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Mina sidor

Du som nätkund hos Västra 
Orusts Energitjänst har möjlig-
het att bli aviserad vid avbrott i 
eldistributionen. Aviseringen sker 
med hjälp av sms till din mobil-
telefon. Det kan gälla både pla-
nerade och oplanerade avbrott. 
Anmäl Er på vår hemsida eller till 
vår kundtjänst.

SMS- 
tjänsten

På gång  
i nätet

Nu finns möjlighet att spara i solceller. 
Låna ut lite av dina sparpengar och  
var garanterad en bättre ränta än vad 
banken* erbjuder.

Etapp 1 är klar, totalt har vi installerat 77 kW 
som ger en årsproduktion på ca 70.000 kWh. 
Tanken är att bygga ut parken efter hand som 
vi får in intresserade sparare. Totalt finns  
möjlighet att bygga ca 300 kW på Sörbo.

Minimiinsats motsvarar en solcellspanel,  
2 500 kr. Insatsen ger en avkastning mot
svarande bankränta (idag 0,4%*) + 1 % enhet.

Vi kommer att varje kvartal rapportera 
produktion per panel och vilken koldioxid 
besparing det innebär. För mer information 
om erbjudandet se vår hemsida www.voe.se 
eller ring oss på 030454880. 

*Orusts Sparbanks fasträntekonto 12 månader. ALLA VÅRA ELNÄTSKUNDER, oavsett 
vilken elhandlare man har valt, har 
tillgång till Mina sidor på internet via 
www.bestel.se. Där kan Du genom att 
logga in med kund och personnum
mer bl a se sin förbrukning på dygns 
och i vissa fall timnivå. Man kan se och 
ladda ner sina fakturor samt se om de 
är betalda bland mycket annat. 

Spara i solceller  
i Solkraftspark Sörbo

• Den nya förbindelsen till Härmanö/Gullholmen 
 är nu driftsatt och därmed har driftsäkerheten 

höjts och tillgängligheten vid servicearbeten  
förbättrats. Under mars månad kommer arbetet att  

starta upp med att förnya elnätet på Gullholmen.

• Röjning kommer att utföras utmed ledningsgatan Morlanda – Torebo – 
Kungsviken – Brattås under februari och mars månad.

• Vi kommer att påbörja utbyte av energimätare för att säkerställa en fortsatt 
bra funktion. De nya mätarna ger möjlighet till anslutning av tredjeparts
produkter och tjänster. Närmare information om bytet kommer att  
annonseras för respektive geografiska område i vårt nät.

• Under hösten kommer en av de två högspänningskablarna till Käringön 
bytas ut. Detta pga åldersskäl för att säkerställa driftsäkerheten. 

Tariffer
1/1 höjde vi våra fasta avgifter 
något. För ett 16 A villa abonnemang 
rör det sig om en höjning på knappt 
10 kr/månad inklusive moms. 

Föreningens mål är som tidigare att 
hålla en hög leveranssäkerhet och service 
samtidigt som vi håller nere nättarif
ferna. Energimarknadsinspektionen har 
nu stämt av åren 2012–2015 när det gäller 
våra tariffer i förhållande till tillåten in
täktsram. De konstaterar att vi  använde 
ca 70 % av vår tilldelade intäktsram. 
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Tidningen El produceras av Energiföretagen Sverige,  
bransch- och intresse organisation för landets elförsörjningsföretag.

CHEFREDAKTÖR Lars Abelin, 08-610 06 30, tidningenel@energiforetagen.se
FORM The Factory of Design, www.thefactoryofdesign.se
PROJEKTLEDARE Kristian Öhrn, kristian.ohrn@energiforetagen.se
ADMINISTRATÖR Elin Lindman, elin.lindman@energiforetagen.se
TRYCK V-TAB, Vimmerby, 2017

Upplaga ca 300 000 ex. 
Tryckt på miljövänligt papper.

PÅ OMSLAGET 
Förnybart på 
Mont Blanc.

Distribueras  
till dig via  
ditt lokala 
elföretag.

ENERGILEXIKON
1 kWh (kilowattimme, 1 000 Wh) 
kostar ungefär 1:50 kr och räcker för 
att driva en TV i 10 timmar eller en 
brödrost i 1 timme.

1 MWh (megawattimme)
Motsvarar den energi som en familj på 
fyra personer använder för matlagning 
under ett år. 1 MWh = 1 000 kWh.

1 GWh (gigawattimme)
Motsvarar ungefär elanvändningen för  
40 elvärmda normal villor under ett år. 
1 GWh = 1 000 000 kWh.

1 TWh (terawattimme)
Motsvarar ungefär knappt hälften 
av den energimängd som Sverige 
använder under ett dygn. 

Ampere
Enhet för strömstyrka.  
Har beteckningen A.

Energi
Energi kan varken produceras eller 
konsumeras utan endast övergå från 
en form till en annan. I vårt elsystem 
är vattnet i våra vattenkraftmagasin 
exempel på lagrad energi.

Effekt
Den mängd arbete som kan utföras 
tillfälligt, till exempel under en sekund. 
Effekt brukar definieras som arbete 
per tidsenhet.

W (Watt)
Enhet för effekt. Den inter  nationella 
standar denheten är uppkallad efter 
James Watt (1783–1819), brittisk 
instrument makare och uppfinnare. 

Wh (Wattimme)
Den energi som används då effekten 
1 watt utvecklas under 1 timme.
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DIN ELRÄKNINGS OLIKA POSTER  
FÖRDELAR SIG UNGEFÄR SÅ HÄR:

Elpris ...................................................................................30 procentDu kan själv välja det elhandelsföretag och avtal som passar dig bäst. Elpriset baseras på tillgång och efterfrågan av elenergi. Elen säljs och köps till gällande dagspriser på den nordiska elbörsen Nord Pool. Om du har ett fastprisavtal ingår också kostnaderna för elcertifikat, som är en form av miljökostnad för att ge ekonomiskt stöd till producenter av förnybar el. En minskad användning får stor påverkan på kostnaden eftersom priset till största delen brukar bestå i kostnad per kilowattimme.

Elnät  .................................................................................. 30 procentKostnader för elnät brukar bestå av en årlig avgift för abonnemang samt en rörlig avgift per kilowattimme för elöverföring till din bostad. Om du minskar elförbrukningen brukar därför även elnätskostnaden bli lägre. Om du har ett småhus är det ibland möjligt att minska säkringsstorleken, till exempel från 20 Ampere till 16 Ampere, även då brukar kostnaden bli lägre. Eftersom elnätsföretagen har monopol i sitt område, granskar Energimarknadsinspektionen löpande elnätsföretagens intäkter och bedömer rimligheten i dessa.

Energiskatt och moms  ................................................. 40 procentEn stor del av kostnaden på din elfaktura består av skatter. Som konsument betalar du energiskatt på din elanvändning. Eftersom energiskatt tas ut på elförbrukningen minskar skattekostnaden om du minskar din elanvändning. Moms tillkommer på alla dina elkostnader. Momskostnaden blir därför mind re om elkostnaderna kan minskas.

Din elräkning
Du kan påverka cirka hälften av 
kostnaden på din elräkning. 

Källa: Konsumenternas energimarknadsbyrå,  
www.energimarknadsbyran.se.

30 %
40 %

30 %

Elpris

Elnät

Skatter
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Designer i ljusets tjänst

MER INFO OM GIVEWATTS:  
www.givewatts.org

– Ljuset ger ju oss så mycket, allt från 
trygghet till mys.

Det säger Mathias Johansson som 
designat en speciell lampa som ger 
pengar till skolbarn i Kenya.

 

LAMPA Den 23 januari 2017, 
på Elens dag, lanse

rade företaget Cirkuslampan en 
ny lampa där designen har en 
tydlig koppling till elektricitet 
och ljus. Lanseringen sker  
i samarbete med Energi
företagen Sverige. 

För varje såld designlampa 
skänks 500 kronor till organi
sationen givewatts, vilket 
innebär att ett skolbarn i de 
delar av Kenya som saknar  
elektricitet får tillgång till  
en sol energilampa.

– För mig var det självklart att tacka ja 
till samarbetet när jag fick frågan, säger 

Mathias Johansson, designer och 
grundare av Cirkuslampan. Ljuset ger 
ju oss så mycket, allt från att vara trygg

het och ett arbetsverktyg till att ge 
stämning och mys. Att varje såld 
lampa också bidrar med bra och 
rent ljus till ett skolbarn i Kenya 
känns fantastiskt.

Energibranschen i Sverige 
har arbetat tillsammans med 
organisationen givewatts 
sedan 2012 och har varit delak
tiga i distributionen av 15 000 

solenergilampor till skolbarn i 
Kenya och Tanzania. 

Skolbarn får ljus 
till läxläsningen.

Branschorganisationen Energiföretagen 
Sverige skänkte 50 kronor för varje inlägg 
i sociala medier som visade nyttan med el. 
De 1 500 inlägg som nåddes totalt överskred 
gränsen på 1 000 inlägg som alltså gav 
givewatts 50 000 kronor.

Hittills har givewatts, med stort stöd av 
Energiföretagen Sverige och dess medlems
företag under fem års samarbete, kunnat 
installera över 25 000 solenergilampor i 
Kenya och Tanzania. Efter den senaste 
julkampanjen där många energiföretag 
deltog och nu Elens dag växer den siffran 
ytterligare. Lamporna är av största vikt 
för att skolbarn kan studera bättre efter 
mörkrets inbrott.

Elens dag gav 
ljus till Afrika

Elens dag den 23 januari engagerade bland annat flera energi
företag över hela landet. Resultatet blev att hjälporganisationen 
GIVEWATTS fick 50 000 kronor till att installera rena energi
lösningar i områden som saknar el i Kenya och Tanzania.

UNDER ELENS DAG lanserades också en 
specialversion av Cirkuslampan i form av 
en glödlampa gjord av designern Mathias 
Johansson. Lampan ska säljas under hela 
år 2017 och kan köpas av både företag och 
privatpersoner. givewatts får här 50 000 
kronor när 100 lampor har sålts.

Kalle Lindholm är ansvarig för samar
betet med givewatts hos Energiföretagen. 
Han konstaterar:

– Jättekul att många energiföretag var så 
engagerade i Elens dag. Idérikedomen var 
stor och det har varit kul att följa detta på 
sociala medier. Vi fick också draghjälp från 
podcasten Wahlgren & Wistam som har 
över 400 000 lyssnare per vecka. Dessutom 

pushade flera Instagramprofiler för Elens 
dag och givewatts på sociala medier. Så vi 
tackar alla som dragit sitt strå till stacken!

ELENS DAG STARTADE 2014 och hålls årli
gen den 23 januari. Elens dag är en möjlig
het att visa på elens nytta och nöje och vad 
el tillför i vår vardag och samhället i stort. 
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– Många tror att det innebär att en lampa 
är trasig, svarar han. Det kan faktiskt vara 
så, men är väldigt sällan så enkelt. En trasig 
växel vid signalen, kortslutningar i reläer, 
ställverk och annan teknisk utrustning är 
några exempel på orsaker till signalfel. 

– Andra orsaker kan vara att en bom vid 
en plankorsning, eller annan säkerhetsut
rustning, inte fungerar. Det är alltså något 
i systemet som inte fungerar som det ska, 
och därför visar signalen rött 
så att tågen måste stanna. 
Det är en grundläggande 
säkerhetsåtgärd.

– Sett i ett säkerhets
perspektiv så fungerar 
faktiskt signalen, efter
som den ska visa rött 
när något inte fungerar 
i anläggningen. Därför 
vore ”stopp i signal” ett mer 
korrekt uttryck, men signalfel 
är i dag ett etablerat begrepp och samlings
namn för diverse fel på järnvägen som får 
signalen att visa rött.

– Trafikledningen kan, om det är säkert 
och möjligt, leda tåg förbi en röd stopp
signal. Men då görs det i låg fart enligt 
särskilda säkerhetsregler. Inträffar signal
felet på ett dubbelspår kan ibland ett av 
de två spåren användas. Men då måste alla 
tåg samsas på ett spår, och växelvis vänta 
på mötande tåg innan man kan fortsätta. 
Det gör att ett signalfel ganska snabbt kan 
orsaka förseningar. 

HALLÅ DÄR DENNY JOSEFSSON, 
PRESSKOMMUNIKATÖR PÅ 
TRAFIKVERKET: 

Vad är egentligen 
ett signalfel?

Vi som åkt tåg har väl alla drabbats av medde-
landet i högtalarna där vi får reda på att tåget 
blir försenat på grund av signalfel. Men inte har 
vi blivit klokare av det.

Med vindkraft, solceller, 
ett kraftfullt batteri och en 
reservgenerator som drivs med 
ett helt förnybart bränsle som 
backup, kommer hela det lilla 
samhället att bli koldioxid
neutralt i sin elanvändning 
under en försöksperiod.

UNDER ETT ÅRS tid har e.on 
arbetat med att bygga det  
Lokala Energisystemet, les, på 
en ö utanför Timrå. Men bygget 
av ett vindkraftverk överklaga
des av några fastighetsägare på 
ön och tillståndsprocessen har 
dragit ut på tiden.

– Vi har därför sedan en tid 
arbetat med en plan B där vi 
snabbt kan komma i gång, 
säger Staffan Sjölander, projekt
ledare för les på e.on.

– Valet föll på Simris i 
Simrishamns kommun. Här 
finns ett elnät som passar bra 
och här finns redan ett lagom 
stort vindkraftverk och en 
solcellspark som e.on kom
mer att kunna nyttja under 
försöksperioden. Det kortar 
startsträckan betydligt. 
Bygglov för teknikbodar 

Simris första 
förnybara orten
Simris, strax utanför Simrishamn i sydöstra 
Skåne, blir platsen för Sveriges första lokala 
energisystem som rent fysiskt är helt baserat 
på förnybar energi. 
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med mera är också redan klart 
så vi kommer att vara igång 
redan nu till våren.

e.on har bjudit in berörda 
kunder till ett möte för att 
beskriva projektet och vilka 
fördelar kunderna som vill enga
gera sig i sin energianvändning 
kan få genom projektet. Kunder 
som väljer att inte engagera sig, 
kommer inte att märka någon 
skillnad från hur det fungerar 
i dag.

E.ONS LOKALA ENERGI SYSTEM 
innebär att ett begränsat område 
kan bli helt självförsörjande på 
förnybar energi. Principen är 
enkel: el kommer främst från 
vindkraftverket och solcellerna. 
När det inte blåser och det är 
mörkt ute kommer batterier 
att förse kunderna med el och i 
sista hand finns det ett reserv

kraftverk som kommer att 
drivas av ett helt för
nybart bränsle. För 
att upprätthålla god 
elkvalitet kommer 
avancerad styr och 

reglerteknik att styra 
de olika enheterna. 

Simris ligger på 
Österlen och är en 
ort i Simrishamns 
kommun. Här bor 

drygt 200 personer.
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Självförsörjning 
på högsta nivå

TEXT NICLAS KINDVALL FOTO  L .FORTUNATI

Hypermoderna Refuge du Goûter, tusen höjdmeter från Mont Blancs 
topp, innehåller det allra senaste inom modern ingenjörskonst och bygg
teknologi. Byggnaden är helt självförsörjande, med hjälp av 150 kvadrat

meter solpaneler alstras elektricitet, värme och vatten från smält snö. 
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Refuge du Goûter är en av två toppstugor där klättrare 
kan hämta andan innan toppförsöket. Den är också 
den i särklass mest spektakulära. Byggnaden lutar sig 
ut över ett 1 500metersstup men är fast förankrad 14 
meter ner i berggrunden. 

Själva formen, och det faktum att man valt rostfritt 
stål som fasadbeklädnad, är dock inte i första hand 
en eftergift åt arkitekternas estetiska sinne utan beror 
i huvudsak på praktiska avvägningar. Framförallt 
ska Refuge du Goûter kunna stå emot alpvindar på 
uppemot 250 km i timmen. Det berättar arkitekten 
Nikolay Bersenev på schweiziska byrån Groupe H som 
ansvarade för ritningarna.

– Dessutom så förhindrar formen att det samlas snö 
bakom huskroppen och äggformen är även optimal för 
energibesparing eftersom det inte finns några vinklar, 
säger han. 

REDAN I SLUTET av 1850talet byggdes ett skydd för 
vandrare på platsen; den lilla stugan hade plats för en 
handfull personer och var utrustad med en vedspis. 

Allt material till bygget transporterades 
naturligtvis av klättrare och tidiga besökare 
vittnade om att väggar och tak inte höll 
snön borta i någon större utsträckning. Ett 
tjockt lager is täckte vanligtvis golvet och 

från taket hängde isstalaktiter ner. 
Efter detta blev övernattningsstugan 

upprustad eller ersatt av nya byggnader med 
ojämna mellanrum fram till början av 2000talet då de 
franska alpinistklubbarna föreslog en ny byggnad och 
utlyste en arkitekttävling. Groupe H vann tillsammans 
med Charpente Concept, ett schweiziskt bolag med 
byggnadsstrukturer i trä som sin specialitet. 

– Det var en unik möjlighet för oss arkitekter och in
genjörer, en sådan som bara dyker upp en gång under 
ens livstid, berättar Nikolay Bersenev. 

REFUGE DU GOÛTER måste vara helt självförsörjande 
eftersom det varken finns elektricitet, vattenförsörj

MONT 
BLANC

 Mont Blanc (4 810 
m) är Alpernas hög
sta berg och ligger 
nära den fransk
italienska gränsen. 

 Fransmännen 
Jacques Balmat 
och Michel Paccard 
var de första att nå 
toppen i augusti 
1786 och den första 
kvinnan att bestiga 
Mont Blanc var Marie 
Paradis 1808. 

 Sedan försöken att 
nå toppen inleddes 
under sent 1700tal 
har över 2 000 män
niskor förolyckats 
under stigningen. 

 Refuge du Goûter 
är belägen på den 
mest använda 
klättringsleden upp 
till Mont Blancs 
topp (det finns 
flera av varierande 
svårighetsgrad). 

ning eller avlopp att ansluta byggnaden till. För varje 
funktion som ritades in i handlingarna behövde teamet 
bygga nya prototyper som sedan testades innan man 
kunde gå vidare, bland annat utarbetades ett system 
för att smälta snö på Refuge du Goûters baksida – till 
duschar, toaletter och köksfunktioner. Husets ägg
formade design testades i vindtunnel hos det franska 
forsknings institutet irstea för att säkerställa att bygg
naden skulle klara påfrestningarna från vind och snö.

– Vi tog hjälp från andra arkitekter och ingenjörer 
som byggt på hög höjd, många skickliga yrkesmän har 
varit med och bidragit, säger Nikolay Bersenev. 

I juli 2010 inleddes själva byggprocessen och allt 
material fraktades upp med helikopter. Den bärande 
konstruktionen är tillverkad av douglasgran och vit 
gran, virke som genomlystes med ultraljud för att 
kunna sortera bort material som inte höll måttet. Fasa
den består av 0,8 millimeter tjocka skivor av rostfritt 
stål, fabrikstillverkade efter exakta mått och flugna upp 
till byggplatsen.

DET TOG TRE år att bygga Refuge du Goûter – arbetet 
pågick endast under fyra sommarmånader varje år – 
och anläggningen öppnade i juni 2013. Byggnaden har 
fyra våningar över 720 kvadratmeter och kan som mest 
hysa 120 övernattande klättrare. En tredjedel av funda
mentet sträcker sig ut över branten bakom huset där 50 
kvadratmeter solfångare genererar termisk energi från 
smältande snö och förser huset med färskvatten. På tak 
och fasad är 100 kvadratmeter fotovoltaiska solceller 
som tillsammans med en vindturbin förser byggnaden 
med elektricitet. Det finns även ett reservaggregat som 
kan drivas med rapsolja vid ihållande dåligt väder.

– Projektet tog åtta år från start till mål, avslutar 
Nikolay Bersenev. Förhoppningsvis kommer Refuge du 
Goûter att fungera som prototypen för andra byggna
der på hög höjd och jag hoppas också att mer ”nor
mala” konstruktioner kommer kunna dra nytta av den 
spjutspetsteknologi och de unika lösningar som vi var 
med om att utveckla under resans gång. 

  NUMMER 1:2017

Nikolay  
Bersnev
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Ett omväxlande 
drömjobb

– Det är häftigt att få jobba med el, som vi alla är beroende av.  
Jag har ett drömjobb – som verkligen betyder något för samhället!
Det säger Mohammad Atar, 27årig driftledningsingenjör på Ellevio 
i Karlstad.

TEXT KALLE KARLSSON FOTO FOTOGRAFEN SAXIN

DRIFTLEDNINGSINGENJÖREN MOHAMMAD, 27 ÅR:

Mohammad Atar kommer från en extremt 
internationell familj. Han kom till Sverige 
vid fem års ålder. Mamman är libanesiska 
och pappan är irakier. 

Mohammad flyttade med familjen till 
London och provade på olika jobb. Han 
återvände till Stockholm 2010. Första  
jobbet under gymnasietiden var på  
McDonalds. Han har hunnit med att  
prova på yrken som eltekniker, väktare och 
har även jobbat både på Jysk och Jula. 

FÖRSTA ANHALTEN PÅ resan in i energi
branschen gick via gymnasieutbildningen 
på S:t Eriks gymnasium i Stockholm – el
programmet med inriktning mot elteknik. 

– Det var på gymnasiet som jag fullt ut 
insåg hur viktigt det är med el, säger han. 
Både för dig själv och hela samhället – ja, 
för hela världen. Energiområdet bygger på 
ett språk som hela världen talar. Fysik
lagarna och Ohms lag är desamma över 
hela jorden. Den som satsar på en energi
utbildning bidrar till ett bättre samhälle 
med goda karriärmöjligheter.

Efter gymnasiet gick Mohammad hög
skoleingenjörsutbildningen på Högskolan 
Väst i Trollhättan. Han läste till elektro
ingenjör med inriktning mot elkraft med 
Coop (teori varvad med praktikperioder) 
som han klarade av på 3,5 år.

Elkraftsstudierna i Trollhättan inleddes 
hösten 2011. Praktiken gjorde han på  
Vattenfall hemma i Stockholm. 

Mohammad är mycket nöjd med Hög
skolan Västs utbildning – inte minst mycket 
bra lärare, betonar han. Om utbildningen 
säger han så här:

– Kombinationen av matte och fysik är 
häftig. Det svåra inom fysiken tycker jag är 
elektrodelen. Det gäller att tänka annorlunda 
och försöka förstå. Inom mekaniken räknar 
du på grejer som det går att se och ta på. 
Inom elektrotekniken räknar du på grejer 
som inte syns – det är en väsentlig skillnad.

MOHAMMAD SÖKTE SIG till Ellevio i 
Karlstad efter utbildningen. Han stortrivs 
och berättar om sina ”fantastiska kollegor”. 
Anställningsavtalet var påskrivet redan innan 
han fått sitt examensbevis. 

I dagsläget är han huvudansvarig för lokal
nät på västkusten, för drifttagnings planer 
samt andra arbetsuppgifter – exempelvis 
kontroll av driftorder – och har på sistone 
också fått testa på att arbeta som driftopera
tör som innebär att man ”kör elnätet”.

MOHAMMAD REKOMMENDERAR VARMT 
ungdomar att våga satsa på en framtid i 
energi branschen – i synnerhet för den som vill 
vara säker på att få jobb efter utbildningen: 

– Du får göra en insats för miljön och ett 
bättre klimat. Du får aldrig tråkigt. Du får 
alltid nya dagliga utmaningar. Du känner att 
du verkligen arbetar med något viktigt för 
samhället – ja, ibland känner man sig som en 
hjälte. Du har riktigt kul! 

”Ibland 
känner 
man sig 
som en 
hjälte.”

”Ibland 
känner 
man sig 
som en 
hjälte.”

”Ibland 
känner 
man sig 
som en 
hjälte.”
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Kan jag ångra mitt avtal med 
ett nytt elhandelsföretag?

 Man har ångerrätt vid el
prisavtal om det är ett avtal som 
gjorts bland annat på distans, ute 
på stan eller vid hemförsäljning. 
Med distans menas till exempel 
per telefon eller genom Internet. 
Även postorder, till exempel att 
man fyller i ett erbjudande och 
sänder tillbaka till företaget, räk
nas som avtal på distans. 

Enligt lag ska företaget 
informera konsumenten innan 
avtalet om bland annat ånger
rätten, tiden för ångerrätten, hur 
man gör för att ångra sig samt 
att det finns ett standardformulär 
från Konsumentverket som man 
kan använda sig av.

När avtalet är klart ska kon
sumenten få en bekräftelse på 
avtalet. Har avtalet gjorts upp ute 
på staden ska konsumenten få en 
kopia på avtalet eller bekräf
telsen.

Man måste normalt ångra sig 
inom 14 dagar, men om man 
inte fått all information som krävs 
enligt lag så förlängs ångertiden – 
som längst kan den bli ett år.

Om man ångrat sig i rätt tid ska 
avtalet och bytet av företag inte 
genomföras och någon kostnad 
ska inte uppkomma för konsu
menten.

Energimarknadsbyråns Bosse Hesselgren ger 
svar på läsarnas frågor om energimarknaden. 

FRÅGA ENERGIDOKTORN

BOSSE ”ENERGI
DOKTORN”  
HESSELGREN  
är VD för Energi
marknadsbyrån. 
Han är också 
jurist. Funderar 
du över något om 
dina elräkning
ar eller annat på 
energi marknaden 
för el och gas, så 
är experten Bosse 
den rätta att ge 
svar. 

Vad menas med  
anvisat elpris?

 Med anvisat elpris menas ett 
pris som man, utan särskilt avtal, 
kan bli debiterad av sitt anvisade 
elhandelsföretag. Det anvisade 
elhandelsföretaget utses av 
kundens elnätsföretag. 

Om man vid inflyttning i en 
ny bostad inte har valt elhand
elsföretag eller ordnat ett särskilt 
avtal om sitt elpris får man ett 
så kallat anvisat avtal och man 
får då betala det anvisade priset. 
Det är vanligt att det priset är 
högre än för andra elprisavtal. 
Som konsument bör man därför 
jämföra elprisavtal och elhand
elsföretag och göra ett aktivt val 
av avtal. 

STÄLL DIN 
FRÅGA 
... genom att ringa 
Energimarknads
byrån, tel 08522 
789 50 mån–fre 
9–12, eller skicka 
din fråga via  
www.energimark 
nadsbyran.se. 
Konsumenternas 
energimark
nadsbyrå är en 
självständig byrå 
som kostnadsfritt 
informerar och 
ger råd i frågor 
som rör el och 
gas.

REKRYTERING  
AV NYANLÄNDA
Ulrica Nordemar på Energiföretagen 
Sverige ska underlätta rekrytering av 
nyanlända – i en bransch som skriker 
efter välutbildade.

REKRYTERING  Energibranschen 
behöver 2 600 

ingenjörer och tekniker de närmaste åren. 
Pensionsavgångar, för få som utbildas, 
teknikutvecklingen och den pågående 
energiomställningen är anledningar till det 
stora rekryteringsbehovet.

En viktig del i branschorganisationen 
Energiföretagen Sveriges arbete handlar 
om kompetensförsörjning och att verka för 
att säker ställa att branschens rekryterings
behov av tekniker och ingenjörer tillgodo
ses. I detta arbete ingår Ulrica Nordemar, 
projektanställd på Energiföretagen Sverige 
för att arbeta med välutbildade nyanlända.

– Mitt uppdrag syftar till att skapa 
förutsättningar, informera och 

sprida kunskap kring möjlighe
terna att rekrytera välutbildade 
nyanlända till energibranschen, 
säger Ulrica.

– En intressant möjlighet för 
våra medlemmar är Jobbsprång
et som är ett praktikprogram 
som erbjuder fyra månaders 

praktik till nyanlända akademiker. Syftet 
med programmet är att tillvarata kompe
tensen och påskynda introduktionen till 
den svenska arbetsmarknaden. 

Jobbsprånget drivs av Kungl. Ingenjörs
vetenskapsakademien, iva, och riktar sig 
till nyanlända akademiker med högskole
examen inom teknik, naturvetenskap eller 
ekonomi. 

– För att öka intresset, inspirera och visa 
på möjligheterna för våra medlemmar 
att rekrytera nyanlända sprider vi bland 
annat goda exempel. Vi gör intervjuer som 
vi sprider i flera olika kanaler. Just nu gör 
vi en film med Upplands Energi och Reza 
Hashemian. Han är akademiker från Iran 
som har arbetat inom petroleumindustrin 
och nu anställd på Upplands Energi. 

Ulrica  
Nordemar

”Man måste 
normalt ångra 
sig inom 14 
dagar, men 
om man inte 
fått all informa-
tion förlängs 
ångertiden.”
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ELBILAR

 Antalet laddbara bilar i Sverige 
ökade med 76 procent under 
2016, enligt Power Circle.  

 Vid årets slut fanns 28 113  
ladd bara fordon.

 Ökningen under 2016 utgjordes 
av 9 047 laddhybrider och 3 104 
rena elbilar, totalt 12 151 fordon.

 Prognosen för 2017 är cirka 
20 000 nya laddbara bilar, vilket 

innebär att det kan komma att  
finnas 48 000 laddbara bilar i 
Sverige vid årets slut.

 Den svenska laddinfrastruk
turen växte under året med 797 

laddpunkter fördelat på 219 
laddstationer. Vid årsskiftet fanns 
743 publika laddstationer med 
totalt 2 634 laddpunkter, enligt 
Power Circle.

SNART 50 000 ELBILAR
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ELBILAR

»

Det stora genombrottet för elbilen är kanske inte så långt borta. Elbilarnas 
svaga punkt, de korta körsträckorna, kan snart vara ett minne blott. Flera 
biltillverkare släpper i år elbilar som ska klara 30 mil eller mer.

Elbilar har funnits länge, men hittills har alltför kort 
räckvidd med batteridriften och höga inköpspriser 
dämpat köpviljan. Även bristen på laddstationer har 
hållit igen intresset. 

Men utvecklingen går fort och allt mer faller 
på plats, för att elbilar ska bli realistiska även för 
längre färder. I princip alla stora tillverkare har 
elbilar med längre körsträckor på gång. Vissa 
släpper sina i år, andra dröjer några år.

– Hittills har de flesta elbilar bara klarat 10–15 
mil på en laddning, säger Fredrik Sandberg, 

chefredaktör för tidningen Elbilen, och som följt 
marknaden under flera år.
– För långresor har det krävts bilar i miljon

klassen. Men i år och de närmsta åren kommer en 
rad nya modeller med lång räckvidd till en rimlig 
peng. Det kommer vara helt annorlunda med bilar 
som klarar 30–40 mil på en laddning.

Exempelvis finns nu Renault Zoe, för cirka 220 000 
kronor, med körsträcka på 40 mil enligt den euro
peiska standarden nedc. I verkligheten förstås inte 
lika långt. Opel släpper en Amperae som ska kunna 
köras 50 mil enligt nedc. Den dyker dock inte upp 
i Sverige i år. Och elbilspionjären Tesla har lanserat 
Model 3, som beräknas kosta från 400 000 kronor, 
vilket är betydligt billigare än tidigare Teslamodeller.

– Den stora boomen för elbilarna kommer nog 
kring 2020. Då har alla stora tillverkare elbilar till 
rimliga priser, bedömer Fredrik Sandberg.

NÅGORLUNDA TÄTT MELLAN laddstationer längs 
större vägar är också avgörande. Länge har det varit 
glest mellan snabbladdare, men där har nu utveck

TEXT BJÖRN ÅSLUND     
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» lingen tagit 
fart.

– Jag tycker 
verkligen att 
utbyggnaden 
ökat i tempo. 

NU BÖRJAR DET 
finnas gott om 
snabbladdare längs 
vägarna, framför allt i södra Sverige, från Sundsvall och 
söderut. Triangeln Malmö, Göteborg och Stockholm 
har bra laddmöjligheter, och numera även ned till Kal
mar och till Dalarna ser det bra ut med laddning.

Något som kan boosta elbilarna är nästa generations 
snabbladdare, med hela 350 kW laddeffekt. Fredrik 
Sandberg sätter stort hopp till dessa:

– Då kan man ladda 40 mil körning på 15 minuter. 
Då blir vilopausen längre än laddtiden, säger han.

– Ännu finns områden där det är långt mellan ladd
möjligheter, som i de inre glest befolkade delarna av 
Norrland, noterar Fredrik Sandberg. 

Men han tycker ändå att elbilen passar i glesbygden, 
där det är ont om mackar och verkstäder, vilket är be
svärande för vanliga bilar. Elbilarna behöver ju mindre 
service, och att bygga laddstationer skulle vara en liten 
kostnad för staten i jämförelse med bensinstationer, 
resonerar han.

FLERA STUDIER HAR visat att elbilar har ägar och 
driftskostnader jämförbara med fossildrivna bilar. 
Riktigt ekonomisk är elbilen för den som pendlar långt 
till jobbet, menar Fredrik Sandberg. I synnerhet om 
man köper en begagnad elbil, som nu börjar dyka upp 
på marknaden till rimliga priser.

– Servicebehovet är lågt. Elkostnaden är cirka 
1:50 kronor per bil, så det blir låga milkostnader. En 
begagnad elbil kan vara betald efter fem år om man är 
långpendlare.

Bästa ekonomin blir det om man skaffar elbilen som 
förmånsbil, då de har särskilt låg förmånsbeskattning.

– Själv behöver jag inte betala mer än 500 kronor 
netto per månad för min förmånsbil, en 
Nissan Leaf, säger Fredrik Sandberg.

– Att privatleasa en elbil kan vara en 
bra idé, men det är inte säkert att det blir 
billigare än en traditionell bil, eftersom 
man ofta blir låst till en viss körsträcka. 
Men det finns andra incitament än ekonomi 
att köpa elbil.

Olle Johansson är vd för Power 
Circle – en branschorganisation som 
driver framtidsfrågor kring el, bland 
annat som drivmedel. Han noterar att 
utbyggnaden av laddinfrastruktur satt 
fart, bland annat beroende på det statliga 
bidraget Klimatklivet. 

– Även utan Klimatklivet hade nog utbyggnads
takten varit stor. Men Klimatklivet har gjort att 
aktörer som normalt inte sysslar med laddning 
börjat bygga ut, det kan vara kommuner, pbolag 
och fastighets ägare.

Trots utbyggnaden tycker Olle Johansson att det 
finns brister.

– Det finns fortfarande områden där det är dåligt 
med snabbladdare, och många kommuner har ännu 
inte publika laddstationer. Det finns kommuner, 
där man bara byggt en laddstation vid kommun
huset, och tyckt att man gjort sitt.

Elbilar med längre körsträckor borde ju minska 
behovet av laddstationer. Men Olle Johansson tror 
ändå det behövs mycket laddmöjligheter, då det 
kommer finnas billiga elbilar med små batterier.

– Det är många privatpersoner som inte vill be
tala mer än 150 000 kronor för en bil, och de kör 
inte så långt. För att kunna klara alla billigare 
elbilar behövs många laddställen.
– Laddinfrastrukturen behöver byggas ut 

ordentligt oavsett räckvidd på elbilarna, vi har ju 
också laddhybrider. 

Olle  
Johansson

Fredrik 
Sandberg

LADDNING 
KRÄVER 
LADDBOX
Har man elbil krävs 
som regel ladd
ning hemma. Uttag 
för motorvärmare 
bör undvikas för 
regelbunden ladd
ning. I stället krävs 
en laddbox som ger 
snabbare och säkrare 
laddning. En laddbox 
kostar mellan 7 000 
och 15 000 kronor 
plus installationen.
För installation 
av laddboxar i 
fastigheter och 
hyreshus finns 
bidraget Klimat
klivet, som sköts av 
Naturvårdsverket. 
Det kan ersätta upp 
till 50 procent av 
kostnaden. Privat
personer kan inte få 
detta bidrag.

”En begagnad elbil 
kan vara betald efter 
fem år om man är 
långpendlare.”

Renault Zoe har en körsträcka på 40 mil, enligt den europeiska standarden NEDC.



  NUMMER 1:2017 13

Var tredje svensk kan tänka sig en elcykel visade 
en Sifo-undersökning i fjol. Visserligen ökar 
försäljningen snabbt, i fjol såldes cirka 45 000 
elcyklar. Men ännu har de flesta inte omsatt 
tanken till handling. Så vad hindrar?

Troligaste invändningen är inköpskostnaden. Man ryggar 
inför en prislapp som är den dubbla mot en liknande kon
ventionell cykel. Inte vill man lägga dubbla summan på 
en elmotor och ett batteri, för att få en likvärdig produkt. 

Men likvärdigheten är bara till det yttre. Elcykeln är 
ett helt annat fordon med mycket större användnings
område. Jag har stött på ett otal personer som skaffat 
elcykel, och som fått helt nya cykelvanor. När elassisten 
betvingar motvind, uppförsbackar och trötthet, så blir 
cykeln gärna förstahandsvalet. De cyklar dagligen till 
de flesta ärenden, till jobb och fritid. De ger sig ut på 
milslånga turer. Bilen används knappt alls. Då är inte 
elcykeln för 10 000 kronor dyr. Då är det en investering 
med fantastisk payback.

Tidigare har det funnits en del billiga cyklar av usel 
kvalitet. De är i princip borta, men se upp när priset ligger 
på 5 000–6 000 kronor.

Mindre prislapp än 8 000–9 000 kronor kan man inte 
förvänta sig för en seriös elcykel. Sådana cyklar hittar 
man hos de stora lågpriskedjorna. Man får inte världens 
bästa cykel, men en godtagbar. Den har navmotor i fram
hjulet och kan klara 4–5 mil på en laddning, och redan 
en sådan elcykel gör ju trampandet betydligt lättare.

Som vanligt gäller regeln du får vad du betalar för. Som 
journalist har jag testat många elcyklar, även en del med 
prislapp över 25 000 kronor. Förutom bättre bromsar, 
fler växlar och allmänt högre kvalitet, får man ett motor
system av helt annan kaliber. De har bättre acceleration, 
klarar branta backar i god fart, och lättrampade även när 
batteriet är tomt. De bästa systemen kan ge upp till 15 
mil med fulladdat batteri. Ser man en elcykel för 25 000 
kronor som ersättning för andrabilen, så är den ju oerhört 
billig.

Ska du köpa elcykel, så prova inte bara en billig modell, 
prova en dyr cykel och gör det i en tung backe. Då förstår 
du skillnaden.

Sverige är bara i början av utvecklingen. Här står 
antalet elcyklar för 7 procent av försäljningen. I Tyskland, 
Schweiz och Holland står de för cirka 25 procent av anta
let nya cyklar. Och där ligger snittpriset på elcyklar kring 
20 000 kronor. För där har köparna förstått. Och snart 
förstår nog vi svenskar samma sak: att en dyr elcykel är 
knappast dyr. 

OLIKA  
MODELLER

 En elcykel får ha 
motorstöd upp till 
25 km/h. Motorn får 
ha en högsta effekt 
på 250 watt. I övrigt 
gäller samma regler 
som för en vanlig 
cykel.

 Det finns minst 40 
olika cykelmärken i 
Sverige, och mer än 
200 olika modeller 
att välja på.

 Det finns även 
lastcyklar, vikcyklar, 
mountainbike och 
handikappanpassade 
cyklar med elassist.

Är verkligen  
elcykeln så dyr?

Björn Åslund
Journalist som 
bevakar cykling 
och elcyklar.

KRÖNIKA

Nu storsatsar Tekniska museet i Stock-
holm på nya upplevelser i Gruvan med 
en helt ny del med moderna maskiner 
och gruvmiljöer.

Gruvan var en av Tekniska museets första 
utställningar. Den öppnade 1938 och har ge
nom alla tider varit en av de mest populära 
attraktionerna. Nu får Gruvan en rejäl re
novering – förutom nya ytskikt, realistiska 
gruvarbetare och stämningsfull belysning 
fylls de gamla gruvgångarna av nya över
raskningar, effekter och andra spännande 
inslag. Dessutom byggs en helt ny del 
med moderna gruvmiljöer, där besökare 
kommer att kunna prova simulatorer, spel, 
sprängladdningar och mäktiga maskiner.

GRUVAN BJUDER BESÖKAREN på en resa 
genom trånga, mörka gruvgångar där man 
får uppleva hur arbetet i underjorden gått 
till genom tiderna. 

– Det är något med underjorden – det 
mörka, trånga och lite läskiga – som fasci
nerat alla generationer av besökare. Gruvan 
har alltid varit på topplistan när vi frågar 
våra besökare om deras favoriter på museet, 
säger Lars Paulsson, projektledare Tekniska 
museet.

I den nya delen av Gruvan fortsätter 
berättelsen till nutid, och vi får se hur de en 
gång farliga arbetsplatserna numera liknar 
kontorsmiljöer och fikarum på vilken 
arbetsplats som helst. Vi får också träffa da
gens gruvarbetare, avfyra sprängladdningar, 
åka buss långt ner i underjorden och prova 
att köra en borr och lastningssimulator. 

Ljus på 
Gruvan
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Myndigheten Energimarknadsinspektionen 
(Ei) ansvarar för det regelverk som bestäm
mer hur stora intäkter elnätsföretagen 
får ha, genom att bevilja intäktsramar för 
fyraårsperioder.

Några elnätsföretag har nyligen höjt sina 
priser. Företagen menar att nödvändiga in
vesteringar behövs för underhåll av elnätet, 
till exempel för att göra elnätet mer drift
säkert vid oväder. Stora investeringar krävs 
också framöver för att elnäten ska kunna 
ansluta nya typer av elproduktion – främst 
vindkraft och mikroproduktion i form av 
solceller – vilket samhället önskar.

Varför har vissa företag höjt priserna 
förhållandevis mycket just nu?
– Elnätsföretagen överklagade Ei:s beslut 
om intäktsramar för perioden 2012–2015 
och domstolen gav elnätsföretagen rätt i att 
Ei:s beslut var felaktiga. Domstolsprocessen 
drog ut på tiden och nästan hela reglerperi
oden var till ända innan domen vunnit laga 
kraft. Det har gjort att elnätsföretagen inte 
förrän i slutet av perioden vetat hur stora 
intäkter de hade rätt till samtidigt som de 
inte kunnat höja priset tidigare. Genom 
domstolsutslagen har elnätsföretagen fått 
en större intäktsram än vad Ei ursprung
ligen beslutade om. Skillnaden mellan det 
som redan tagits ut och det som elnäts
företagen fått rätt till, efter beslutet om 
intäktsramarna för perioden 2012–2015, får 
tas ut under nuvarande period, 2016–2019, 
vilket alltså gett större höjningar nu.

Vad tar elnätsföretagen betalt för?
De tar betalt för drift, underhåll och 
förnyelse av näten samt kundservice och 
andra nödvändiga funktioner för elnäts
verksamheten. Elnätsföretagen tar också 
ut en engångsavgift för anslutning till 
elnätet. Kunderna betalar ofta en avgift för 

Därför kan elnäts  priser höjas
De höjda elnätspriserna har diskuterats i media i vinter. 
Kanske hör du till dem som fått höjt pris? Här får du veta 
mer om elnäten och prissättningen.

abonnemang 
och en avgift för 
eldistribution per an
vänd kWh (kilowattimme). 
Kostnaden för abonnemanget 
beror på säkringens storlek, som är 
ett mått på hur mycket el en kund kan 
använda vid ett och samma tillfälle. Kost
naden för driften av det svenska stamnätet, 
som ägs av det statliga affärsverket Svenska 
kraftnät, ingår också i elnätspriset.

 
Kan elnätsföretagen ta hur  
mycket betalt som helst?
Nej, Ei – som är en tillsynsmyndighet på 
uppdrag av regeringen – kontrollerar att 
elnätsavgifterna är skäliga. Är inte Ei och 
elnätsföretagen överens så avgörs frågan i 
domstol, vilket alltså hände för perioden 
2012–2015.

Varför är elnätsavgifterna olika  
i olika områden?
Kostnaden att bedriva elnätsverksam
het styr vad kunderna får betala. Här har 
elnätsföretagen olika förutsättningar. Till 

exempel är näten olika gamla, det är olika 
långt mellan kunderna, terrängen ser olika 
ut och antalet kunder att fördela kostnader 
på varierar. Dessutom har företagen olika 
avkastningskrav från sina ägare. Ellagen 
säger att elnätsföretagen har rätt till en 
rimlig avkastning. Vissa elnätsföretag har 
valt att driva näten närmast till självkost
nadspris, medan andra tar ut just en rimlig 
avkastning.

 
Kan kunden påverka sin  
elnätskostnad?
Kunden kan alltid kontakta sitt elnäts
företag och fråga om det går att göra något 
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det svenska stamnätet 
för el är sammankopp
lat med flera grann
länder? Totalt kopplas 
stamnätet samman 
med omvärlden via 16 
utlandsförbindelser. De 
har en överföringska
pacitet som motsvarar 
omkring 30 procent av 
all inhemsk produktions
kapacitet. För att främja 
den gemensamma 
europeiska elmarknaden 

Därför kan elnäts  priser höjas
för att påverka elnätskostnaden. Det kan 
handla om att byta säkringsstorlek eller att 
få en annan tariff (prismodell) som bättre 
matchar den egna elanvändningsprofilen.

Varför drivs elnätsverksamheten 
som monopol?
Det beror på att det inte är samhällsmässigt 

lönsamt att ha konkurrerande paral
lella elnät. Svenska elkunder kan 

därför inte välja elnätsföre
tag. För varje ort finns 

ett elnätsföretag som 
har ensamrätten att 

distribuera elen till 
kunderna inom 
området.

 
Vad händer om 

ett elnätsföretag 
inte följer reglerna?

Om ett elnätsföretag till 
exempel tar ut mer än vad som 

beslutats i intäktsramen, så sänks in
täktsramen för nästa period med motsva
rande belopp. Företaget kan också få betala 
en straffavgift.

 
Varför behövs investeringar  
i elnäten?
Framtidens krav på elnäten är andra än 
gårdagens. Näten ska bli smartare för att 
kunderna ska kunna agera mer energief
fektivt i hemmen. Vi ska få in mer förnybar 
elproduktion, även från mikroproducenter, 
vilket ställer nya krav på flexiblare elnät.

 
Högre krav i framtidens nät – hur  
ser det ut för de befintliga näten?
Elnäten byggdes i många fall på 1950talet 
och under 20 år framåt. Det betyder att det 
även av åldersskäl finns behov av att rusta 
upp elnäten.

 
Hur stora investeringar rör det sig 
om i energibranschen och elnäten?
Energibranschen har ett investerings

program på cirka 300 miljarder kronor 
under perioden 2009–2018. 150 miljarder 
kronor handlar om ny elproduktion – där 
vindkraften dominerar. Resterande 150 
miljarder kronor hamnar inom elnäts
verksamheten och satsningar främst inom 
fjärrvärme och gasverksamhet. Sedan 
millennieskiftet har elnätsföretagen satsat 
cirka 50 miljarder kronor på att förstärka 
eldistributionen mot vädrets makter, oftast 
genom att ersätta ledningar i luften på 
stolpar med elkablar i marken.

 
Görs andra satsningar kring elnäten 
som kommer kunden till godo?
Elnätsföretagen samarbetar inom ”El
samverkan” för att klara av storstörningar  
i elnäten. Det är ett samarbete som kost
nadseffektivt ger möjlighet till stora insatser 
för att åtgärda avbrott snabbare. Företa
gen hjälper varandra med utrustning och 
personal över hela landet i kritiska lägen, 
som stormar. Även Svenska kraftnät deltar 
i samarbetet, där också sådant som bättre 
och säkrare kommunikation utvecklats. 
Målet är att kunden ska få sin el tillbaka 
snabbast möjligt och få korrekt informa
tion hela tiden. 

VISSTE DU ATT…

planerar Svenska kraftnät 
utlandsförbindelser såväl 
som förstärkningar inom det 
svenska stamnätet. Syftet är 
att skapa konkurrenskraftiga 
priser och trygga, miljö
anpassade och driftssäkra 
lösningar för elförsörjningen 
i hela Europa.
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I och med den nya elsäkerhets
lagen som införs den 1 juli 2017 
blir det enklare för dig som kon
sument att kontrollera företagen 
som ska utföra elinstallationer.

– Det är en stor framgång 
när nu riksdagen fattat beslut 
om en modern elsäkerhetslag 
efter åratal av diskussioner, säger 
Elisabet Falemo, generaldirektör 
på Elsäkerhetsverket. När den 

Kunskap och försiktighet är oavvisliga krav vid allt ar
bete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras 
av en fackman. Men en del enklare arbeten får du göra 
själv, om du har rätt teknisk kompetens och kunskap.

Är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet 
till en fackman. El kan ställa till med skador på 
människor och egendom om den hanteras fel. 
Chansa därför aldrig! Ett enda misstag kan få 
ödesdigra konsekvenser.

Oavsett vad du ska göra i starkströms
anläggningen så ska du alltid börja med att 
stänga av strömmen och försäkra dig om att 
ingen annan kan koppla på strömmen under 
tiden som du arbetar! 

– El är nödvändigt för oss, men farligt, säger 
Camilla ArnäsNielsen, kommunikatör på 
Elsäkerhetsverket. Ett felaktigt elinstallationsarbete 
kan ge förödande konsekvenser och det sker en hel 
del olyckor både i hemmet och bland de som arbetar 
med el. Att byta trasiga proppar och glödlampor kan 
du göra själv, men när det gäller lite mer komplicerade 
elarbeten så är Elsäkerhetsverkets inställning att man 
aldrig ska chansa. Anlita en behörig elinstallatör! säger 
Camilla ArnäsNielsen, kommunikatör på Elsäkerhets
verket. 

NY LAG OM ELSÄKERHET
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KONTAKTA  
ELSÄKERHETS

VERKET!
Läs om vilka elarbeten  

du får och inte får göra själv  
i Elsäkerhetspocketen och  

i ELSÄKFS 2013:1. Du hittar 
publikationerna i Elsäkerhets
verkets publikationsshop på 
www.elsakerhetsverket.se.

När det gäller det mesta av det elektriska i ditt hem, så ska du anlita en elinstallatör. Men 
det finns några saker du får göra själv – om du har rätt teknisk kompetens och kunskap.  
Vi listar vad du får göra själv och vad du inte får göra.

Vissa eljobb 
får du göra

Camilla Arnäs-
Nielsen

nya lagen 
träder i 
kraft blir det 
mycket enklare 
för både konsumenter och 
myndigheten att kontrollera 
de företag som utför elinstal
lationer. Då ställs det tydligare 
krav på de rutiner och den 
kompetens som krävs för att 
göra säkra installationer.

De nya bestämmelserna 
innebär:

 att konsumenter och andra 
beställare av elinstallations
tjänster på Elsäkerhetsverkets 
hemsida kommer att kunna ”kolla 
upp” att företaget de planerar att 
anlita finns i Elsäkerhetsverkets 
register och har åtagit sig att följa 
de nya reglerna. (fr. o. m. den 
1/7 2017). 

 att företag som utför elinstal
lationsarbete på någon annans 
anläggning måste anmäla sin 
verksamhet till Elsäkerhetsverket 
som har ansvar för tillsyn.

 att elinstallationsföretag har 
ansvar för de elinstallations
arbeten som utförs och ska ha 
ett egenkontrollprogram som 
säkerställer att verksamheten 
uppfyller kraven.
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Har du frågor om elsäkerhet? 
Ställ din fråga till Elsäkerhetsverket  
genom att kontakta redaktionen på: 
Mail: tidningenel@energiforetagen.se 
Adress: Tidningen El, The Factory  
of Design, Tomtebogatan 44,  
113 38 Stockholm.

---------------

---------------

---------------
FRÅGA OSS OM:

ELSÄKERHET
SÄKERT UTTAG MELLAN 
ELUTTAG OCH SÄNG
Hur nära sänglampans väggut-
tag kan man ställa en säng? Kan 
sängen stå tio centimeter från 
ett vägguttag?
Det finns inget minimiavstånd mellan ut
tag och till exempel säng i vårt regelverk.
Tänk dock på att uttaget eller ansluten 
stickpropp inte får skadas av sängen. Ur 
barnperspektiv är det också viktigt att 
uttaget är petskyddat och placerat så att 
risken för barnolycksfall begränsas.
 

JORDFELSBRYTARE?  
Är elinstallatören skyldig att koppla 
in jordfelsbrytare när han installerar 
elektrisk golvvärme?
Ja, elinstallatören är i praktiken skyldig 
att koppla in jordfelsbrytare. Denne ska 
utföra elinstallationer enligt gällande 
föreskrifter samt kontrollera sin elinstal
lation så att den uppfyller föreskrifternas 
krav innan den tas i bruk. Föreskrifterna 
ELSÄKFS 2008:1 ställer krav på att säker
hetsnivån i installationen minst ska hålla 
samma nivå som anges i standarden SS 
436 40 00. I standarden finns ett krav 
på att golvvärme ska vara skyddad av 
jordfelsbrytare.

Om elinstallatören konstaterar att jord
felsbrytare saknas så ska denne kunna 
redogöra för hur installationen genom 
någon annan åtgärd ändå uppnår samma 
säkerhetsnivå som standardens. Denna 
redogörelse ska vara dokumenterad. 

 att Elsäkerhetsverket beslutar 
om auktorisation för elinstalla
törer efter ansökan.

 att det bara är auktoriserade 
elinstallatörer och personer 
som omfattas av ett företags 
egen kontrollprogram som får 
göra elinstallationer, med vissa 
specificerade undantag.

 Byta trasig propp (säkring) och 
återställa utlöst automatsäkring.

Om proppen går på nytt finns det 
ett fel som måste åtgärdas. Kontakta 
en elinstallatör om du inte själv kan 
hitta felet. Trasiga proppar ska slän
gas – försök aldrig att reparera dem.

 Byta glödlampor
Se till att den nya lampan inte har 
högre effekt än den som anges på 
armaturen, till exempel ”Max 60 W”. 
Var även noga med att följa övriga 
anvisningar som finns på armaturen. 
Det är speciellt viktigt när det gäller 
användningen av toppförspeglade 
lampor och halogenlampor.

 Montering av skarvsladdar
Om du sätter ihop en skarvsladd 
som ska användas i ett jordat uttag, 
måste alla delar till skarvsladden 
vara i jordat utförande. Glöm inte att 
kontrollera den gröngula skydds
ledaren så att den verkligen sitter 
fast ordentligt på rätt ställe. Den 
får aldrig anslutas till någon annan 
anslutningsskruv än den som är 
försedd med en jordsymbol. 

 Reparera och byta ut delar i 
trasiga skarvsladdar och apparat
sladdar.

Om sladden har gått av eller 
om isoleringen har skadats får 
du inte laga den. Däremot kan 
du kapa av den trasiga delen. Du 
får bara ersätta sladd, stickpropp 
och skarvuttag med samma slags 
materiel som tidigare. (Behöver du 
byta stickpropp på lampor av annat 
slag eller på hushållsapparater, ska 
de lämnas in till en fackman för 
ombyggnad.)

 Byta fast installerade ström
brytare och vägguttag (högst 16 
ampere)

Var försiktig! Bryt spänningen ant
ingen genom att skruva ur proppen 
eller genom att slå av huvudström
brytaren. Kontrollera att det är 
spänningslöst i strömbrytaren eller 
uttaget innan du börjar jobbet.

 Utbyte av ljusarmatur i torra 
icke brandfarliga utrymmen inne i 
bostäder.

Det du får göra själv i dessa 
utrymmen i bostäder, under 
förutsättning att du har kunskap om 
det, är att byta ut en fast ansluten 
ljusarmatur. I övrigt ska du höra av 
dig till en behörig elinstallatör.

DETTA FÅR DU GÖRA SJÄLV 
– OM DU HAR RÄTT KUNSKAP

Vanliga eljobb som endast får  
göras av elinstallatör

 Utförande av starkströmsanläggningar.
 Ombyggnad eller utvidgning av befintliga 

starkströmsanläggningar.
 Installering av golvvärme och värmekabel.
 Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 Förläggning av kabel.
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NYTTIGA LÄNKAR

Vill du veta mer om din el 
och om energi? Det finns 
flera myndigheter och orga-
nisationer du 
kan vända 
dig till. Här 
får du några 
användbara 
tips:

 SVENSKA 
KRAFTNÄT 
Svenska kraftnät är den myn
dighet som ansvarar för att 
elöverförings systemet är säkert, 
miljöanpassat och kostnads
effektivt – i dag och i framtiden. 
www.svk.se

 ENERGI FÖRETAGEN  
SVERIGE 
Energiportal med fakta om el  
och elmarknaden.
www.energiforetagen.se

 KONSUMENTERNAS  
ENERGIMARKNADSBYRÅ 
Vägledning i frågor som rör el  
och gas. Kostnadsfri information 
och rådgivning. 
www.energimarknadsbyran.se

 ELSÄKERHETSVERKET
Lär dig undvika elolyckor och 
elbränder. Tips och information.  
www.elsakerhetsverket.se

 ENERGIMYNDIGHETEN
Tips om hur du kan påverka din 
energianvändning och sänka 
energi kostnaderna. Här finns 
också en lista som kommunvis 
presenterar din energi och 
klimatrådgivare.
www.energimyndigheten.se

 ELSAJTEN
Här kan du lära dig mer om var 
elen kommer ifrån och hur den 
används.
www.svenskenergi.se/Elsajten

 NORD POOL 
Vill du få mer information om hur 
den nordiska elbörsen fungerar, 
så kan du läsa här. 
www.nordpoolspot.com

Lösningen sänds senast den 13 april 2017 till: 
Elkrysset nr 117, Tidningen EL, 101 53 Stock
holm eller eposta orden i färgade rutorna till 
elkrysset@energiforetagen.se
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KRYSSET 4:2016
PRISTAGARE & LÖSNING 1:a pris  

NUD röd textil 
kabel med porslins  
sockel inkl. lyktlampa
Birgitta Ranner, Vittangi

2:a–10:e pris  
Powerbank, portabel 
mobilladdare
Rolf Martinsson, Edsbyn
Olivia Åslund, Åsarna
Roger Baggström, Edsbyn
Bengt Svennevig, Ystad
Anita Happonen, Degerfors 
Willy Larsson, Åby
Urban Lindström, Åsele
BrittMarie Röjder, Bograngen
Mathias Jacobsson, Näsum

PRISER
1:a pris NUD röd textil 

kabel med porslins  
sockel inkl. lyktlampa 

2:a–10:e pris  
Powerbank, portabel mobilladdare



  NUMMER 1:2017 19

El från 100% för-
nybara energikällor  
  – Välj BestEl!

Ring för personlig service  
till vårt kontor på Ellös

Tel. 0304-548 80 
www.bestel.se

Din lokala 
och  
personliga 
elleverantör

Minska energi
kostnaderna  
med solceller

Kontakta oss för mer information:
Tel. 0304-548 80

Att skaffa solceller är enklare än du tror.

Mer information om din förbrukning  
och dina fakturor kan du se genom att 
logga in på mina sidor på www.bestel.se. 
Använd ditt kundnummer och person-
nummer för inloggning.

E-FAKTURA OCH AUTOGIRO
Vet ni att vi erbjuder e-faktura 
antingen direkt till internetbanken 
eller som email, utöver pappers-
faktura. Det går att ha autogiro på 
fakturan oavsett hur ni väljer att 
få den skickad till er.



El gör livet  
spännande

Västra Orusts Energitjänst, Glimsåsvägen 3, 474 32 Ellös

Telefon: 0304-548 80  •  Mail-adress: info@voe.se  •  Hemsida: www.voe.se




