beskåda. 

6.5 Mottagningsstationernas nya belastning 

Via planbeskrivningarna kan man se på vilken mottagningsstation och tillhörande slinga som 

gäller vid respektive nybyggnationsområde. Man kan således avgöra den framtida 

effektförbrukningen när man känner till nybyggnationernas ytor och dess genomsnittliga 

energianvändning. Utifrån detta kan man sedermera avgöra om mottagningsstationerna 

behöver byggas ut eller om nätet behöver byggas om pga. nybyggnationen inom 

koncessionsområdet.  

                                                           
9
 Populationen var något låg men det visade sig i slutändan att det räckte, 20-30 st för varje område. 
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Men för detta krävs det att man har ett mått på hur mycket ett nybebyggt område kommer 

att förbruka. Detta tas fram genom att man kollar upp de nybyggda områdenas tänkta area 

samt att man kollar upp med det tilltänkta effektanvändning. 
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7. BERÄKNINGAR 

7.1 Nulägesrapport 

I bilaga 7 visas diagrammen för hur hårt belastad varje station var under perioden mellan 1 

januari 2010 till och med 5 februari 2011. Mottagningsstationernas nuvarande 

utnyttjningseffekt skärskådas enligt tabell 2 för respektive station. Här erhålles således 

utnyttjandegraden genom att jämföra maximala effektuttaget från nämnda dag med dess 

installationsdata.  erhålles sålunda från figur 1 och Pmax är de värdena som 

uppmättes för varje mottagningsstation 22 december 2010 klockan 16:00. 

                                             [Ekvation 5] 

Vid beräkning blir det sålunda  

Tabell 2. Utnyttjandegraden för mottagningsstationerna vid deras maximala effekt. 

 KVM KCM KÖM HEDEN10 

Pmax(MW) 37,5 63,8 21,7 10,34 

PMärkdata (MW) 72 80 40 32 

Utnyttjandegrad (%) 52 80 54 32 

 

                                                           
10

 Mottagningsstationen på Heden fanns det väldigt lite data på och det mesta härifrån produceras via 

Karlstads Energi AB. 
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Jämför dessa värden som finns lagrade i Facilplus så erhölls följande värden i tabell 3. 

Tabell 3. Värden från Facilplus vid 56 % respektive 100 % belastning  

 Facilplus 56% 

belastning(kW) 

Facilplus 100% 

belastning(kW) 

Förhållandet 

(Maxeffekt / 100 % belastning) 

KCM 27 066 40 268 1,58 

KVM 17 684 28 237 1,32 

KÖM 14 392 24 594 0,88 

Heden11 - - - 

 

Vad man kan se inträffar här är att när maxbelastning inträffar så utnyttjas både KVM och 

KCM oproportionellt mycket jämfört med normalbelastning över nätet. Facilplus visar 

belastningen under normala förhållanden men också fungerar som ett slags medelvärde för 

effektbehoven då man utgår från energianvändningen för att få fram dessa värden. 

7.2 Velanderkonstanten k1 i Facilplus 

För beräkningen av belastningsgraden användes: 

     [Ekvation 6] 

Varvid insättning ger oss 

 = 56 %    

Där Pmedel är hela energiförbrukningen för alla mottagningsstationer och det som 

producerats under tidsperioden delat på årets timmar.  Pmax är den maximala uppmätta 

                                                           
11

 Heden fanns inte inskrivet i beräkningsprogrammet Facilplus när arbetet gjordes. Men det Heden står mest 

för är att producera egen energi när det finns behov för det vintermånaderna. 
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effektförbrukningen under tidsperioden. Av dessa värden kan man sedan komma fram till ett 

värde på k1 i Velanders formel via: 

 ≈ 0,00020 

Jämför man detta värde med de standardiserade värdena från bilaga 6 så skärskådas det att 

vår sammanlagringskonstant är något mindre än de standardiserade värden som redan 

finns. Ett värde på k2 hann däremot inte göras och var heller inte nödvändigt då det handlar 

mer om en slumpfaktor med väldigt liten inverkan. Därmed kan man här anses ha skärskådat 

hur programmet har byggts upp med Velanders formel i åtanke. 

7.3 Insamlade värden 

För beräkning av konstanterna togs uppmätta timvärden från en känd nätstation som förser 

enkelbostäder med elvärme. Tabell 3 visar histogrammet för effektanvändningen för 

stationen12. Histogrambredden mellan staplarna är 5,793 kW och den totala 

energianvändningen för perioden är 460 369 kWh. Stapel 1 börjar vid 66,800 kW och stapel 

41 slutar vid 304 304 kW. P1 och P2 hämtas ut från histogrammet genom att finna 

medelvärdet enligt figur 3 för Velanders formel. Sannolikheten är satt mellan 0 och 1 där 1 är 

100 % sannolikhet att den totala effektförbrukningen inträffar. 

                                                           
12

 Jfr figur 3. 
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Tabell 3. Histogram för en nätstation på Hultsberg vintermånaderna 2010-2011. 

Använder man ekvationerna 2 och 3 kan man således få fram värden på konstanterna. P1 

erhålls från diagrammet att bli på 174 kW13 och sammanlagringskonstanten blir då 

 

Där insättning från tabell 3 ger oss 

 

 Vederbörande för riskfaktor för stationen blir 

 

Där insättning från tabell 3 ger oss 

 
                                                           
13

 P1 är medelvärdet i histogrammet dvs. stapel 19. 

Sannolikhet 

Effekt 
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 Bortser man från riskfaktorn k2 så stämmer värdena väldigt bra överens med de värden som 

återfinns i bilaga 6. Jämför man hur energibehovet har ökat sedan början av åttiotalet som 

visas i figur 4 så ser man att energibehovet ökar successivt årligen och att ett konstant värde 

som kan sammanfatta energibehovet under en längre tid över decennier är svårt att få fram. 

Vad som däremot som åskådliggörs är ändå att riskfaktorn dvs. att alla skulle slå på sina 

apparater samtidigt är betydligt högre än vad som de standardiserade värdena 

påvisade.

Figur 4. Energiindex för småhus 1970-2004.14 

                                                           
14

 ”Energistatistik för småhus”, EN 16 SM 0501, s. 8 
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Som tabell 4 visar över tid så ökar energianvändningen för hushåll i ganska linjärt över 

perioden som visas. Men även om det ökar så visar det sig att Velanderkonstanterna ändå är 

pålitliga och kan därför fortfarande användas för framtida projektering av den framtida 

effektförbrukningen i de planerade nybebyggelserna. 
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7.4 Beräkning av energianvändning för framtida byggnadsområden 

Men för att förstå hur mycket energi dessa nybyggnationer kommer att använda krävs det 

att man jämför de områden som man redan känner till. För detta ändamål användes just de 

senast nybyggda områdena, Zakrisdalsudden för enkelbostäder och Strandslutet för 

flerbostadsbyggnader. Men för att detta ska kunna ske så krävs först att man vet 

bebyggelseytan samt hur mycket energi eller effekt som den här nya ytan kommer att kräva. 

För att få fram dessa två värden så krävs det att man då tar fram ritningar på redan kända 

byggnadstyper samt tar fram deras respektive abonnemangsuppgifter på Karlstads Elnät 

AB:s kundregister. Man kan då få fram på bra mått på hur de nya bostadsområdena kommer 

att belasta elnätet. 

7.5 Medelarea 

Medelarean har tagits fram genom byggnadsritningar från stadskontoret för några väl 

utvalda byggnader. Med hjälp utav dessa bostadsritningar kan man sedermera erhålla ett 

medelvärde och median för en bostadsyta för respektive byggnadstyp. Tabell 4 nedan visar 

arean för varje byggnadstyp som det erhölls ritningar på från stadskontoret och som valdes 

för att kunna göra en jämförelse med. Med hjälp av dessa räknas sedan ett godtagbart 

medelvärde och median på den eventuella yta som respektive nybebyggelse kan väntas 

antagas få. I just det här avseendet så togs stor hänsyn till att bostäderna var byggda så sent 

som möjligt för kunna få fram rätt värden. 
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Tabell 4. Bostadstypernas ytor enligt ritningar 

Zakrisdalsudden 

Bostadsyta 

total (m2) 

Lägenhet 

1 

Lägenhet 

2 

Lägenhet 

3 

Husmodell(Enkelbostads)     

Sleipner 121,4    

Lodur 101,5    

Höner 101,5    

Oden 101,5    

Ymer 125,8    

Agir 145,7    

     

Strandslutet (Flerbostadsbyggnad)    

Byggnadsmodell 1 460,815 80,8 68,7 52,3 

Byggnadsmodell 2 33916 80,8 68,3  

 

Medelvärdet för ytan på varje enkelbostadshus blir här 116 m2 och flerbostadshusens 

medelarea för lägenheter är på 70 m2 och 400 m2 för hela byggnaderna. Man kan härmed 

göra ett antagande hur stor en nybyggt bostad kan komma att bli. I bilaga 8 kan man därmed 

få ett någorlunda bra underlag av hur stora ytor de nya byggnaderna kan tänkas behöva den 

närmaste femårstiden.  

7.6 Byggnaders maximalt specifika effektanvändning 

För att få tag på byggnaders energianvändning så krävs det at man kollar upp deras kunders 

specifika abonnemang. Här tas därför en hänsyn till att man inte ska kunna koppla ytor och 

energianvändning till en viss specifik kund. Därför kan man här inte direkt koppla 

energianvändningen till respektive byggnad däremot så går byggnadstyp bra. Från CustCom 

kunde man hämta timvärdena på kundernas historiska energianvändning och kan ses i bilaga 

9. Från dessa får man då ut maxeffekten under den uppmätta perioden och man kan få ut 

ett bra värde på effekten på arean. Tabell 5 visar hur stor denna konstant är för 

                                                           
15

 Två våningar på byggnaden varav bostadsytorna är identiska. 

16
 Två våningar på byggnaden varav de bostadsytorna är identiska. 
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vederbörande byggnadstyp. För enkelbostäder innefattar denna beräkning 27 byggnader 

och för Strandslutet var detta för 4 byggnader. Antalet kunder var däremot lika till omkring 

30 personer. Jämför man med tabell 1 så är värdena inom rimliga gränser. Man ska dock ha i 

betänkande när man jämför att man här har de extremaste värdena som uppmätts under 

året så en helt jämförbar bild kan man inte göra med tabell 1. 

Tabell 5. Framräknade värdet på det konstanta värdet på specifik effektvärde[W/m2]. 

Bostadstyp Total yta (m2) Maxeffekt (kW) W/m2 

Enkelfamilj 3132 158,1 50,5 

Flerfamilj 1 051 15,8 15,0 

 

7.7 Områdenas framtida maximala effektförbrukning 

I bilaga 10 visas de framtida nybebyggda områdena sammanlagda maximala 

effektförbrukning. Vid beräkningarna användes värdena från tabell 4 och tabell 5 som 

multiplicerades ihop. Dessa kommer att läggas på mottagningsstationernas nuvarande 

belastning för att kunna avgöra precis som i tabell 2 tidigare för att kunna avgöra huruvida 

dess framtida belastning kommer att kunna framhävdas. För att vad dessa värden blev 

hänvisas tabell 6 i resultatdelen. 
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8. RESULTAT 

Man har därmed ett mått på hur man kan få fram hur maxbelastningen kommer påverkas 

när nybyggnationerna är färdigkonstruerade. I bilaga 10 ges en översikt hur stor varje 

planerat områdes nya energianvändning kommer att öka. Lägger man på varje nybebyggt 

område med dess energianvändning så kommer mottagningsstationerna att läggas på 

följande energiuttag enligt tabell 6. 

Tabell 6. Utnyttjandegrad för mottagningsstationerna efter tilltänkta byggnadsplaner 

Stationer KVM (MW) KCM(MW) KÖM(MW) Heden(MW) 

Nuvarande effekt17 37,5 63,8 21,7 10,34 

Utökad effekt 6,8 2,4 0,06 - 

Framtida effekt 44,3 66,2 21,8 - 

Nuvarande effekt (%) 52 80 54 32 

Framtida 

utnyttjandegrad (%) 

62 83 55 - 

 

Den framtida utnyttjandegraden kan användas som en måttstock för hur stor belastning 

respektive mottagningsstation kommer att ha efter femårsperioden. Vad som är värt att 

notera är två av stationerna inte nämnvärt kommer att påverkas av utbyggnationerna då de 

inte omedelbart ligger inom deras närmaste omgivning. Data för Hedens mottagningsstation 

är i dagsläget inte så innehållsrik då det inte fanns i dataprogrammet Facilplus register. 

9. SLUTSATS 

I dagsläget så är inte detta brådskande då dessa hårda belastningar på elnätet sker under de 

kallaste vintermånaderna. Spikarna som uppstår är även dessa väldigt kortvariga tidsmässigt 

                                                           
17

 Maxeffekt som har uppmätts. 
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och när de uppstår är inom mycket rimliga gränser för elnätets volym. Så det är väldigt 

orimligt att något behöver åtgärdas inom den närmaste femårsperioden. Alla 

mottagningsstationer är i dagsläget väl överdimensionerade och skulle klara av mycket mer 

än vad som i dagsläget tas ut ifrån dem. 

Men om man väljer att spekulera fritt för en längre tidsperiod än för de närmaste fem åren 

så lär följande kanske komma att inträffa. 

Den hårdast belastade mottagningsstationen är Karlstads Centrala Mottagningsstation – 

KCM. Denna har en uppmätt utnyttjandegrad på omkring 80 % när den var som hårdast 

belastad och man kan bra anta att belastningen på stationen kommer att öka i takt med att 

västra delarna utav staden byggs ut. Med tanke på KVM belastas väldigt hård en sådan här 

vinterdag visar även det på att det kan komma behövas att man håller extra koll på just den 

mottagningsstationen. Speciellt då det mesta av Karlstads expansion är planlagt just vid de 

här delarna.  

En lösning till det här är då att flytta ut några av KCM:s belastningsområden till några av de 

mindre belastade mottagningsstationerna. I detta fall så skulle man i så fall kunna tänkas 

flytta över tio nätstationer på Herrhagen till Heden. Detta skulle i sin tur minska belastningen 

på KCM med bortåt 5-10 MW beroende på nätstationernas kapacitet. Ett annat alternativ är 

att flytta över nätstationerna i Färjestad till KÖM och på så sätt flytta över belastning från 

KCM till KÖM som är något mindre belastat.  
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Jag vill speciellt tacka Sune Bergerland på Karlstads Elnäts AB för det stöd och hjälp han gav 

mig under arbetets gång. Vill även passa på att tacka alla andra på Karlstads Elnät AB som 

har stöttat mig under arbetets gång. 

 

Jag kan även tacka Torbjörn Berg som varit min handledare på Karlstads Universitet. 
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Bilaga 1. Tabell över kvantiteten över nybyggda bostäder för åren fram 

till 2014.1 

 

                                                           

1
 Maj 2010, Karlstad kommun 
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Bilaga 2. Utbyggnadsplan för västra Karlstad 

Dingelsundsådran ligger till söder om Zakrisdalsområdet och är ett lantområde som har nära till 

stadscentrum.  Den 24 november 2009 beslutade Stadsbyggnadsnämnden om en fördjupning av 

översiktsplanen för Dinglesundet. Inom planområdet finns två detaljplaner. För fritidsbebyggelsen 

längs Dingelsundsvägen finns en detaljplan från 1976 som tillåter en bostadsyta om 60 m2. För udden 

längst ut finns en detaljplan från 1997 som medger två huvudbyggnader om tillsammans max 110 m2 

per fastighet och en minsta tomtstorlek om 1500 m2.  

Utbyggnaden av Eriksberg går ut på huruvida det är möjligt att bygga ut handelsområdet med ca 

60 000 – 70 000 m2. Det mesta i den här utbyggnadsplanen är för närvarande enbart på idéstadiet 

och inga framtidsplaner är i dagsläget fastspikade. Det mesta som beskrivs här kommer inte att 

kunna fullföljas inom den femårsperiod som avses. 

 

I Karlstads översiktsplan från 2006 diskuteras en framtida utveckling för Karlstad med utgångspunkt 

från tre tillväxtnoder – utöver Karlstads centrum också en östlig nod i Kronoparken-Välsviken och en 

västlig i Bergvik. Från Bergvik når man sedan flera befintliga och kommande bostads- och 

arbetsplatsområden, service och fritidsområden. Ett bra kommunikationsläge och på sikt en kanske 

också en hållplats i ett spårbundet kollektivtrafiksystem kan göra Bergviksområdet till ett ”Karlstads 

västra centrum”. 

 

Kommunstyrelsen gav den 12 december 2006 byggnadsnämnden i uppdrag att frambringa en 

översiktsplan.  Dess syfte är att lägga fast inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av området – 

hur E18:s framtida sträckning ska vara, hur trafiksystemet i stort ska utformas och vilken 

markanvändning som är lämplig. Rent successivt kommer kraftanvändningen för det här området 

ökas avsevärt. Fördelen är samtidigt att en mottagningsstation KVM ligger i närheten av området. 

 
Området omedelbart norr om Bergviks köpcentrum, där mark frigörs genom att E18 flyttas kommer 

därmed mest användas för handel. Även området norr om Ikea och öster om den nya tillfarten från 

E18 kommer då användas för handel. De båda områdena kan tillsammans innehålla ca 55 000 m2 på 

175 000 m2 mark som kommer kunna användas som ett nytt affärscentra. Området mellan den nya 

tillfarten från cirkulationsplatsen till Bergvik och bäcken/naturområdet kan användas för antingen 

handel eller småindustri/verksamheter. Det omfattar ca 40 000 m2 mark, vilket motsvarar 13 000 m2. 

Detta innebär då att nära 70 000 m2 mark kan användas till att utöka Bergviks affärscentra. 

Åkermarken söder om E18 föreslås kunna användas för diverse verksamheter, liksom resterande 

öppna område norr om E18. Området nås primärt från anslutningen mellan Bergvik och 

cirkulationsplatsen på E18. Totalt kan 90 000 m2 för verksamheter inrymmas. 

Bergssluttningen norr om Skutbergsvägen används för bostäder. Området är nästan 300 000 m2, 

motsvarande 250-400 bostäder med blandad bebyggelse. Markanvändningen inom Skutberget 
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studeras i annat sammanhang. I denna plan förutsätts att Skutberget kommer att utvecklas med ökat 

antal besökare och generera ytterligare trafikmängd om ca 1500 fordon/åmd.2 

Området väster om kvarteret Riksdalern (Biltema mm) kan kompletteras med ytterligare handel om 

trafiksystemet kompletteras så att det klarar ökad trafikmängd. Ca 30 000 m2 mark kan rymma ca 9 

000 m2 för handel.  

Det planeras även att lokaliseras en större återvinningsstation till Bergvik-/Eriksbergsområdet. 

Västkust

 

Figur 1. Geografisk karta över Zakrisdal/Eriksberg 

                                                           

2
 Skutberget är först och främst ett friluftsområde. Så ett eventuellt utbyggande skulle främst locka till sig fler 

turister och andra gäster. Byggandet av permanenta bostäder kan därför anses ha ett sekundärt mål för 

kommunen. 
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Karlstad kommun definierade ”Västkust” som området mellan Bergvik i norr och Dingelsundet i 

söder. Boende med vattenutsikt har en särskild betydelse för Karlstads attraktivitet i strävan att 

uppnå visionen Karlstad 100 000. 

I föreliggande planförslag ligger ambitionsnivån mellan ca 2800 – 3300 lägenheter, vilket omräknat 

ger 6400 – 7600 människor bostad inom Väskust1. Detta ger drygt en tredjedel av det teoretiska 

behovet av ca 18 000 människor i Karlstad som behövs för att nå Karlstad 100 000. Detta skulle 

innebära att övriga ca 10 000 människor skulle kunna erbjudas möjlighet till bostad i stadens centrala 

delar, med Inre hamn och olika förtätningsprojekt (centrum) samt Välsviken (öst). Detta förhållande 

är dock inte fastställt i och med föreliggande fördjupning av översiktsplanen avseende Västkust. Den 

västliga noden – liksom de två övriga – i Karlstads långsiktiga strategi för stadens utveckling anger att 

en utveckling även norr och söder om det område som omfattas i föreliggande plan också kan 

komma att bli en del av stadens västliga utvecklingsnod. 

Kartberget är en naturlig fortsättning på Björkås villabebyggelse och en bebyggelse typ trädgårdsstad 

passar bra här; olika typer av småhus i kombination med mindre flerbostadshus. I området finns två 

friköpta tomter med småhus, som kan passas in i det framtida områdets struktur. Antalet bostäder 

kan variera mellan 150 till 200, beroende på hustyper.  

Södra Grundviken är viktigt för hela Västkustområdets attraktivitet. Tänkbar bebyggelse inom 

området är småhus kombinerat med mindre flerfamiljshus i trädgårdsstadens anda.  

De gamla tjänstebostäderna i området behöver få en lösning av sitt framtida ägande och i området 

finns en naturlig förtätningsmöjlighet. Innehållet i den norra delen är tänkt som främst 

småhusbebyggelse; friliggande villor, radhus och parhus. I den södra delen passar mindre 

flerfamiljshus i kombination med radhus/parhus. De flesta befintliga husen ska bevaras och 

integreras i området, de är en påminnelse om Zakrisdals historia men har även arkitektoniska värden 

som ger området en kvalitet genom att integreras i ett nytt sammanhang. 

Vid ett bostadsbyggande på udden ska strandremsan och yttersta udden vara allmänt tillgänglig. 

Bostadsbyggande ska vara varierat med småhus, radhus och parhus, mindre flerfamiljshus kan också 

passa i strukturen. Om intresse från exploatör finns skulle några få punkthus, nogsamt utplacerade i 

området, också fungera.  

Området kan rymma ca 1000-1500 bostäder, med inslag av verksamheter och gemensamma lokaler 

och allmän service, främst i bottenplan i byggnader ut mot huvudvägarna. 
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Bilaga 3. Utbyggnadsplan för norra Karlstad  

 

Figur 1. Plankarta för utbyggnad för områdena Järpetan och Tollerud (Karlstad Kommun) 
 
Området har höga kvaliteter för boende genom sitt vackra läge i västsluttning mot Klarälven och sitt 

relativt korta (ca 6 km) avstånd in till Karlstads centrum. Området norr om Jägartorpet ligger inom 

Fortums koncessionsområde medan området söder därom ingår i Karlstads Elnät AB:s 

koncessionsområde. Något som behöver tas i hänsyn vid utbyggnadsplanerna.  
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Stockfallet 

 

Figur 2. Karta för planerad nybebyggelse för Stockfallet (Karlstad Kommun) 

Stockfallet norr om Stormyrsgatan har tillsammans med Edsgatan stora kvaliteter för 

bostadsbebyggelse. Sedan länge har området betraktas som ett av Karlstads utbyggnadsområden. 

Efterfrågan på villatomter inom Karlstad är stor, och framför allt Edsgateområdet är ett attraktivt 

område för dem som vill bygga nya hus. Stockfallet hamnar dock till viss del utanför Karlstads Elnät 

AB:s koncessionsområde. 

 



Karlstad Vision 100 000 och dess implementering för Karlstads Elnät AB 2011-2015 VII 

 

 VII 

Bilaga 4. Detaljerad plankarta över 

Västkusten
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Bilaga 5. Karlstad Elnäts AB koncessionsområde 

 

 
Figur 1. Karlstads Elnät AB:s koncessionsområde. Gula fetdragna linjen anger gränsen mellan 
Karlstads Elnät AB och Fortum. Blå linjer anger mottagningsstationernas geografiska område. 
(Karlstads Elnät AB)
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Bilaga 6. Velanderkonstanter för byggnadstyper 

Kategori K1 K2 cosfi 

Eldistributörer 0,00025 0,070 0,80 

Jordbruk med elvärme 0,00030 0,030 1,00 

Jordbruk utan elvärme 0,00033 0,050 0,80 

Industri och hantverk 0,00025 0,070 0,80 

Byggnadsverksamhet 0,00025 0,070 0,80 

Gas och värmeverk 0,00025 0,070 0,80 

Elverk 0,00025 0,070 0,80 

Partihandel 0,00025 0,070 0,80 

Detaljhandel 0,00025 0,070 0,80 

Banker och försäkringsbolag 0,00025 0,070 0,80 

Fastighetsförvaltning 0,00025 0,070 0,80 

Järnvägar och busstrafik 0,00025 0,070 0,80 

Gatu- och vägbelysning 0,00025 0,070 0,80 

Övriga kommunikationer 0,00025 0,070 0,80 

Offentliga myndigheter 0,00025 0,100 0,90 

Undervisning och forskning 0,00025 0,100 0,90 

Hälso-, sjuk-, och åldringsvård 0,00025 0,100 0,90 

Övrig samhällsservice 0,00025 0,100 0,90 

Övriga tjänster 0,00025 0,100 0,90 

Småhus med elvärme 0,00030 0,025 1,00 

Småhus utan elvärme 0,00033 0,050 0,80 

Flerfamiljshus med elvärme 0,00028 0,025 1,00 

Flerfamiljshus utan elvärme 0,00035 0,050 0,80 

Fritidsbostäder 0,00050 0,000 0,90 

Tabell 1. Värden för W, k1 och k2 för olika byggnader (1984). 
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Bilaga 7. Energi som går genom Karlstads mottagningsstationer mellan 

januari 2010 och februari 2011 

 

Effekt 

(KWh)

Diagram 1. Effektförbrukning i kW för Karlstad Västra Mottagningsstation (KVM)under perioden 

20100101 till 20110205. 
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Effekt  
(kWh) 

Digram 2. Effektförbrukning i kW  för Karlstad Centrala Mottagningsstation (KCM)under perioden 

20100101 till 20110205 

Effekt 

(kWh)

Diagram 3. Effektförbrukning i kW för Karlstad Östra Mottagningsstation (KÖM)under perioden 

20100101 till 20110205 
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Effekt (kWh) 

 

Diagram 4. Effektförbrukning i kW  för Karlstad Mottagningsstation Heden under perioden 20100101 

till 20110205 

Effekt 

(kWh)

Diagram 5. Energiproduktion i kW under perioden 20100101 till 20110205 från Karlstad Energi AB. 
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Effekt 

(kWh)

 

Diagram 6. Totala effektförbrukningen i kW för Karlstads Elnät AB för perioden januari 2010 – 

februari 2011 

 

Värt att notera med de här diagrammen är för de värden som saknas under maj-månad beror på 

reparationsarbete som Karlstads Elnät AB och som innebar att värdena fick tas bort då KCM låg nere 

under en veckas tid. Inmatningen skedde då genom de tre övriga mottagningsstationerna som fick ta 

över KCM:s uppgift under en kort tidsperiod. 
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Bilaga 8. Uppskattad area på för nybyggnationerna 

Område/Stadsdel Flerbostads-/Småbostads-

hus 

Antal Area, m
2
  

Grundviken Flerbostad/Småbostad 1000 116 000 

Zakrisdal
3
 Småbostad 147 17 052 

Gustavsberg Småbostad 70 8 120 

Strand Flerbostad/Småbostadshus 36/30 2 520/3 480 

Romstad Flerbostadshus 30 2 100 

Sommarro Flerbostad/Småbostadshus 30/47 2 100/5 452 

Järpetan Småbostadshus 10 1 160 

Råtorp Flerbostadshus 150 10 500 

Tingvallastaden Flerbostadshus 155 10 850 

Inre hamn Flerbostadshus 90 6 300 

Orrholmen Flerbostad/Småbostadshus 228/24 15 960/2 784 

Sundsta Flerbostadshus 25 1 750 

Norrstrand Flerbostadshus 100 7 000 

Herrhagen/Haga Flerbostadshus 150 10 500 

Vågmästaren Flerbostadshus 43 3 010 

Bryggudden Flerbostadshus 66 4 620 

Kanoten Flerbostadshus 300 21 000 

Varvet Flerbostadshus 200 14 000 

Stockfallet Kommunala tomter 7 490 

Norra Stockfallet Flerbostad/Småbostadshus 240 27 840 

Granhult Kommunala tomter 10 700 

 

Tabell 1. Utbyggnadsområdenas tilltänkta areor i kvadratmeter. 

                                                           

3
 Zakrisdalshöjden, Zakrisdalsudden, Zakrisdals villaområde, Zakrisdalshöjden 



Karlstad Vision 100 000 och dess implementering för Karlstads Elnät AB 2011-2015 XV 

 

 XV 

 

Bilaga 9. Timvärden för effektuttaget mellan första december 2010 och 

trettionde januari 2011 för utvalda kunder på Strandslutet och Zakrisdal 
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Diagram 1. Timvärden för kunder på Strandslutet som bor flerbostadshus 
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Diagram 2. Timvärden för kunder i Zakrisdal som bor i enkelbostäder. 

Effekt (kwh) 

Effekt (kwh) 
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Bilaga 10. Det framtida effektuttaget för varje planerat 

nybyggnadsområde om planerna för 2011-2015 realiseras 

Område Nybyggnadsarea 

(m
2
) 

Effekt per 

areaenhet 

(W/m
2
) 

Total 

effekt 

(kW)
4
 

Mottagningsstation 

Grundviken 116 000 15,0-50,5 5858 KVM 

Zakrisdal 17 052 50,5 861 KVM 

Gustavsberg 8 120 15,0 122 KVM 

Strand 2 520/3 480 15,0-50,5 213 KCM 

Romstad 2 100 15,0 31,5 KCM 

Sommarro 2 100/5 452 15,0-50,5 306 KCM 

Järpetan 1 160 50,5 58,6 FORTUM 

Råtorp 10 500 15,0 158 KCM 

Tingvallastaden 10 850 15,0 163 KCM 

Inre hamn 6 300 15,0 94,5 KCM 

Orrholmen 15 960/2 784 15,0-50,5 379 KCM 

Sundsta 1 750 15,0 26,3 KCM 

Norrstrand 7 000 15,0 105 KCM 

Herrhagen/Haga 10 500 15,0 158 KCM 

Vågmästaren 3 010 15,0 45,15 KCM 

Bryggudden 4 620 50,5 233 KCM 

Kanoten 21 000 15,0 315 KCM 

Varvet 14 000 15,0 210 KCM 

Stockfallet 490 50,5 24,75 KÖM 

Norra Stockfallet 27 840 50,5 1406 FORTUM 

Granhult 700 50,5 35,35 KÖM 

Tabell 1. Teoretiskt maximal effektanvändning för de planerade områdena. 

                                                           

4
 Här används maxeffekten för de tilltänkta områdena. 
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