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Förord 
Arbetet som legat till grund för detta notat har finansierats av Program Energisystem och 
Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet. Från båda dessa håll har 
dessutom kommit ovärderligt bistånd i form av hjälp och uppmuntran. I det sammanhanget 
bör särskilt Jane Summerton och Bengt Öberg nämnas. Inom Program Energisystem har 
dessutom Pelle Gyberg, Lars Ingelstam, Kerstin Jacobsson, Björn Karlsson, Per Lindquist, 
Jenny Palm och Maria Sundström ständigt hjälpt till. Även Tema T visade mig en obruten 
välvilja. Här var särskilt Boel Berner, Charles Edquist och Göran B. Nilsson alltid 
intresserade av att diskutera problem i stort och smått. Samma sak gällde den övriga 
personalen, ingen glömd! Utanför den kretsen vill jag även rikta stort tack till Sven Werner 
som lät mig ta del av sin personliga materialsamling om fjärrvärme. Stort tack också till Arne 
Kaijser som aldrig svek då jag hade frågor eller ville låna böcker. Arbetet hade inte heller 
kunnat genomföras utan hjälp från personalen vid Karlstads kommunarkiv som väl sällan har 
haft en sådan krävande gäst. Arbetsnotatets brister är jag ensam ansvarig för. 
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1. Syfte och disposition 
Enligt gällande riksdagsbeslut skall svensk kärnkraft avvecklas under de kommande 
decennierna. Det gör att landets förhållandevis låga elkraftpriser – en följd av den tämligen 
goda tillgången till billig vattenkraft och kärnkraft – knappast kommer att kunna 
upprätthållas. Särskilt gäller det med tanke på att svenska elproducenter samtidigt fått ökade 
möjligheter att sälja elkraft på en internationell marknad.1 Därigenom har elkraftproduktion i 
samband med produktion av fjärrvärme, s.k. kraftvärme, för uppvärmning av exempelvis 
bostäder blivit ett intressant alternativ. Den innebär nämligen ett effektivare utnyttjande av 
fossila bränslen som olja eller kol, vilka stod för knappt tre fjärdedelar av den elkraft som 
producerades i svenska kraftvärmeverk 1997.2 

Vid sidan av vattenkraft har elkraft traditionellt sett producerats i s.k. kondenskraftverk 
genom att turbiner drivits med het vattenånga. I ett kraftvärmeverk produceras fortfarande 
elkraft i turbiner. Skillnaden mot traditionella kondenskraftverk är att kylvattnet tas till vara 
för uppvärmning av bostäder eller andra lokaler istället för att släppas ut. Härigenom blir 
verkningsgraden högre i kraftvärmeverk än i motsvarande kondenskraftverk, 70 till 95 
procent i jämförelse med ungefär 25 till 50 procent.3 Det innebär att olika typer av bränslen 
förbränns effektivare, vilket i förlängningen leder till billigare elkraftproduktion. Men genom 
att kraftvärmeverk bygger på behovet av att värma upp lokaler, alternativt industriell 
användning av hetvatten eller vattenånga, förutsätter de förekomsten av ett fjärrvärmenät där 
värme – oftast i form av hetvatten – kan distribueras i isolerade markrör. 

I slutet av 1990-talet tycks produktionen av elkraft i kraftvärmeverk åter vara på väg upp 
efter en tidigare toppnotering i mitten av 1990-talet.4 De alltjämt låga elpriserna gör dock ett 
fullt utnyttjande av elproduktionen i kraftvärmeverk ekonomiskt olönsam och fortfarande 
produceras endast omkring fem procent av Sveriges elkraft i kraftvärmeverk trots att de 
tillsammans har en väsentligt högre kapacitet.5 Samtidigt har en förståelse för kraftvärmens 
potential vunnit gehör inom regeringen. I samband med 1991 års energipolitiska beslut 

 
1Angående de institutionella förändringarna inom svenska elförsörjning, se: Jane Summerton, ”Of Watts, Wires 
and Webs: Reshaping Electricity?”, i: Complex Technical Systems, ed., Lars Ingelstam, FRN Report 96:5 
(Stockholm, 1996), 87-107. 
2Statistik 1997, Svenska Fjärrvärmeföreningen, Stockholm 1998:14 (1998), 25. Träbränslen var skattefria medan 
fossila bränslen åtnjöt en skattereduktion då de användes för elproduktion i kraftvärmeverk. 
3Svend Frederiksen & Sven Werner, Fjärrvärme: Teori, Teknik och funktion (Lund, 1993), 101. Den högre 
siffran för kondenskraftverk gäller sådana med naturgasdrivna gasturbiner. 
4Statistik 1997, 7 & 25. 
5Under år 1997, som var ett relativt varmt våtår med stor tillgång till vattenkraft, producerades 4,5 TWh elkraft 
netto i svenska kraftvärmeverk (vid sidan av 13,4 TWh värmeenergi i kombinerad drift). Året före, som varit ett 
förhållandevis kallt torrår, hade sju procent av Sveriges elkraft eller 5,1 TWh producerats i svenska 
kraftvärmeverk (vid sidan av 14,8 TWh värmeenergi i kombinerad drift), trots att där funnits kapacitet att 
producera 8 till 15 TWh elkraft, se: Statistik 1996, Svenska Fjärrvärmeföreningen, Stockholm 1997:12 (1997), 2 
& 21. För den lägre siffran angående kapaciteten i svenska kraftvärmeverk, se: Omställning av energisystemet: 
Slutbetänkande av Energikommissionen, Statens offentliga utredningar 1995:139 (Stockholm, 1995), 131; 
Omställning av energisystemet: Underlagsbilagor, del 1, Statens offentliga utredningar 1995:140 (Stockholm, 
1996), Underlagsbilaga 1, 35-36. För den högre siffran, se: Prognos 1995, Svenska Fjärrvärmeföreningen, 
Stockholm (1995), 13. 
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infördes nämligen stöd till utbyggnaden av biobränslebaserad kraftvärme genom bidrag med 
upp till 25 procent av investeringskostnaderna för nya kraftvärmeverk och ombyggnader av 
anläggningar som tidigare endast producerat fjärrvärme.6 

För att följa upp 1991 års energipolitiska beslut tillsattes sommaren 1994 en 
parlamentarisk energikommission. Den konstaterade att stödet lett till nya 
kraftvärmeanläggningar samtidigt som det inte stimulerat till ny teknik på området.7 I 
näringsutskottets beredning av ett nytt energipolitiskt beslut kritiserades därför regeringens 
förslag ur klimatpolitiska perspektiv.8 I juni 1997 beslutade riksdagen ändå om fortsatt stöd 
genom att anslå 90 miljoner kronor per år under ytterligare fem år.9 Satsningen gav snart även 
resultat i så måtto att energibolag och företag i 23 kommuner ansökte om sammanlagt 1,4 
miljarder kronor i stöd för biobränsleprojekt bara under det första året.10 

Då hade även miljömässiga skäl anförts som stöd för en ökad elproduktion i 
kraftvärmeverk. Resonemanget byggde på att de nationella elsystemen i Europa hänger 
samman.11 I detta europeiska elsystem sker en marginell kraftproduktion i koleldade 
kondenskraftverk som i jämförelse med all övrig produktion har de högsta utsläppen av 
koldioxid per producerad mängd elenergi. Eftersom Sverige har Europas största produktion 
av fjärrvärme som inte samtidig genererar elkraft (ungefär två tredjedelar av den värme som 
distribuerades 1997 hade producerats utan någon kraftproduktion) är landet väl lämpat för en 
utbyggnad av kraftvärmeproduktionen. Den skulle vid behov kunna säljas utomlands och på 
så sätt bidraga till en global minskning av koldioxidutsläppen. 

Huruvida kraftvärme är ett effektivt sätt att producera energi i jämförelse med kärnkraft 
eller kondenskraft är som synes en komplicerad fråga som berör både skatte- och 
miljöpolitiska frågeställningar. Ur det perspektivet är det av intresse att studera hur det 
historiskt har gått till att bygga upp kraftvärmeproduktion. I denna studie är syftet att utnyttja 
ett historiskt exempel för att undersöka de möjligheter och problem som en kommunal 
kraftvärmeuppbyggnad kan leda till. Exemplet är uppbyggnaden av ett kraftvärmeverk i 
Karlstad i slutet av 1940-talet som innebar att Sveriges första kommunala fjärrvärmenät (här 
definierat som ett kollektivt uppvärmningssystem avsett för flera byggnader och med avtal 
mellan kund och leverantör) med försäljning av värme till både bostäder och industri började 

 
6Bihang till Riksdagens protokoll 1996/97, Saml. 1, Band B12, Regeringens proposition 1996/97:84, 36. 
7Omställning av energisystemet, SOU 1995:139, 213-215. 
8Bihang till Riksdagens protokoll 1996/97, Saml. 17, Band E14, Näringsutskottets betänkande 1996/97:NU12. 
9Bihang till Riksdagens protokoll 1996/97, Saml. 21, Band F, Riksdagsskrivelse1996/97:272; ”Förordning om 
statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet”; Svensk författningssamling 1998:22, 22 januari 
1998. 
10”23 kommuner slåss om energibidragen: Bara en tredjedel av biobränsleprojekten får pengar”, Ny teknik 32:22 
(1998). 
11Sven Werner & B.G. Dalman, ”Kraftvärme+Fjärrvärme: En god lösning för lägre Koldioxidutsläpp”, 
Fjärrvärmetidningen 16:5 (1997), 18-19. 
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fungera i Karlstad 1948.12 Värmen, som producerades genom eldning av spån, kol och olja, 
distribuerades från början till stadens stora tillverkningsindustri Karlstads Mekaniska 
Verkstad med cirka 750 anställda. År 1949 kopplades även några nybyggda bostadshus in på 
fjärrvärmesystemet. Värmen levererades i form av hetvatten i ledningar från en nyuppförd 
ångkraftcentral som främst fungerade som en reservanläggning för elkraft. Innan 
fjärrvärmenätet i Karlstad byggdes hade förslag på fjärrvärme i Sverige förekommit i 
Stockholm 1909, Norrköping 1915, Malmö 1919 och Stockholm igen 1940.13 Dessutom hade 
tekniken prövats i Sverige i s.k. gruppcentraler för värmeproduktion i vissa större 
bostadskomplex som sjukhus och bostadsområden. Men fjärrvärme hade i egentlig mening 
inte byggts ut i Sverige trots att det sedan slutet av 1800-talet funnits väl fungerande 
anläggningar både på den europeiska kontinenten och i USA.14 

För att undersöka vilka möjligheter och problem som kraftvärmeuppbyggnaden i 
Karlstad ledde till skall inledningsvis en del frågor formuleras. Huvudfrågan lyder: Vad 
gjorde att Sveriges första kraftvärmeverk byggdes i Karlstad och hur gick det till? För 
hanterlighetens skull kan huvudfrågan i sin tur delas upp i olika delfrågor. Vilka var de 
drivande aktörerna och vilka allianser ingick de för att nå sina mål? Vilka var motiven bakom 
kraftvärmeuppbyggnaden? Vilka typer av problem och konflikter uppstod i samband med 
uppbyggnaden, var de tekniska, organisatoriska, finansiella, juridiska eller av andra slag? 
Vilka var de första kunderna? Hur införskaffades nödvändig kompetens? 

Dessa frågor har varit styrande för dispositionen som därmed blivit i stort sett 
kronologisk. Först görs en del reflektioner om energisystemens egenskaper i allmänhet och 
fjärrvärmesystemens i synnerhet. Sedan följer en redogörelse för tidigare forskning om 
uppbyggnaden av fjärrvärmesystem. Framför allt poängteras att hittills anförda 
förklaringsfaktorer kan karakteriseras som antingen allmänt nationella eller lokala och att det 
har funnits en tendens att diskutera utbyggnaden av kraftvärme i termer av nationell (eller 
allmän) elkraftproduktion och lokal värmeproduktion. Därmed har de teoretiska 
förutsättningarna för denna studie presenterats. 

Redogörelsen för uppbyggnaden av kraftvärmeverket i Karlstad inleds med en diskussion 
om tidigare försök att bygga kraftvärmeverk i Sverige. Sedan beskrivs olika initiativ till 
kommunala värmeleveranser i Karlstad. Redan här kan en del av motiven bakom 
uppbyggnaden av ett kraftvärmeverk skönjas liksom några av de centrala aktörerna. 
Diskussionen kring motiven och de allianser som ingicks mellan olika aktörer fördjupas 
sedan genom en redogörelse för Karlstads försök att skaffa sig egen vattenkraftproduktion. 

 
12För andra tidiga fjärrvärmessystem i Sverige som dock inte faller under definitionen här, se: H.A. Lindgren, 
”Fjärrvärmehistorik”, VVS: Tidskrift för värme-, ventilations-, sanitets- och kylteknik 25 (1954), 22; Yvonne 
Andersson, ”Laver var först?”, VVF-nytt 10:6 (1991), 10. 
13Sven Werner, Fjärrvärmens utveckling och utbredning (Stockholm, 1988), 13-17. 
14För fjärrvärmens tidiga historia, se: Morris A. Pierce, ”The road to Lockport: Historical background of district 
heating and cooling”, ASHRAE Transactions 101:1, American Society of Heating, Refigerating and Air-
Conditioning Engineers (1995), 885-892. 
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Därefter följer en beskrivning av kraftvärmeverksbygget och anläggandet av 
fjärrvärmesystemet fram till de första värmeleveranserna. Här fokuseras främst de problem 
som uppstod då kraftvärmeverket skulle tas i bruk. Sedan behandlas fjärrvärmesystemets 
expansion och i samband med den diskuteras hur det ökade antalet kunder ledde till ett behov 
av fastare institutionella ramar för värmeleveranser och ersättningsnivåer. Följande avsnitt 
behandlar problemen under de första åren då kraftvärmeverket och hetvattensystemet var i 
reguljär dift. I det sammanhanget undersöks framför allt kompetensanskaffningen. 
Framställningen avslutas med en behandling av tariffrågan som aktualiserar problem och 
konflikter som uppstod mellan värmeproducenter och värmekonsumenter. 

Empirin bygger både på historiskt primärmaterial och sekundärlitteratur om fjärrvärme 
och kraftvärme. Då det gäller fallstudien av kraftvärmeverksbygget i Karlstad vilar 
framställningen främst på primärmaterial från kommunens arkiv och stadsfullmäktiges i 
Karlstad tryckta handlingar. För att blottlägga eventuell opposition mot uppbyggnaden av 
kraftvärme i Karlstad har även lokalpressen undersökts (i Karlstad utkom vid den här aktuella 
tiden tre dagstidningar, liberala Karlstads-Tidningen, socialdemokratiska Värmlands 
Folkblad och moderata Nya Wermlands-Tidningen) liksom samtida redogörelser i den 
värmetekniska fackpressen. Tidsbrist har gjort att relevanta företagsarkiv som Karlstads 
Mekanisk Verkstads arkiv och Uddeholms arkiv ej har kunnat undersökas. Av samma 
anledning har det inte varit möjligt att studera olika fastighetsägares arkiv. Som i all 
forskning kan ytterligare informationsinsamling i vissa fall leda till att alternativa tolkningar 
av händelseförloppet blir rimliga. 
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2. Fjärrvärme och andra ledningsbundna energisystem 
Alla ledningsbundna energisystem som el-, gas- och fjärrvärmesystemen – men även äldre 
tiders stånggångar som mekaniskt öveförde vattenkraft till gruvorna – förenar producent och 
konsument fysiskt. Det har inneburit ett stort ömsesidigt beroende där konsumenterna, 
möjligen med undantag av gaskonsumenterna, inte har kunnit lagra den energi som levererats 
utan varit tvungna att använda den på en gång.15 Inte heller har de kunnat ta ut mer energi än 
vad som funnits tillgängligt. Den fysiska sammankopplingen och det ömsesidiga beroendet 
har gjort att energisystemens effektivitet har varit beroende av ett väl fungerande 
institutionellt ramverk.16 En studie som övertygande visar på det förhållandet är Arne 
Kaijsers jämförelse av etableringen av de första svenska gasverken i tre städer vid mitten av 
1800-talet.17 

I samma arbete framkommer även ett annat generellt huvudproblem med upp- och 
utbyggnaderna av ledningsbundna energisystem, nämligen behovet av stora kapitalkrävande 
investeringar med lång avskrivningstid, vilket i sin tur kräver garantier för en lång teknisk 
livslängd. Inte minst gäller detta investeringar i fjärrvärmenät som ofta kan vara de största 
som en kommun överhuvudtaget gör.18 Även detta förhållande har inneburit att ett väl 
fungerande institutionellt ramverk för uppbyggnaden och användningen av energisystem har 
varit – och fortfarande är – av största betydelse. 

Men det finns skillnader mellan olika typer av energisystem. Alla ledningsbundna 
energisystem har visserligen i uppbyggnadsfasen varit lokala i den meningen att den 
distribuerade energiformen tekniskt sett inte kunde levereras över större avstånd.19 Efterhand 
har dock lokala energisystem byggts samman till regionala och nationella system som det 
svenska elsystemet eller byggts upp i nationell och internationell skala som 
naturgassystemen. Fjärrvärmesystemen är dock till sin natur lokala eftersom leveranser av 
hetvatten inte är effektiva över längre avstånd, vare sig värmetekniskt eller ekonomiskt. År 
1997 var exempelvis fortfarande tre fjärdedelar av Sveriges 220 värmeproducerande företag 
kommunägda eller kommunala förvaltningar. Tillsammans med de resterande privata och 
statliga företagen förfogade de över distributionsnät som omfattade en sammanlagd längd om 
tusen mil.20 Fjärrvärmesystemens med nödvändighet lokala karaktär gör att de inte på samma 

 
15Sven-Olof Olsson, Energiorganisation i Norden (Göteborg, 1992), 19. 
16Angående en bredare jämförelse mellan starkt och svagt kopplade sociotekniska system, se: Arne Kaijser, I 
fädrens spår: Den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida utmaningar, Stockholm Papers in 
History and Philosophy of Technology 2027 (Stockholm, 1994), 50-74. 
17Arne Kaijser, Stadens ljus: Etableringen av de första svenska gasverken, Linköping Studies in Arts and 
Science 4 (Malmö, 1986), 170. 
18Erik Westholm, Kommunernas kraft: Energisystemets förändringar i ett kommunalt perspektiv, 
Energiframtidsstudier 1, Dalarnas forskningsråd-rapport 1989:1 (Stockholm, 1989), 15. 
19Thomas P. Hughes, Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880-1930 (Baltimore, 1983). 
20Statistik 1997, 23. 
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sätt som t.ex. elsystemen har kunnat kopplas samman för att tillhandahålla en centraliserad 
energiproduktion med distribution över nationella och internationella ledningsnät.21 

Även om de lokala fjärrvärmenäten har haft en tendens att täcka in allt större områden 
och allt fler produktionsenheter handlar de alltså uteslutande om lokal produktion för lokal 
distribution. Värmeproduktionen måste således lokaliseras nära köparna med lokal 
miljöbelastning i eller strax utanför samhället som följd. Problemet är specifikt för 
fjärrvärmesystemen, men måste samtidigt ses som mot bakgrund av alternativa 
uppvärmningsmetoder.22 Individuell uppvärmning av hus med flera små värmehärdar, istället 
för en central värmeanläggning, innebär både sämre värmeekonomi och större luftutsläpp 
totalt sett. Det är dessutom enklare och billligare att rena rökgaser från en central härd istället 
för många små. Ur lokal luftföroreningssynpunkt är dock det effektivaste uppvärmningssättet 
direktverkande el eller fjärrvärme som produceras med eldriven värmepump. Men eftersom 
ungefär hälften av Sveriges elkraft produceras i kärnkraftverk är det inte lika effektivt ur 
nationell miljö- och energisynpunkt. 

 
21För en mer nyanserad syn där de kvardröjande lokala elsystemen i Danmark framhålls som en viktig grund för 
en alternativ historieskrivning, se: Erik van der Vleuten, Electrifying Denmark: A symmetrical history of central 
and decentral electricity supply until 1970, History of Science Department, University of Aarhus (1998). 
22Westholm, 32. 
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3. Forskningen kring Sveriges fjärrvärmehistoria 
Då Karlstad byggde ut fjärrvärmen i slutet av 1940-talet hade ingen annan svensk kommun 
ännu satsat fullt ut på tekniken. Ändå kan den knappast sägas ha varit oprövad. I Sverige 
fanns tidiga exempel från Bergslagen på att gasen från en masugn kunde överföras i rör till en 
massafabrik eller ett sågverk i närheten.23 Från 1909 leddes kylvatten från Katrineholms 
elverk till badhuset och fyra år senare såldes även varmvatten för uppvärmning av Grönkvists 
mekaniska verkstad som tillverkade kullager i staden. Annars kunde svenska 
fjärrvärmeingenjörer närmast snegla på erfarenheter som vunnits i Danmark där det funnits 
fjärrvärme i Köpenhamn sedan 1925, Esbjerg från 1927, Århus som såg sitt nät färdigställas 
1928 och Randers som fick sitt 1931. Även i Oslo fanns fungerande fjärrvärme från 1937. Att 
danska aktörer tidigt satsat på fjärrvärme har förklarats med att landets elproduktion till 
övervägande del skett genom kolförbränning varvid värmen varit en viktig biprodukt; att 
landet är relativt tättbefolkat och att de geologiska förutsättningarna varit goda i Danmark 
eftersom det där har varit lätt att gräva och lägga rör.24 På samma sätt var fjärrvärme tidigt väl 
utbyggd i Tysklands två största städer, Berlin och Hamburg, delvis beroende på landets 
traditionellt sett relativt stora kolberoende för sin kraftförsörjning.25 

I jämförelse med Danmark och Tyskland är Sverige allmänt sett glesbefolkat, 19 
innevånare per kvadratkilometer mot 106 personer i Danmark och 229 i Tyskland. Dessutom 
har svensk kraftproduktion kunnat baseras på vattenkraft som tillhandahållits av ett fåtal stora 
kraftbolag. Samtidigt har uppvärmningsfrågor behandlats lokalt. Den hittills utförligaste 
behandlingen av försöken att bygga svenska fjärrvärmenät före 1940-talet står Sven Werner 
för. Han har påpekat att det internationellt sett starkaste argumentet för fjärrvärmeproduktion 
har varit möjligheterna till kombinerade kraft- och värmeverk som kunde leverera billig 
elkraft då värmebehovet inte var så stort.26 Det har gjort att fjärrvärmen har haft svårt att 
etablera sig i länder med riklig tillgång till billig vattenkraft. Etableringen har ytterligare 
försvårats om elmarknaden har varit centraliserad till stora nationella elproducenter, vilket 
länge var fallet i Sverige. Enligt Werner var den viktigaste orsaken till att det inte fanns någon 
fjärrvärme i Sverige före andra världskriget överskottet på vattenkraft.27 Sakförhållandet 
framhölls även av 1940-talets värmeingenjörer som dock kunde intensifiera sina försök att 
bygga upp fjärrvärmesystem i samband med bristen på elkraft under och efter kriget och 
speciellt under de extrema torråren 1947 och 1948 som då t.o.m. förorsakade en elransonering 

 
23Lindgren, ”Fjärrvärmehistorik”. 
24Mikael Hård & Sven-Olof Olsson, Istället för kärnkraft: Kraftvärmens framväxt i fyra länder (Stockholm, 
1994), 29. 
25Ibid., 99. 
26Werner, 67. 
27Sven Werner, ”District Heating in Sweden 1948-1990”, District Heating International 20 (1991), 603-616, se 
sid. 603. 
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från hösten 1947 till april 1948.28 Det tycks alltså som om utbyggnaden av fjärrvärme i 
Sverige under 1940- och framför allt 50-talen mer kom till efter önskemål om en utökad 
kapacitet för produktion av elkraft och därmed behov av kraftvärme, än önskemål om central 
värmeproduktion och behov av fjärrvärme. 

Werners slutsatser ligger i linje med dem som senare har skisserats av andra som studerat 
fjärrvärmens historia. Teknikhistorikern Mikael Hård och ekonomhistorikern Sven-Olof 
Olsson hävdar i boken Istället för kärnkraft att den organisatoriska separationen mellan kraft- 
och värmeproduktion har försvårat uppbyggnaden av fjärrvärmenät. De menar vidare att 
kommunalt ägda energibolag med ansvar både för kraft- och värmefrågor är den aktör som är 
bäst lämpad att genomdriva en kraftvärmeutbyggnad.29 Problemet har även beskrivits av den 
australiensiske historikern Stewart Russell som menat att fjärrvärmens intima samband med 
kraftvärmeproduktion har lett till att det har hamnat mellan två producentintressen. Dels 
lokala myndigheter som gärna poängterat värmeproduktion och därför även verkat för 
utbyggnaden av fjärrvärmenät. Dels elindustrin som haft intressen i att bibehålla den 
centraliserade kraftproduktionen och hellre satsat på större kondenskraftverk för effektivare 
kraftproduktion.30 Förhållandet kan inte minst antas ha gällt i Sverige där det har förekommit 
exempel på hur stora kraftproducenter åtminstone från 1960-talets början har erbjudit mycket 
billig el för att locka kommuner att avstå från att bygga kraftvärmeverk och framför allt 
fjärrvärmenät som skulle leda till minskad eluppvärmning.31 

Förutom tillgången till förhållandevis billig elektricitet samt separationen mellan lokala 
värmeproducenter och nationella elkraftproducenter har ytterligare en orsak till avsaknaden 
av fjärrvärme i Sverige före 1940-talets slut varit att vattenburen centralvärme i svenska 
flerbostadshus byggdes ut först under mellankrigstiden. År 1920 hade fem procent av 
lägenheterna i det svenska bostadsbeståndet vattenburen centralvärme, men vid andra 
världskrigets slut hade det ökat till knappt hälften.32 En pionjär i det avseendet var det 
kooperativa Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningar (HSB). 

Till dessa förklaringsfaktorer kan läggas en del erfarenheter av vad som har underlättat 
uppbyggnad av fjärrvärmenät på andra platser och i andra tider. Jane Summertons studie 

 
28Lage Malm, ”Samdimensionering av svenska fjärrvärmeanläggningar och ångkraftverk – några synpunkter 
speciellt på anpassnings- och ackumuleringsproblem”, i: Kongress i fjärrvärmekraftfrågan anordnad av 
Tekniska samfundet i Göteborg den 27 o. 28 februari 1948, Tekniska Samfundets handlingar 1949, N:o 3 
(Göteborg, 1950), 221-288, se sid. 221-222; Werner, Fjärrvärmens utveckling, 15. 
29Hård & Olsson, 17. 
30Stewart Russell, ”Writing energy in history: explaining the neglect of CHP/DH in Britain”, The British 
Journal for the History of Science 26 (1993), 33-54. 
31Arne Kaijser, ”Kan vi lära av historien? Kommunal energiförsörjning under 150 år”, i: Perspektiv på 
kommunal energiplanering – en antologi (Stockholm, 1988), 69-100, se sid. 87-90; Westholm, 37; Arne Kaijser, 
Arne Mogren & Peter Steen, Att ändra riktning: Villkor för ny energiteknik (Stockholm, 1988), 70-73. Bilden 
bekräftas i: Gustaf Olsson, Kommunal energiförsörjning: Teknik och politik i samverkan (Västerås, 1974), 66; 
Sven Lalander, ed., Vattenfall under 75 år (Stockholm, 1984), 63-65; Olof Blomqwist, Energiperspektiv: En 
opretentiös minneskavalkad med energisynpunkter, (Stockholm, 1998), 37. 
32Werner, Fjärrvärmens utveckling, 73. 
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District heating comes to town, om uppbyggnanden av fjärrvärme i Mjölby på 1980-talet då 
tekniken redan var väl beprövad inom en rad svenska kommuner, visar hur det vid denna tid 
fanns starkt institutionellt och professionellt stöd för tekniken, inte minst inom miljörörelsen. 
Detta bidrog till den lyckosamma introduktionen av fjärrvärme i Mjölby.33 Här återfinns 
alltså indikationer på ytterligare en viktig förklaringsfaktor att ta hänsyn till, nämligen 
förekomsten av aktörer med professionell kunskap om det tekniska konstruktionsarbetet och 
tillskyndare av fjärrvärmen med sådan institutionell eller samhällelig ställning att de kan göra 
sitt stöd gällande. Summerton påpekar även vikten av vissa nyckelkunder som i ett 
uppbyggnadsskede kunde fungera som grindvakter genom att de befrämjade kollektiv 
anslutning av ytterligare kunder till fjärrvärmenätet.34 

Mer allmänt har randvillkor för utbyggnad av fjärrvärme ansetts vara: 
 – En värmemarknad, d.v.s. att klimatet är så kallt att en organiserad uppvärming krävs. 
 – Ett koncentrerat värmebehov, t.ex. innevånare i flerbostadshus med centralvärme eller en 

nyckelkund som mer eller mindre aktivt kan befrämja anslutning av ytterligare kunder. 
 – Tekniskt enkelt och billigt att leda värmen in i byggnader, t.ex. genom utbyggd 

centralvärme. 
 – Ingen annan konkurrerande ledningsbunden energitillförsel. 
 – Behov av kraft på den nationella kraftmarknaden, exempelvis underskott av el så att 

överskott från kraftvärme kan säljas. 
 – Kraftvärmeaktör skall kunna konkurrera på lika villkor med övriga aktörer på 

kraftmarknaden. 
 – Behov av intresserade aktörer som är beredd att bygga nätet. 
 – Ett regelverk som inte lägger finansiella eller formella hinder i vägen för uppbyggnad av 

kraftvärme.35 
 
Det fanns alltså en rad faktorer som på ett nationellt (och i det här sammanhanget alltså 
allmännare) plan motverkade anläggande av fjärrvärme i svenska kommuner före andra 
världskriget: billig vattenkraft som den dominerande källan för elproduktion, det i allmänhet 
glesa befolkningsunderlaget, markförhållanden som kunde försvåra nedläggning av rör, 
uppdelningen mellan centrala kraftproducenter och lokala värmeproducenter, bristen på 
vattenburna centralvärmesystem i flerbostadshusen och, slutligen, avsaknaden av tillräckligt 
institutionellt och professionellt stöd för fjärrvärmen. 

Eftersom de strukturella hindren i 1940-talets Sverige var så påtagliga kan det antas att 
det var starkt verkande lokala faktorer som ändå ledde till en uppbyggnad av fjärrvärme i 

 
33Jane Summerton, District heating comes to town: The social shaping of an energy system, Linköping Studies 
in Art and Science 80 (Linköping, 1992), 144-147. 
34Ibid., 162. 
35Frederiksen & Werner, 411-413. Angående för- och nackdelar med ett utbyggt fjärrvärmesystem, se: 
Summerton, District heating comes to town, 17. 
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Karlstad.36 Att en förklaringsfaktor är lokal, d.v.s. har en räckvidd som är avgränsad i tid eller 
rum, innebär inte att den inte kan återkomma som förklaringsfaktor också vid andra tillfällen 
eller på andra platser och på så sätt är generaliserbar. De som närmare undersökt 
uppbyggnaden i Karlstad har pekat ut en del generaliserbara lokala förklaringsfaktorer. För 
det första har tillgången till en nyckelkund i form av Karlstads Mekaniska Verkstad 
framhållits. Den avgörande händelsen för ett beslut att bygga ett fjärrvärmenät i Karlstad hade 
nämligen varit att stadens största industri, Karlstads Mekaniska Verkstad, hade långt gångna 
planer på att flytta tillverkningen till Uddevalla. För att stanna kvar i Karlstad krävde 
företaget, enligt historieskrivningen, en större tomt för industrilokaler, säker tillgång till 
elkraft, vilket var viktigt vid gjutning av cylindrar för pappersmaskiner och slutligen 
fjärrvärme för uppvärmning av lokalerna.37 Stadens fullmäktige beslöt också att anlägga en 
ny ångkraftcentral som kunde börja leverera fjärrvärme till verkstaden i oktober 1948. Året 
efter anslöts dessutom sju nybyggda bostadshus med centralvärme till fjärrvärmesystemet. 

En annan viktig förklaring som framhållits av historiker var problemen med anskaffning 
och distribution av bränsle under andra världskriget, liksom krigsårens brist på elektrisk 
ström i Sverige. Exempelvis kan det konstateras att Sveriges oljeberoende stegrades kraftigt 
efter andra världskriget samtidigt som kol- och koksimporten långsamt började sjunka mot 
1940-talets slut.38 Bristen på elkraft var speciellt märkbar under de vattenfattiga åren där 1947 
var ett extremt torrår.39 Då elransoneringen drogs igång var dock det formella beslutet att 
bygga ett fjärrvärmenät i Karlstad redan mer än ett år gammalt. De första konkreta planerna 
hade presenterats i december 1945 och beslutet togs av stadsfullmäktige i juni 1946.40 Men 
det hindrar förstås inte att bristen på elkraft under andra världskriget ändå var en bidragande 
orsak till beslutet. Därmed kan det på goda grunder antagas att även den socialdemokratiska 
planhushållningspolitiken och dess kanske mest laddade symbol, socialiseringsförslaget i 
oljeutredningens betänkande 1947, inverkade på beslutets genomförande.41 

 
36Angående för- och nackdelar med lokalhistoria, se: Peter Aronsson, ”Frågor och svar: Landsbygdens 
modernisering och lokalpolitisk historieskrivning”, i: Kommunerna och lokalpolitiken: Rapport från en 
konferens om modern lokalpolitisk historia, eds., Lars Nilsson & Kjell Östberg, Studier i stads- och 
kommunhistoria 11 (Stockholm, 1995), 9-30. 
37Bengt Månsson, Upplysningstider och nära kontakter: Karlstads Energiverk under 125 år (Karlstad, 1990), 
33. 
38Måns Lönnroth, Thomas B Johansson & Peter Steen, Sol eller Uran – att välja energiframtid (Stockholm, 
1978), 40. 
39Malm, 221-222; Werner, Fjärrvärmens utveckling, 15. Mer allmänt om bränslebristen under och efter andra 
världskriget, se: Lars Lundgren, Energipolitik i Sverige 1890-1975: Sammanfattning av studie utarbetad på 
uppdrag av framtidsstudien Energi och Samhälle, Delrapport nr 415 från Framtidsstudien ”Energi och 
samhälle”, Sekretariatet för framtidsstudier, Stockholm (1978), 18-36. 
40Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1946, Serien B, N:o 6, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 20 juni 
1946, 7-8, §188; ”Karlstad bygger ångkraftanläggning”, Karlstads-Tidningen, 31 maj 1946, 1; Karlstads 
kommunarkiv, Karlstads Stads Gas- och Elverk (KSGE), Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1913-1948”, 
”P.M. beträffande ny ångcentral vid Lamberget”, 17 december 1945. Beslutet togs alltså ett drygt år tidigare än 
vad som angivits i: Månsson, 33 & 53. 
41Angående planhushållningspolitiken i allmänhet och oljeutredningen i synnerhet, se: Leif Lewin, 
Planhushållningsdebatten, först utg. 1967 (Stockholm, 1970); Erik Moberg, Svensk energipolitik: En studie i 
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I så fall kan vi alltså konstatera förekomsten av två lokala förklaringsfaktorer bakom 
anläggandet av fjärrvärme i Karlstad. Den första består av en intresserad nyckelkund och är 
på så sätt lokal i rummet. Den andra består av det nyss avslutade världskriget som 
aktualiserade energiförsörjningsproblemet samtidigt som själva kriget inte längre utgjorde ett 
hinder för friska kommunala satsningar på området och är på så sätt lokal i tiden. Något som 
tyder på att de lokala tidsfaktorerna har haft avgörande betydelse för beslutet i Karlstad är att 
det endast dröjde tre år – till 1951 – tills ytterligare två kommuner, Malmö och Norrköping, 
anlade fjärrvärme. Här var förhållandena ganska lika dem i Karlstad, förutom storleken på 
staden och därmed underlaget för en värmemarknad. 

Mer allmänt sett var motivet för att starta svensk fjärrvärmeproduktion i början av 1950-
talet enligt Sven Werner: 

 

att man förutsåg att den svenska vattenkraften inte skulle klara att täcka kraftbehovet i framtiden. Härtill 

krävdes värmekraft och ett flertal större städer insåg att kraftvärmeverk skulle bli konkurrenskraftiga. 

Speciellt gällde det de städer som redan hade egna värmekraftverk för topplast- och reservändamål. 

Ursprungligen hade man skaffat sig kunskap och insikt om värmekraftsteknologi när eldistributionen en 

gång hade startat från ångmaskindrivna generatorer. Under 10- och 20-talen hade dessa ersatts av 

ångturbindrivna generatorer. När vattenkraften blev mer allmänt tillgänglig, så körde man de egna verken 

som topplast- och reservkraftverk.42 

 

Beskrivningen stämmer väl överens med förhållandena i Karlstad liksom på andra orter och 
behandlar på så sätt en generaliserbar lokal förklaringsfaktor. En annan generaliserbar lokal 
förklaringsfaktor som framhållits av både Jane Summerton och Arne Kaijser är att nybyggda 
allmännyttiga bostadsområden många gånger fungerat som en viktig språngbräda i form av en 
första säker marknad för kommunal fjärrvärmeutbyggnad.43 

Därmed kan huvudfrågan om vad som gjorde att Sveriges första kraftvärmeverk byggdes 
i Karlstad preciseras. Räcker lokala förklaringsfaktorer som enda nyckelkund i form av en 
tillverkningsindustri, sju nya bostadshus med centralvärme byggda i privat regi samt andra 
världskrigets elbrist till för att förklara att Karlstad – med 32.300 innevånare 1946 och 
Sveriges femtonde största stadsbildning enligt 1952 års kommunindelning – anlade 
fjärrvärme före betydligt större städer som Malmö, Norrköping, Göteborg och Stockholm? 
Var sådana lokala förklaringsfaktorer viktigare i karlstadsfallet än generellare 
förklaringsfaktorer som ett befintligt värmekraftverk?  

 
offentligt beslutsfattande, Bränsle till energidebatten 4 (Stockholm, 1987); Thomas Jonter, Socialiseringen som 
kom av sig: Sverige, oljan och USA:s planer på en ny ekonomisk världsordning 1945-1949 (Stockholm, 1995); 
Alf W Johansson, ”Recension av Socialiseringen som kom av sig”, Historisk tidskrift 116 (1996), 198-206; 
Thomas Jonter, ”Genmäle till Alf W Johansson”, Historisk tidskrift 116 (1996), 150-158. 
42Werner, Fjärrvärmens utveckling, 71. 
43Se: Peter Steen, Staffan Molin, Maria Stenström & Anders Söderholm, Energin åt kommunerna! (Stockholm, 
1992), 34; Summerton, District heating comes to town, 157-160. 
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Förklaringsanalysen av uppkomsten av kraftvärme i Karlstad i slutet av 1940-talet kan 
ges ytterligare en dimension genom att hänsyn även tas till de två olika energiformerna som 
produceras i ett kraftvärmeverk, nämligen elkraft och värme. Inom den befintliga forskningen 
har uppkomsten av lokala fjärrvärmesystem förklarats både med hjälp av lokalt och allmänt 
präglade faktorer medan produktionen av elkraft endast har behandlats ur ett allmänt 
perspektiv. De förklaringsmodeller som hittills framhävts inom befintlig forskning kan 
sammanfattas i ett diagram: 
 

Energiform 
Elkraft 

 
Elkraftstillgång  –  –  –  

 
 

Organisatorisk 
För- Nationell     separation mellan    Generaliserbar 
klarings-      kraft- och värme-    lokal 
faktor        produktion 

 
 

Förekomsten av statliga subsidier, Värmetäthet, bostadsbestånd, 
    värmemarknad och värmeingenjörer markförhållanden och intresserade aktörer 

 
Värme 

 
Fyrfältsdiagrammet visar vilka faktorer som forskningen kring uppbyggnaden av kraftvärme 
och fjärrvärmesystem främst har framhållit. En uppbyggnad av kraftvärmeproduktion är 
beroende både av existensen av ett lokalt fjärrvärmesystem och ett allmänt system för 
överföring av elkraft. De hittillsvarande förklaringarna har därför begripligt nog kretsat kring 
lokala värmefrågor och nationellt betingade elförsörjningsfrågor. Däremot har lokala 
elförsörjningsfrågor inte tilldragit sig något större intresse i försöken att förklara tidiga 
satsningar på kraftvärme. 

I fallet med Karlstad hörde det kanske till saken att Värmlands län, där Karlstad är 
residensstad, hade en mycket hög elektrifieringsgrad i jämförelse med övriga Sverige? År 
1945 var Värmlands landsbygd elektrifierad till 91 procent och det var bara Kopparbergs län 
och Gävleborgs län som kunde uppvisa högre siffror.44 Länet var visserligen väl försörjt med 
elektrisk energi, men i detta sammanhang är det även intressant att undersöka 
ägandeförhållanden och förväntade konsumtionsökningar. Framför allt gäller det eftersom 

 
44Sven-Olof Olsson, ”Elektrifiering ur avnämarsynpunkt: Användningsområden och distributionssystem”, 
Dædalus: Sveriges Tekniska Museums Årsbok 53 (1984), 59-85, se sid. 74. 
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försöken att förklara uppkomsten av fjärrvärme sällan eller aldrig tagit hänsyn till lokala 
förhållanden för elkraftproduktionen och -konsumtion. 

Det är samtidigt viktigt att poängtera att betydelsen av antingen kraftproduktionssidan 
eller värmeproduktionssidan för utbyggnaden av kraftvärme i Sverige har varierat över tiden. 
Under 1950-talet var det främst önskemål om ökad elproduktionskapacitet, d.v.s. 
kraftproduktionssidan, som styrde utbyggnaden, medan utbyggnaden under 1980-talet mer 
bör förknippas med önskemål att finna ersättningsbränslen för olja för uppvärmningsändamål, 
d.v.s. värmeproduktionssidan. Anledningarna var då främst oljekrisen och 
kärnkraftsutbyggnanden under 1970-talet.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskningen kring uppbyggnaden av 
kraftvärme i Sverige främst har berört allmänt nationella eller generaliserbara lokala 
förklaringsfaktorer och fokuserats på uppbyggnaden av fjärrvärmesystem. En annan viktig 
iakttagelse har varit den organisatoriska separationen mellan kraft- och värmeproduktion som 
försvårat anläggandet av fjärrvärmenät. Då elförsörjningsfrågor diskuterats i samband med 
kraftvärmeuppbyggnad har det främst handlat om nationella perspektiv. I fallet med beslutet 
om kraftvärmeproduktion i Karlstad är det dock rimligt att antaga att även lokala 
elförsörjningsfrågor har haft betydelse. 
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4. Fjärrvärmeföregångare i Sverige 
Att Karlstad anlade fjärrvärme före svenska städer med större värmetäthet (effektbehov per 
ytenhet) som Malmö, Norrköping, Göteborg och Stockholm kräver alltså en del förklaringar. 
Det blir i det sammanhanget intressant att undersöka de tidigare förekommande försöken att 
anlägga fjärrvärmeanläggningar i Sverige, nämligen i Stockholm 1909, Norrköping 1915, 
Malmö 1919 och Stockholm igen 1940. Framför allt diskuteras här om argumenten som 
anfördes för kraftvärmeproduktion i de olika städerna var lokalt betingade eller om de var av 
mer generell art. 

Första gången kommunala värmecentraler för grupper av byggnadskvarter diskuterades i 
landet var i en utredning som gjorts för Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskott 
1909. Frågan gällde om det var ekonomiskt och politiskt rimligt att anlägga värmecentraler 
och utredningens svar blev ett obetingat ja.45 Till saken hörde att utredningen gjorts av 
ingenjör Hugo Theorell som drygt 20 år tidigare grundat en konsultbyrå som sedan dess 
föreslagit värme- och ventilationsanläggningar för en rad offentliga och enskilda byggnader. 
Theorell var på så sätt part i målet. Då Stockholms gas- och elektrictetsverks styrelse fick 
tillfälle att yttra sig över utredningsförslaget kritiserades det hårt och det hela resulterade i 
intet.46 

Utredningsförslaget i Stockholm handlade om ren värmeproduktion och argumenten i 
utredningen var tämligen allmänt hållna och kunde egentligen ha gällt vilken stad som helst 
med ett stort värmebehov oavsett värmetäthet. Ett annorlunda förslag diskuterades i 
Norrköping från 1914. Här var tanken att kombinera kraftproduktion med värmedistribution. 
Dessutom framhävdes de gynnsamma lokala förhållanden med möjligheter att leverera ånga 
till den lokala textilindustrin, en näringsgren med särskilt intresse för ångleveranser av olika 
temperaturer.47 Förslaget var också mycket nära att antas och fastställdes t.o.m. av Kungl. 
Maj:t i juni 1919. Då hade emellertid det ekonomiska läget försämrats så att finansiärerna 
dragit sig ur.48 Negativt var också att markundersökningar i Norrköpings omgivningar visade 
att det där saknades exploaterbara torvmossar.49 

Förslaget i Stockholm 1909 skilde sig markant från det i Norrköping sex år senare. I det 
första framhölls endast den kommunala värmecentralens uppgift att producera och distribuera 
värme. Där nämndes inga eventuella lokala förhållanden som befrämjade anläggandet av en 
eller flera värmecentraler i Stockholm. Argumentationen var allmängiltig och kunde 

 
45Stockholms Stadsfullmäktiges handlingar 1909: 5, Bihang till Beredningsutskottets utalåtanden och memorial, 
Första bandet (Stockholm, 1910), Bihang N:r 34, ”Utredning af lifsmedelskommittén om tillgång och pris å 
bränsle samt om kommunala värmecentraler för grupper af byggnadskvarter”. 
46Werner, Fjärrvärmens utveckling, 13. 
47Arthur Hutltqvist, ed., Gas-, värme- och kraft-verk i Norrköping (Norrköping, 1915), 11. 
48Werner, Fjärrvärmens utveckling, 13. Se även: Sven Werners samlingar, Fjärrvärmebyrån AB, Borås, 
Fjärrvärmesystem – Sverige, Fjärrvärme i Sverige, Norrköping, Sven A. Andersson, ”Norrköpings 
fjärrvärmeverk: Föredrag hållet på Värmeverksföreningens årsmöte i Göteborg, 27 oktober 1950”, Svenska 
värmeverksföreningens handlingar Nr 2 A/1951, 5 december 1951. 
49Gas-, värme- och kraft-verk i Norrköping, 8. 
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egentligen ha gällt vilken stad som helst med behov av bostadsuppvärmning. I Norrköping 
var däremot tanken att kraftvärmeverkets främsta produkt skulle vara ånga för leverans till 
stadens textilindustri och att elektricitet dessutom skulle produceras.50 Förslaget i Norrköping 
var också så när på väg att genomföras då den ekonomiska depressionen i första världskrigets 
släptåg förhindrade de redan långt framskridna planerna. Här präglades uppkomsten av 
förslaget av faktorer som var lokala i rummet och dess utfall av faktorer som var lokala i 
tiden. 

Andra förslag på central värmeproduktion och -distribution i kommunal regi lät inte 
vänta på sig. Ett förslag om kombinerad värme- och kraftproduktion i Malmö 1918 kom inte 
heller längre än till utredningsstadiet.51 Under 1920-talet forstsatte diskussionerna. Svenska 
värmetekniker gjorde studiebesök i USA och Tyskland där de även deltog i konferenser.52 
Vissa centrala värmeanläggningar byggdes upp för grupper av bostadshus och här var 
Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningar (HSB) en drivande kraft.53 Än så länge 
var det alltså framför allt värmeproduktion och -distribution som var i centrum. Det främsta 
argumentet mot uppbyggandet av mer omfattande kommunala nät för värmedistribution i 
Sverige var under 1920-talet, liksom under föregående decennium, att landets kommuner inte 
hade samma värmetäthet som de amerikanska städerna. Samtidigt fanns exempel på lyckade 
kommunala värmecentraler i Tyskland.54 

Vid sidan av tillgången till billig vattenkraft för elproduktion var en ytterligare orsak till 
att inga kraftvärmeverk såg dagens ljus i Sverige under 1920-talet, att elbehovet i Sverige i 
allmänhet var som störst under hösten för att börja avta från december medan 
värmebehovsmaximum inträffade någon månad senare.55 Utredningen i Malmö 1918 ledde 
t.ex. inte till några resultat, delvis p.g.a. dessa månatliga skillnader i el- och 
värmeförbrukning. Ett annat viktigt problem var att spetsbehovet av el främst förelåg under 
några eftermiddagstimmar medan värmebehovet fanns under hela dagen. För att komma till 
rätta med det problemet planerades betongcisterner för varmvatten där värme kunde 
ackumuleras.56 Dessa visade sig dock ge kostsamma utstrålningsförluster. När stamlinjerna 
för Sveriges eltransmission från norr till söder byggdes upp från mitten av 1930-talet bidrog 

 
50Holger A. Lundberg, Värmeverk i Europa, Ingenjörsvetenskapsakademiens meddelande nr 88 (Stockholm, 
1928), 32-34. 
51H.M. Molin, Malmö Stads Elektricitetsverk: Dess tillkomst och utveckling under halvseklet 1901-1950 
(Malmö, 1951), 123-124; Werner, Fjärrvärmens utveckling, 14. 
52Se t.ex: Manne T. Lindhagen, Värmedistributionsindustrien i Nordamerikas förenta stater, 
Ingenjörsvetenskapsakademiens meddelande nr 38 (Stockholm, 1924). 
53Loc. cit. 
54Lundberg, 48. 
55Resonemanget hade varit på tapeten i samband med utredningarna både i Norrköping kring 1917 och i Malmö 
kring 1919, se: Holger A. Lundberg, ”Om kommunal värmedistribution”, Teknisk tidskrift (Allmänna 
avdelningen) 50 (1920), 49-52; Lundberg, Värmeverk i Europa, 47. 
56Molin, 123. 
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dessa knappast heller till att öka intresset för kraftvärmeverk i kommunal regi.57 Det är också 
märkligt tyst kring frågan om kommunala kraftvärmeanläggningar under 1930-talet. Det 
verkar som om energiintresset då helt och hållet fokuseras på uppbyggnaden av stamlinjenätet 
för elkraft och utbyggnaden av vattenkraften.58 

Även om det inrättades en hel del värmeanläggningar i Sverige för central uppvärmning 
av större byggnader som sjukhus eller industrier och t.o.m. hela bostadsområden, lämnade en 
regelrätt kraftvärmeanläggning med distribution av fjärrvärme och elkraft ritbordet bara en 
gång. Det var i Norrköping under och efter första världskriget och det som skilde 
argumenteringen i Norrköping från den på andra håll var att lokala faktorer fick större plats 
än i de andra tidiga exemplena på svenska kommunala centralvärmeanläggningar. 
Iakttagelsen bygger visserligen bara på en ytlig genomgång av de olika försöken att bygga 
kommunala anläggningar för värmedistribution i Sverige före andra världskriget och kan 
därför inte anses som belagd bortom allt tvivel. 

Som motexempel kan Lage Malms förslag i november 1940 om en central 
bränsleförsörjning av Stockholm nämnas. Som främsta argument för en central 
värmeanläggning angav Malm – som vid tillfället installerades som professor i värmeteknik 
och maskinlära vid KTH – problemet med att under det rådande världskriget distribuera 
tillräckliga mängder inhemskt bränsle till storstadens alla fastigheter.59 Förutsättningarna för 
centralt producerad och distribuerad värme hade nämligen undan för undan förbättrats i 
tätorterna. Trots att argumenten alltså grundats i tidslokala faktorer blev det ursprunliga 
förslaget inte verkställt. Malm gav dock inte upp så lätt och kunde så småningom istället få 
till stånd en kommersiellt bärande anläggning för undervisnings- och forskningsändamål i 
samband med att KTH utvidgades under och efter andra världskriget. På hösten 1952 kördes 
KTH Värmekraftverk igång för el- och värmeförsörjning av KTH:s lokaler och en del andra 
närliggande statliga byggnader.60 Hypotesen om att argument som grundats i lokala faktorer 
är starkare än de som utgått från generella kan alltså vara värd att arbeta vidare med i 
undersökningar av tidiga värmeanläggningar. 

 
57Angående uppbyggnaden av stamlinjenätet för eltransmission, se: Arne Kaijser, ”Controlling the Grid: The 
Development of High-Tension Power Lines in the Nordic Countries”, i: Nordic Energy Systems: Historical 
Perspectives and Current Issues, eds., Arne Kaijser & Marika Hedin (Canton, Mass., 1995), 31-54. 
58Filip Hjulström, Sveriges elektrifiering: En ekonomisk-geografisk studie över den elektriska 
energiförsörjningens utveckling, Geographica: Skrifter från Upsala universitets Geografiska institution Nr 8 
(Uppsala, 1940), 247-255. 
59Lage Malm, ”Kan den svenska storstadens bränsleförsörjning centraliseras?”, Teknisk tidskrift (Allmänna 
avdelningen) 70 (1940), 505-511. 
60Lage Malm, ”Tekniska högskolans värekraftverks tillkomst, utformning och närmaste forskningsuppgifter”, 
VVS: Tidskrift för värme-, ventilations-, sanitets- och kylteknik 24 (1953), 205-214; Bengt Westerlind, ”KTH 
Värmekraftverk – driftsynpunkter”, VVS: Tidskrift för värme-, ventilations-, sanitets- och kylteknik 24 (1953), 
214-221. 
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5. Aktörer och allianser inför beslutet om en ny ångkraftcentral i Karlstad 
Med undantag av Lage Malms installationsföreläsning vid KTH var det först på Svenska 
elverkföreningens 45:e årsmöte i Karlstad i maj 1947 som frågan om kommunal 
värmedistribution på allvar togs upp igen.61 Mötet uppmärksammades stort i lokalpressen och 
det var också nu som begreppet ”fjärrvärme” för första gången användes.62 Vid denna tid 
fanns de mest diskuterade skälen till en uppbyggnad av kraftvärmeproduktion på det 
nationella planet. Anledningen till att frågan åter blev intressant var enligt en av 
föredragshållarna att vattenkraften närmade sig en fullständig utbyggnad. Från 1930-talets 
slut till mitten av 1940-talet hade andelen värmekraft i Sveriges totala kraftproduktion sjunkit 
från cirka tio procent till två eller tre procent.63 Det enda realistiska alternativet för att möta 
den förväntade ökningen av kraftbehovet på längre sikt var att åter bygga ångkraftverk och 
gasturbinkraftverk.64 

I Göteborg och Malmö, som var de kommuner som efter andra världskriget kommit 
längst i planerna på att bygga ett kraftvärmeverk, gällde det att tillskansa sig egna 
krafttillgångar. Beträffande de omedelbara skälen till satsningarna på kraftvärmeverk skilde 
sig dock kommunerna åt. I Göteborg handlade det om att en alternativ strategi för att skaffa 
sig kraftproduktion blev lösningen då andra försök misslyckades.65 I Malmö var det främst 
kontakter med danska ingenjörer och deras erfarenheter av kraftvärme som utgjorde 
inspirationskällan. 

Anläggandet av kraftvärmeverk skedde alltså i en tid av generellt sett förväntad 
kraftbrist, men även problemen med kraftvärmebyggandet var av allmännare slag. Inför 
anläggandet av ett kraftvärmeverk i Göteborg var exempelvis det svåraste problemet 
osäkerheten beträffande kostnaderna för att lägga rörledningar under gatorna.66 Det 
avgörande för fjärrvärmens framtid i Sverige var dock hur väl den gick att arbeta in i landets 
övriga energiproduktion. Det stod klart för deltagarna vid en kongress om 
fjärrvärmekraftfrågan som anordnades av elverkschefen i Göteborg, Harry Wennberg i 
februari 1948, genom stadens Tekniska Samfunds försorg.67 

 
61”Svenska elverksföreningens årsmöte i Karlstad, 21-23 maj 1947”, Svenska elverksföreningens handlingar 
1947 Nr 6 (1947). 
62”Många städer kommer att få fjärrvärmeverk”, Karlstads-Tidningen, 24 maj 1947, 5; Harry Tham, 
”Fjärrvärmeverk: Planerna på fjärrvärmeverk i Malmö”, Svenska elverksföreningens handlingar 1947 Nr 16 
(1947), 1-18. 
63Sveriges kraftförsörjning: En översikt utgiven av Kungl. Vattenfallsstyrelsen i samarbete med Svenska 
Elverksföreningen och Svenska Vattenkraftföreningen (Göteborg, 1947), 16. 
64Harry Wennberg, ”Planerna på fjärrvärmeverk i Göteborg”, Svenska elverksföreningens handlingar 1947 Nr 
16 (1947), 19-38. Wennberg kvalificerade uttalandena året efter, se: Harry Wennberg, ”Hälsningsanförande”, i: 
Kongress i fjärrvärmekraftfrågan, 160-163. 
65Sven Werners samlingar, Fjärrvärmebyrån AB, Borås, Fjärrvärmesystem – Sverige, Historia, Del 1, Sven 
Werners intervju med Harry Wennberg, 31 oktober 1986. 
66K.G. Fredlund, ”Aktuella planer på fjärrvärmekraftverk i Göteborg”, i: Kongress i fjärrvärmekraftfrågan, 165-
187, se sid. 184. 
67Malm, ”Samdimensionering av svenska fjärrvärmeanläggningar”, 286-287. 
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Allmänna nationella argument för byggandet av kraftvärmeverk avsatte dock inga 
djupare spår i processen som föregick beslutet att bygga ett kraftvärmeverk i Karlstad 1946. 
Här är det istället viktigare att framhålla en tradition av samarbete mellan stadens politiska 
ledning och det lokala näringlivet liksom stadens behov av att stärka produktionskapaciteten 
av egen reservkraft efter andra världskriget. Antalet tillgängliga alternativ för att rusta upp 
reservkraftsproduktionen ökade och minskade periodvis och det slutgiltiga beslutet att bygga 
ett kraftvärmeverk i Karlstad 1946 föregicks av en period där osedvanligt många alternativ 
var uppe till diskussion. 

En viktig aktör i sammanhanget var stadens elverkschef, John Thalén. Trettio år gammal 
och med examen som extraordinarie elev vid KTH:s fackavdelning för elektroteknik 
anställdes han 1910 vid Karlstads elverk. Då hade redan en del industrier i Karlstad, bl.a. 
Karlstads Mekaniska Verkstad, anlagt egna ångkraftverk. År 1906 hade dessutom ett av 
Sveriges största kraftdistributionsföretag inrättats genom att Karlstad förband sig att köpa 
elkraft av Brattfors AB som för ändamålet byggde ut Dejeforsen knappt tre mil norr om 
Karlstad.68 Kraftanvändningen ökade stadigt och 1913 uppförde staden en ångcentral på 
Karlstads Mekaniska Verkstads område med en turbin på 1.000 kW för reservkraft.69 Endast 
fyra år senare föreslog Thalén en flytt av ångcentralen. Skälet var att Säveåns AB:s ångsåg i 
Karlstad hade enats med staden om ett samarbete där elverket skulle leverera elkraft och ånga 
till sågens torkanläggning mot ersättning i form av avfallsbränsle som spån och flis.70 Det 
visade sig dock att sågens ombud inte haft tillräcklig förankring i bolagsstyrelsen som aldrig 
gillade avtalsförslaget om ett tioårigt samarbete. Trots det beslöt stadsfullmäktige om anslag 
om 187.000 kronor till en flytt av ångcentralen med ett framtida samarbete som ett viktigt 
skäl.71 

I slutet av 1930-talet var ångcentralens kapacitet oförändrad 1.000 kW. I och med ett 
ökat kraftbehov och för att fortfarande kunna ha tillgång till en viss kraftreserv inköptes 1938 
ytterligare en turbin med en effekt om 2.000 kW.72 Ångcentralen rustades alltså upp för att 
kunna möta de ökande kraven på topplast- och reservkraft. Thalén arbetade samtidigt med 
planer att leverera hetvatten från den befintliga ångcentralen till en planerad mejeribyggnad. 
En kostnadsberäkning av värmeanläggningen pekade mot utgifter om 70.000 kronor, men av 

 
68Torsten Holmgren, ”Det värmländska kraftdistributionssystemet”, Teknisk tidskrift (Elektroteknik) 37 (1907), 
51-62. 
69Enar Eskilsson, ”Karlstads energiförsörjning”, Svenska elverksföreningens handlingar 1947, Nr 13 (1947). 
70Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1917, Serien A, N:o 7, ”Vattenlednings- och belysningsstyrelsens 
framställning angående förflyttning av ångcentralen till Orrholmsviken”, 33-41. Från hösten 1914 hade 
ångkraftverket eldats med sågspån som köptes från närbelägna sågverk, se: Eskilsson, 5. 
71Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1917, Serien B, N:o 7, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 21 juni 
1917, 6, §120. 
72Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1937, Serien B, N:o 10, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 16 
december 1937, 9, §294. 
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planerna blev intet.73 Beräkningen härrör från slutet av augusti 1939 och det är möjligt att 
andra världskrigets utbrott en vecka senare blev ett hinder för vidare projektering. 
 

 
Gamla ångcentralen uppförd 1913 vid inre hamn med den gamla spånladan längst ned i 
bilden. (Fotografi: Karlstads kommunarkiv, Karlstads Stads Gas- och Elverk, Fotoalbum.) 
 
Det finns alltså tecken på att elverkschefen Thalén inte var främmande för att tidigt sälja 
kylvatten från ångcentralen för uppvärmning eller industriella ändamål. Det behövdes bara 
någon att sälja det till. I november 1945 beslöt stadsfullmäktige att bevilja 300.000 kronor till 
en ny panna för ångkraftverket eftersom den gamla, enligt Thalén, blivit utsliten till följd av 
toppbelastning under de föregående krigsåren. Situationen var allvarlig eftersom ett 
driftavbrott i vattenkraftverken vid Kohlsäter (som ägdes av gruvbolaget Uddeholm, vilket 
svarade för kraftförsörjningen i större delen av Värmland) och Dejefors (som köpts från 
Brattfors AB av AB Mölnbacka-Trysil genom dotterbolaget Dejefors Kraft- och 

 
73Karlstads kommunarkiv, Energiverket, F IV:8, ”Handl från ångscentralen”, Värmelednings aktiebolaget Calor 
till Karlstads Stads Elektricitetsverk, 22 augusti 1939. 
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Fabriksaktiebolag) skulle betyda att Karlstad kunde stå utan reservkraft.74 Förhållandet var 
lokalt betingat, men ändå inte unikt för Karlstad. Även Malmö och Göteborg, som kom att 
bygga fjärrvämenät i början av 1950-talet, hade fått sina kondenskraftverk för reservdrift 
utslitna under 1940-talets elransoneringar.75 Betingelsen var därför lokal, men generaliserbar. 

Efter att anslaget om 300.000 kronor till en ny panna för ångkraftverket beviljats – men 
innan den köpts – hölls förhandlingar mellan elverket och Karlstads Mekaniska Verkstad om 
ett nytt kraftavtal med anledning av att företaget förvärvat ett tomtområde från staden för en 
ny produktionsanläggning. Det är inte omöjligt att det hägrande tomtförvärvet hade utgjort ett 
viktigt incitament för verkstaden att komma till förhandlingarna om köp och leveranser av 
elkraft.76 Problemet var att de kraftalternativ som Thalén kunde erbjuda antingen var för dyra 
eller för osäkra ur driftsynpunkt. Det var i den situationen, med en presumtiv nyckelkund 
framför ögonen, som förslaget om att leverera hetvatten från ett nyanlagt kommunalt 
ångkraftverk åter presenterades av Thalén.77 En ny värmekund, Karlstads Mekaniska 
Verkstad, hade dykt upp och det bara några månader efter andra världskrigets slut. 

Efter att Karlstads Mekaniska Verkstad hade ställt sig positivt till förslaget utreddes två 
alternativ av Mellersta och norra Sveriges ångpanneförening. Det första alternativet innebar 
att ångcentralen låg kvar på sin gamla plats vid Orrholmsviken, men rustades upp till en 
kapacitet av cirka 6.000 kW. Det andra alternativet innebar att en helt ny ångkraftcentral 
byggdes vid Lambergskanalen intill Karlstads Mekaniska Verkstads nya fabriksområde för 
leverans av hetvatten och elkraft. Det första alternativet var inte helt nytt. Thalén hade 
nämligen utrett ett liknande alternativ i oktober 1945 i samband med anslagsframställan till 
stadsfullmäktige om köp av en ny panna. Då hade beräkningarna gällt en ombyggnad för att 
byta ut den äldsta turbinen mot en ny för att på så sätt få en sammanlagd effekt om 6.200 kW. 
Kostnaderna hade då beräknats till 1.107.000 kronor.78 När Ångpanneföreningen i februari 
1946 på nytt räknade på en likadan upprustning av den gamla ångcentralen slutade notan 
istället på 1.500.000 kronor, drygt 35 procent högre än ett halvår tidigare.79 Skillnaden gällde 
framför allt nytillkomna byggnadskostnader om 70.000 kronor eftersom luftfartsmyndigheten 
hade anmärkt på att den gamla ångcentralens skorsten låg precis i linje med infarten till 
flygfältet och därför måste förkortas med 15 meter, vilket i sin tur innebar merkostnader för 

 
74Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1945, Serien A, N:o 12, ”Framställning från belysningsstyrelsen 
angående inköp av ny panna för ångkraftverket”, 9-12; Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1945, Serien B, 
N:o 10, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 15 november 1945, 6, §282. 
75Werner, Fjärrvärmens utveckling, 15. 
76KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, ”Karlstad Stads nya ångkraftcentral”, 3 september 
1949, 1. 
77I en pm som upprättades två dagar efter förhandlingar mellan representanter för den mekaniska verkstaden och 
Karlstads elverk nämns elverket som initiativtagare, se: KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1913-
1948”, ”P.M. beträffande ny ångcentral vid Lamberget”, 17 december 1945. 
78Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1945, Serien A, N:o 12, ”Framställning från belysningsstyrelsen 
angående inköp av ny panna för ångkraftverket”, 10. 
79KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1913-1948”, ”P.M. beträffande ångcentralen vid Lamberget”, 15 
februari 1946. 
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sotavskiljning och fläktar.80 Dessutom hade posten för diverse och oförutsedda kostnader 
ökats från 30.000 till 150.000 kronor (inklusive projektering och kontroll). En ny 30 kV kabel 
till Karlstads Mekaniska Verkstad ökade kostnaderna med ytterligare 100.000 kronor. 

Det andra alternativet, en helt ny ångkraftcentral för både hetvatten- och 
elkraftsproduktion, beräknades bli dyrare och notan slutade i så fall på 2.270.000 kronor. 
Summan skulle dock reduceras med 500.000 kronor som Karlstads Mekaniska Verkstad var 
villigt att skjuta till eftersom en flytt av ångcentralen skulle innebära att företaget inte skulle 
behöva bygga någon transformatorstation eller egen värmecentral. Det innebar att 
prisskillnaderna mellan upprustningsalternativet och flyttalternativet stannade på 270.000 
kronor. Utöver 500.000 kronor i flyttbidrag var Karlstads Mekaniska Verkstad även villiga att 
bidraga med 20.000 kronor per år under minst trettio år för eldare och underhåll av 
ångkraftcentralen förutom betalningen för leveranser av hetvatten. Det innebar att de 
kalkylerade driftkostnaderna för åren 1948 till 1977 omräknat till 1946 års penningvärde blev 
närmare 538.000 kronor lägre vid en flytt av ångcentralen.81 Summa summarum blev alltså 
flyttalternativet närmare 270.000 kronor billigare. 

Under våren dök det gamla upprustningsalternativet åter upp. Nu utreddes dessutom ett 
tredje förslag, att bygga en ny ångkraftcentral för samma effekt som den som planerats för 
Karlstad Mekaniska Verkstads räkning, men på Generallasarettets område. Istället för att 
leverera hetvatten och ånga till verkstaden skulle det enligt det nya alternativet levereras till 
lasarettet. Fördelarna var att byggkostnaderna för den nya ångkraftcentralen blev lägre 
eftersom grundförhållandena på lasarettsområdet var bättre. Ändå framstod fortfarande en 
nyanläggning på Lambergsområdet som det främsta alternativet ur ekonomisk synpunkt, inte 
minst eftersom Karlstads Mekaniska Verkstad nu sades vilja bidraga med 600.000 kronor.82 
En annan viktig orsak till att lasarettsalternativet föll var att att sjukhuset saknade en 
hamnförbindelse där bränsle till ångkraftcentralen, som olja och kol, kunde lossas.83 

Thaléns huvudargument för att få till ett beslut om en flytt av ångcentralen från 
Orrholmsviken till Lambergskanalen var ekonomiska. Genom kalkyler kunde han göra 
gällande att Karlstads Mekaniska Verkstads utfästelser innebar att en flytt blev lönsam. Vad 
som dock aldrig tycks ha ifrågasatts var fördyringarna jämfört med alternativet att rusta upp 
den befintliga ångcentralen. Vid en jämförelse var en flytt fortfarande några tiotusentals 

 
80Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1946, Serien A, N:o 6, ”Förslag angående utförande av en 
ångkraftanläggning vid Lambergskanalen”, 35-39. 
81Ibid., 37. 
82KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1913-1948”, ”Utredning för Karlstads Elektricitetsverk”, 30 
april 1946; ”Utredning och förslag till ett ångkraftverk å Lamberget för tillgodoseendet av elverkets behov av 
reservkraft vid avbrott i vattenkrafttillförseln samt toppkraft vid högbelastningstillfällen under vinterhalvåret”, 9 
maj 1946; ”PM beträffande ny ångkraftcentral”, 10 maj 1946. 
83KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, ”Karlstad Stads nya ångkraftcentral”, 3 september 
1949, 1. 
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kronor dyrare, men ändå vann detta förslag gillande i kommun- och verkstadsledningarna.84 I 
juni 1946 beslutade stadsfullmäktige – där hälften var socialdemokrater (16 ledamöter) eller 
kommunister (2 ledamöter) – att anslå 1.370.000 kronor (utöver 300.000 kronor till en ny 
panna som anslagits i november 1945) till byggandet av ångkraftverket på 
Lambergsområdet.85 

Den ursprungliga överenskommelsen fick dock revideras inom en månad. På grund av 
”statsmakternas inställning” hade nämligen utbyggnaden av Karlstads Mekaniska Verkstads 
nya fabriksanläggningar blivit oviss.86 Det framgår inte vad som specifikt avsetts med 
”statsamakternas inställning”, men en rimlig tolkning är att formuleringen syftade på ett 
allmänt byggstopp i samband med en brist på byggnadsmaterial liksom socialdemokratiska 
krav på en byggnadsmaterialutredning.87 Som en följd av förseningen var företaget i alla fall 
ovilligt att investera 600.000 kronor i ångkraftcentralen på en gång och föreslog istället en 
uppdelning av bidraget i två delar där den senare skulle utgå då huvuddelen av de planerade 
anläggningarna stod färdiga. Uppgörelsen mellan företaget och elverket bifölls av 
stadsfullmäktige i september.88 Därmed tycks också projektet slutligen ha rotts i hamn. 

Beslutsprocessen som föregick beslutet att bygga en ny ångkraftcentral för kombinerad 
kraft- och värmeproduktion i Karlstad är ett gott exempel på växlingar mellan vad ekonomen 
Bengt Jacobsson har kallat öppna och slutna perioder.89 I sin analys av beslutsprocessen som 
föregick byggandet av ett kraftvärmeverk – en så kallad PFBC-anläggning (där förkortningen 
står för Pressurized Fluidized Bed Combustion) i Stockholm i slutet av 1980-talet och början 
av 1990-talet – lade Jacobsson märke till hur antalet möjliga alternativ varierade under olika 
perioder. Det tycktes som om vissa perioder karaktäriserades av en slutenhet genom att flera 
intressenter slöt upp kring en eller några få av de alternativ som fanns att tillgå för att 
tillgodose stadens behov av kraft och värme. Under andra perioder var beslutsprocessen mer 
öppen genom att flera nya och gamla alternativ presenterades och diskuterades. 

Då beslutet om leveranser av värme till Karlstads Mekaniska Verkstad slutgiltigt 
klubbades i stadsfullmäktige på hösten 1946 var det tredje gången gillt för stadens försök att 
få till stånd försäljning av överskottsvärme från elkraftproduktionen. Det första försöket, 
 
84Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1946, Serien B, N:o 6, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 20 juni 
1946, 7-8, §188. 
85Angående politisk fördelning i stadsfullmäktige, se: Sveriges officiella statistik: Kommunala valen 1942 
(Stockholm, 1943), Tabell 5, 171. 
86KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Protokoll från konferens på K.M.W:s kontor den 
17.7.46 rörande värme- och kraftleverans från Elverkets planerade nya ångcentral till K.M.W:s nya 
fabriksanläggningar vid Lamberget”. 
87Angående beslutet om en byggnadsmaterialutredning, se: Riksdagens protokoll 1944, Första Kammaren, N:o 
25, 21 juni 1944, 79-91; Riksdagens protokoll 1944, Andra Kammaren, N:o 20, §4, 31 maj 1944, 8-50. 
88Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1946, Serien A, N:o 10, ”Förslag till viss ändring av stadsfullmäktiges 
den 20 juni 1946, §188, fattade beslut ang. ångkraftanläggning å Lamberget”, 22-25; Stadsfullmäktiges i 
Karlstad handlingar 1946, Serien B, N:o 8, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 19 september 1946, 7-8, 
§254. 
89Bengt Jacobsson, Kraftsamlingen: Politik och företagande i parallella processer, Kommunal ekonomi och 
organisation 13 (Lund, 1987), 28-34. 
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Säveåns AB:s ångsåg, hade visat sig dåligt förankrat i bolagsledningen. Det andra försöket, 
leveranser till en planerad mejeribyggnad, kan ha strandat på andra världskrigets utbrott. I och 
med samarbetet med Karlstads Mekaniska Verkstad övergick staden från ord till handling 
ifråga om kombinerad produktion av kraft och värme samt att bygga upp ett 
fjärrvärmesystem. 

Förutsättningarna för beslutet om att bygga ett kraftvärmeverk i Karlstad visar att det 
fanns en tradition av samarbetssträvanden mellan staden och det lokala näringslivet som vid 
flera tidigare tillfällen sånär lett till kommunala värmeleveranser. Det var med representanter 
för det lokala näringslivet som den drivande aktören inom stadsförvaltningen, elverkschefen 
Thalén, främst försökte forma allianser. Dessutom föregicks det slutgiltiga beslutet 1946 av 
en öppen period i beslutsprocessen med en rad tillgängliga alternativ, initierad som det var av 
det av elverkschefen Thaléns påkallade behovet av en ny panna i ångkraftverket. Eftersom 
Karlstad delade behovet av att rusta upp eller ersätta sitt utslitna reservkraftverk efter 
hårdkörningen under andra världskrigets energibrist med andra städer kan den öppna perioden 
sägas vara resultatet av ett generaliserbart lokalt förhållande. 
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6. Karlstads strävan efter egen vattenkraftproduktion som motiv 
Förutom att notera hur slutna och öppna perioder avlöste varandra under processen som låg 
till grund för beslutet att bygga en PFBC-anläggningen i Stockholm 1987, kunde Bengt 
Jacobsson även se hur olika processer försiggick parallellt med olika ledande aktörer som 
agerade på olika huvudarenor och med olika dominerande normer.90 Beslutet att bygga en ny 
ångkraftcentral i Karlstad föregicks också det av parallella processer. Under hela 
mellankrigstiden och parallellt med försöken att få till stånd kombinerad kraft- och 
värmeproduktion fanns nämligen även strävanden efter att skaffa Karlstad kontroll över egen 
produktion av vattenkraft. 

Hur detta hade gått till redogjordes för vid Svenska elverksföreningens årsmöte i 
Karlstad i maj 1947. Under tre dagar diskuterade cirka 350 deltagare – bl.a. representanter för 
svenska elverk – kraftfrågor.91 Farhågor om en kraft- och bränslebrist framhölls eftersom 
vattenmagasinen endast var halvfyllda samtidigt som kolimporten från Europa var 
otillräcklig.92 Långsiktigt såg det ljusare ut, åtminstone i Värmland. Överingenjören vid 
Uddeholmsbolaget, John Fletcher, redogjorde för hur en samarbetsorganisation för 
kraftproducenter i Värmland – den s.k. Värmländska Kraftkommittén – bildats för att 
undersöka framtida kraftbehov och utbyggnadsplaner. Resultatet var att produktion under ett 
normalår skulle kunna ge ett överskott om 80 miljoner kWh år 1960 och gå jämnt upp vid ett 
exceptionellt torrår. Detta var klart bättre än 1946 då ett normalår givit ett underskott om 4 
miljoner kWh och ett exceptionellt torrår gett ett underskott om 43 miljoner kWh.93 

Efter detta redogjorde elverkschefen i Karlstad för stadens planer.94 Framställningen var 
till stor del också historisk och framför allt framhölls Karlstads stads engagemang i egen 
vattenkraftproduktion samtidigt som huvuddelen av stadens elkraft tidigare köpts från 
Dejefors Kraft- och Fabriksaktiebolag. Efter andra världskriget var det främsta orosmolnet att 
kraftleveranskontraktet med Dejefors löpte ut 1951. Men skälet till strävandena efter egen 
vattenkraftproduktion var egentligen inte någon tveksamhet beträffande Dejefors förmåga att 
leverera kontrakterad kraft, utan snarare att bolaget knappast kunde förväntas tillhandahålla 
ökande mängder kraft i tillräcklig utsträckning till fördelaktigt pris. 

Egen kraftproduktion förmodades innebära en långsiktig garanti för tillgången till elkraft 
i Karlstad, vilket var viktigt med tanke på förhoppningarna om en industriell tillväxt i 

 
90Ibid., 84-103 
91Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1948, Serien A, N:o 9, ”Berättelse över Karlstads Elverks verksamhet 
under år 1947”, 6. 
92Folke Petri, ”Kraftförsörjningsläget: Utsikterna för kraftproduktion”, Svenska elverksföreningens handlingar 
1947 Nr 11 (1947), 1-11; K-G Ljungdahl, ”Bränslesituationen och behovet av konsumtionsbegränsande åtgärder 
på kraftförsörjningens område”, Svenska elverksföreningens handlingar 1947 Nr 11 (1947), 12-20. 
93John Fletcher, ”Värmlands kraftfrågor: Redogörelse för en utredning av Värmländska Kraftkommittén”, 
Svenska elverksföreningens handlingar 1947 Nr 12 (1947), 7. 
94Eskilsson, ”Karlstads energiförsörjning”. 
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staden.95 Ett första försök längs denna linje hade varit förvärvet 1918 av aktierna i Kohlsäters 
AB för 195.000 kronor tillsammans med bolagets fastigheter för ytterligare 423.000 kronor. 
På köpet medföljde även bolagets skulder om 1,5 miljoner kronor. Affären visade sig dock 
innebära stora ekonomiska uppoffringar från stadens sida.96 Den beräknade vinsten från 
bolagets pappersmassefabrik och sågverk hade nämligen uteblivit och t.o.m. vänts till förlust. 
År 1923 hade den första miljonen skjutits till och sju år senare hade Kohlsäter kraftaktiebolag 
(som innehöll kraftverken) med skulder om 1,8 miljoner kronor överlämnats till 
Uddeholmsbolaget mot att detta åtagit sig att varje år leverera 5 miljoner kWh till staden.97 
Men staden hade inte varit oberoende av andra elkraftleverantörer ens dessförinnan. Under 
hela 1920-talet hade Dejefors levererat kraft till staden parallellt med Kohlsäter. Från 1920 
kunde dessutom elkraft köpas från det statligt ägda Trollhätte kraftverk över en ledning från 
Säffle. Kraften därifrån visade sig dock vara förhållandevis dyr. Hela kohlsäterhistorien 
avslutades för Karlstads del 1935 då Kohlsäters AB med sågverk och pappersmassefabrik 
såldes till Wermlandsbanken för 25.000 kronor. 

Försäljningen av Kohlsäter innebar inte att strävandena efter egen vattenkraftproduktion 
övergivits. Redan från tiden före stadens förvärv av bolaget fanns planer på att också köpa 
vattenkraften i Rottnaälven av AB Rottneros Bruk för fem miljoner kronor.98 
Underhandlingarna strandade visserligen, men återupptogs och fördes då så långt att resultatet 
förelades stadsfullmäktige som dock åter strandade förslaget. Vid andra världskrigets slut var, 
som nämnts, den främsta orsaken till oro att kontraktet med Dejefors om kraftleveranser löpte 
ut 1951. 

För att säkra ett fortsatt oberoende gentemot statliga Vattenfallsstyrelsen hade Karlstad 
och Uddeholm gått samman och köpt vatterättigheterna till vattenfallet Tåsan med en 
beräknad effekt om 35.000 kW och en genomsnittsproduktion om 60 miljoner kWh varav 
Karlstad skulle äga och utnyttja 70 procent eller 42 miljoner kWh. För Uddeholmsbolaget var 
den höga effekten – minst 24.000 kW – det viktigast skälet till utbyggnad. För att få tillgång 
till denna under vinterhalvåret förband sig bolaget att sommartid leverera 20 miljoner kWh 
till staden mot att under vinterhalvåret få tillgång till 10 miljoner kWh av Karlstads kraft. 
Ekonomiskt innebar uppgörelsen att Karlstad köpte aktier för 1,4 miljoner kronor i Tåsans 
Kraftaktiebolag samtidigt som de gick i borgen för ett lån om 11,5 miljoner kronor till 
bolaget. Detta var stadens största affär dittills. Genom detta köp beräknades 
kraftförsörjningen vara säkrad till åtminstone 1960.99 
 
95Angående kontroll av produktionsresurserna som ett sätt för kommuner att förverkliga en säker och billig 
energitillförsel, se: Westholm, 13. 
96Lars Dalgren & Ove Moberg, Karlstads stads historia, III: 1815-1949 (Karlstad, 1954), 330. 
97Enligt en annan uppgift hade staden själv fått svara för skulderna om 2,2 miljoner kronor, se: ”Tåsanfallet blir 
ytterst värdefullt”, Nya Wermlands-Tidningen, 14 april 1947, 6. 
98”Tåsanfallet blir ytterst värdefullt”, Nya Wermlands-Tidningen, 14 april 1947, 6; Eskilsson, 8-9. 
99Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1947, Serien B, N:o 5, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 17 april 
1947, 6-7, §116; Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1949, Serien A, N:o 8, ”Berättelse över Karlstads 
Elverks verksamhet under år 1948”, 111. 
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Grafer som visar maximala uttaget av eleffekt (ovan) och årliga uttaget av elenergi (nedan) 
från Karlstads energiverks distributionsområde mellan 1910 och 1985. Som synes räckte den 
planerade produktionen i Tåsan fortfarande 1960 till för det maximala uttaget av eleffekt, 
men inte för den uttagna elenergin. (Källa: Bengt Månsson, Upplysningstider och nära 
kontakter: Karlstads Energiverk under 125 år (Karlstad, 1990), 156 & 157.) 
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Då förhandlingarna om ett förvärv av Tåsan fördes i hamn 1947 var det inte bara Karlstads 
dittills största affär. Det var också tredje gången gillt som staden försökte få kontroll över 
egen elkraftproduktion. Det första försöket, Kohlsäter, hade visat sig leda till en ekonomisk 
black om foten som staden till slut avyttrat med tunga förluster. Det andra försöket, 
Rottnafallen, hade strandats. Med köpet av Tåsan inleddes ett nytt kapitel i följetongen om 
stadens försök att skaffa tillgång till egen vattenkraftproduktion, ett kapitel som i och med 
samarbetet med Uddeholmsbolaget innebar en ny strategi för att förvärva staden egna 
vattenkrafttillgångar. 

Det fanns också en annan sida av samarbetet med Uddeholm. Som tidigare nämnts hade 
Dejefors varit största säljaren av elkraft till Karlstad under mellankrigstiden. I mitten av 
1940-talet levererades fortfarande knappt hälften av Karlstads elkraft från Dejefors och resten 
från Uddeholm.100 Efter att avtalet med Uddeholm om Tåsan förts i hamn förändrades dock 
Karlstads elförsörjningssituation drastiskt. Sex år senare, i början av 1950-talet, hade Dejefors 
leverans av elkraft minskat till en knapp femtedel medan Uddeholm stod för resten.101 Den 
ändrade situationen fick även betydelse för möjligheterna till samarbete mellan Uddeholm 
och Dejefors ägare, Mölnbacka-Trysil, angående regleringen av Klarälven.102 Men det 
intressanta här är hur samarbetet mellan Karlstads stad och Uddeholm för stadens del först 
och främst ledde till kontroll över en egen kraftproduktion. 

Då samarbetsprojekten med Uddeholm om en utbyggnad av Tåsan och med Karlstads 
Mekaniska Verkstad om kraft- och fjärrvärmeproduktion påbörjades, så hade modellen varit 
påtänkt i olika energiprojekt sedan decennier tillbaka. Idén var alltså ingalunda ny. Vad som 
inträffade efter andra världskriget var framför allt att samarbetsprojekten faktiskt gick i lås 
och verkställdes, att idén prövades. Liksom i fallet med strävanden efter värmeleveranser till 
det lokala näringslivet handlade stadens förvärv av vattenrätter i Tåsan om en vilja att få till 
stånd en lokal samverkan mellan den politiska makten och näringslivet i Karlstad. 
Förhållandet kan kontrasteras mot efterkrigstidens svenska rikspolitik som till följd av 
socialdemokraternas planhushållningsprogram och näringslivets motstånd mot detta snarare 
präglades av konfrontation. Stadens beslut att förvärva vattenrätter i Tåsan och att i samband 
med det ta upp förhandlingar med kraftföretag; att bygga den nya ångkraftcentralen vid 
Lambergskanalen under förutsättning att Karlstads Mekaniska Verkstad accepterade stadens 
erbjudande om el- och värmeleveranser i utbyte mot 600.000 kronor i bidrag till 
anläggningskostnaderna samt att slå ihop el- och gasverken och att anställa en 
 
100Dejefors levererade 10,9 GWh medan Uddeholm stod för 12,8 GWh, se: Stadsfullmäktiges i Karlstad 
handlingar 1946, Serien A, N:o 8, ”Berättelse över Karlstads Elverks verksamhet under år 1945”, 8. 
101Dejefors levererade 8,0 GWh medan Uddeholm stod för 36,4 GWh, se: Årsberättelse 1951, Karlstads stads 
elverk (Karlstad, 1952), 16. 
102Klarälvens reglering har behandlats i: Eva Jakobsson, ”Värmlands vita kol: Om utbyggnaden av vattenkraften 
i Värmland”, i: Värmland förr och nu 1993: Den svenska historien möter Värmland, ed., Britt-Marie Insulander, 
Årsbok från Värmlands Museum 91 (Karlstad, 1993), 40-62. Se även: Irma A. Bergström & Karl Edlund, 
”Kraftförsörjningen i Värmland”, i: Värmland förr och nu 1968, Årsbok från Värmlands Museum 66 (Karlstad, 
1968), 97-111. 
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högskoleutbildade överingenjör i ledningen för Karlstads gas- och elektricitetsverk hade 
tagits på en och samma dag, 20 juni 1946.103 

För då elverkschefen Thalén, efter att under decennier idogt ha arbetat på ständigt nya 
planer att producera elkraft och värme i kombination samt att skaffa staden tillgång till egen 
vattenkraftproduktion, till slut fick se resultat hade han själv inte långt kvar till pensionering. 
Under hösten 1946 började arbetet med att hitta en efterträdare till Thalén, någon som 
förutom att leda elektricitetsverket även skulle fungera som chef för gasverket.104 Då 
ansökningstiden gått ut hade sammanlagt 39 sökande anmält sitt intresse för tjänsten som 
överingenjör och chef vid Karlstads gas- och elektricitetsverk. Belysningsstyrelsen placerade 
civilingenjören Enar Eskilsson i första rummet. Den 43-årige Eskilsson hade utbildats vid 
KTH och på Massachusetts Institute of Technology i Boston. Senare hade han arbetat på 
ASEA och från 1935 vid Kungl. Vattenfallsstyrelsen i Stockholm. Då tillsättningsärendet 
kom upp i stadsfullmäktige återremitterades det dock till beredningsutskottet.105 Eskilssons 
främste konkurrent var Wilhelm Stenborg som visserligen bara placerats i tredje 
förslagsrummet, men som ändå framhölls av ledamöter i stadsfullmäktige. Den 54-årige 
Stenborg hade efter sin examen vid Chalmers varit anställd vid Göteborgs spårvägar och 
ASEA:s filial i Malmö innan han 1921 erhöll tjänsten som distributionsingenjör vid Karlstads 
elektricitetsverk.106 Efter ytterligare en månad verkställdes en omröstning i stadsfullmäktige 
där Enar Eskilsson erhöll 29 röster mot sex för hemmasonen Stenborg.107 

Då Enar Eskilsson under våren 1947 tillträdde som överingenjör och gas- och 
elverkschef såg Karlstads kraftförsörjningssituation ljus ut. Kraftbehovet var cirka 7.000 kW 
(toppbelastningen under 1946 var 7.100 kW) och uttaget omkring 27 miljoner kWh per år.108 
De prognoser som fanns till hands pekade på en ökad kraftanvändning om cirka 2 miljoner 
kWh per år. Kraftförsörjningen ombesörjdes framför allt genom kontrakt mellan Karlstad 
samt Uddeholm och Dejerfors om sammanlagt 24 miljoner kWh per år. År 1946 levererade 
bolagen sammanlagt drygt 26 miljoner kWh medan stadens generatorer levererade knappt en 
halv miljon kWh. 

Den gynnsamma situationen var resultatet av två olika, men parallella processer. Den 
första gällde tillgången till reserveffekt i Karlstad med stadens elverk och Karlstads 

 
103Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1946, Serien B, N:o 6, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 20 
juni 1946, 6-8, §184, §187 & §188. En enda lokaltidning kommenterade besluten om kraftverk och 
ångkraftcentral, se: ”Karlstad bygger kraftverk”, Karlstads-Tidningen, 21 juni 1946, 1 & 12. 
104Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1946, Serien A, N:o 6, ”Förslag angående inrättandet av en ny 
befattning som överingeniör vid el- och gasverken m.m.”, 21-24. 
105Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1946, Serien A, N:o 14, ”Förslag angående tillsättandet av 
befattningen som överingeniör vid gas- och elektricitetsverken”, 44-45; Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 
1946, Serien B, N:o 10, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 21 november 1946, 11, §347. 
106Gösta Bodman, Chalmers tekniska institut: Matrikel 1829-1929 (Göteborg, 1929), 253. 
107Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1946, Serien B, N:o 11, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 19 
december 1946, 10, §375. 
108Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1947, Serien A, N:o 4, ”Förslag angående Tåsankraftens utnyttjande 
med mera”, 19-36. 



33 

 

Mekaniska Verkstad som ledande aktörer. Förhandlingarna och samarbetet dem emellan 
präglades av ett producent-konsument förhållande som kan sägas ha varit den dominerande 
normen. Den andra processen gällde tillgången till elkraft i Karlstad. Åter var stadens elverk 
en huvudaktör med en representant för det lokala näringslivet på den andra sidan, dock inte 
Karlstads Mekaniska Verkstad, utan Uddeholm. Förhandlingarna och samarbetet dem 
emellan liknade på alla sätt ett samarbete mellan två likställda producenter med gemensamma 
intressen. I detta fallet var den dominerande normen snarare ett producent-producent 
förhållande. 
 

 
 
Överingenjör Enar Eskilsson till höger på byggarbetsplatsen för den nya ångkraftcentralen. 
(Fotografi: Karlstads kommunarkiv, Karlstads Stads Gas- och Elverk, Fotoalbum.) 
 
Vid en jämförelse med Tåsan kan det kanske tyckas som om det nya ångkraftverket i 
Lambergsområdet var försumbart. Men även om ångkraftcentralen alltså endast stod för en 
mycket liten del av kraftförsörjningen, omkring två procent, så gav den ändå ett rejält tillskott 
ifråga om reservkapaciteten, 3.000 kW som skulle byggas ut till 6.000 kW. Då Thalén i april 
1947 summerade elverkets insatser för staden sedan sitt tillträde 1910 nämndes också den nya 
ångkraftcentralen vid Lambergskanalen som ett stort projekt vid sidan av köpet av Tåsanfallet 
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för att exploatera det som vinterkraftverk.109 Både köpet av Tåsan och den nya 
ångkraftcentralen stöddes även helhjärtat av den nye överingenjören Enar Eskilsson.110 I maj 
1950 konstaterade han att skälen till anläggandet av ångkraftcentral först (och kanske även 
främst) var avbrotten i kraftleveranserna från såväl Dejefors som från de andra 
huvudleverantörerna Kohlsäter och Uddeholm.111 Ett annat, men av Eskilsson underordnat 
skäl, var ekonomiskt eftersom den egenproducerade kraften ”i allmänhet kunnat konkurrera 
med inköp av toppkraft.” Han framhöll själv i en intervju långt senare bygget av 
ångkraftcentralen och kraftverket i Tåsan som viktiga åtgärder under sin tid som 
elverkschef.112 

Jätteaffären Tåsan ledde till att Karlstad i samarbete med Uddeholm fick kontroll över en 
elkraftproduktion som i stort sett räckte för att stadens behov. Affären genomfördes parallellt 
med försöken att få till stånd en kraftvärmeproduktion i Karlstad för att på så sätt säkra en 
reservkapacitet i fråga om elkraft. De två parallella energiförsörjningsprojekten var båda 
uttryck för en långsiktig strategi som gick ut på att elverket skulle alliera sig med delar av det 
lokala näringslivet för att skaffa kontroll över stadens energianskaffning. Tåsanprojektet gick 
ut på att skaffa kontroll över elkraftproduktionen och kraftvärmeverket syftade till att 
kontrollera reservkraftproduktionen. Ur ett mer allmänt perspektiv visar den på vikten av att 
undersöka elektricitetsproduktionens lokala förhållanden för att förstå uppbyggnaden av 
lokala energisystem. 

 
109”Tåsanfallet blir ytterst värdefullt”, Nya Wermlands-Tidningen, 14 april 1947, 1 & 6. 
110”Karlstad godkände Tåsanavtalet”, Nya Wermlands-Tidningen, 18 april 1947, 9. 
111KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, ”Anteckningar betr. räntabiliteten för 
ångkraftcentralen vid Lamberget”, 24 maj 1950, 1. 
112Månsson, 115. 
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7. Problem i samband med bygget av ångkraftcentralen 
På våren 1947 då elverksföreningen hållit sitt årsmöte i Karlstad tog bygget av det nya 
industriområdet vid Lambergskanalen fart på allvar, Enar Eskilsson hade tillträtt som 
överingenjör och i april hade samarbetet mellan Karlstad och Uddeholm formaliserats i 
beslutet att bilda ett gemensamt kraftaktiebolag för exploateringen av Tåsan.113 Den tidigare 
elverkschefen John Thalén hade varit en viktig aktör bakom samarbete mellan staden och 
näringlivet både då det gällde beslutet värmeleveranser och bygget av kraftvärmeverket samt 
beslutet om att exploatera Tåsan. Hans efterträdare Eskilsson fortsatte aktivt arbetet med att 
konsolidera och fördjupa allianserna. Det skedde dock inte helt problem- eller konfliktfritt 
och i det följande skall en del av de tidiga svårigheterna i samband med 
kraftvärmeverksbygget beskrivas och diskuteras. 

En av Eskilssons första uppgifter som ny gas- och elverkschef blev att slå ihop gas- och 
elverken samt att organisera om verksamheten. På ingenjörssidan skedde detta genom att två 
tekniska avdelningar inrättades, en driftavdelning för att övervaka driften av elverkets och 
gasverkets anläggningar och en anläggningsavdelning för planläggnings- och 
konstruktionsarbeten i samband med nyanläggningar. Med anledning av bygget av en ny 
ångkraftcentral, ombygget av högspänningsnätet i Karlstad från 3.000 till 10.000 Volt och en 
del förväntade tekniska arbetsuppgifter för Tåsans kraftaktiebolag, föreslog Eskilsson att den 
tekniska personalen förstärktes med sammanlagt nio nya befattningar på olika nivåer 
(dessutom utökades den nya organisationen med åtta kamerala befattningar).114 För mer 
övergripande planerings- och driftfrågor hade elverket tidigare haft tillgång till en elverkschef 
(Thalén), en distributionsingenjör (Stenborg) och en biträdande läroverksingenjör samt 
ytterligare två läroverksingenjörer på extra stat. Den nya driftavdelningen bemannades med 
en driftingenjör, tre läroverksingenjörer och tekniker förutom en redan befintlig 
installationsmästare som flyttades dit från den kamerala avdelningen. Den nya 
anläggningsavdelningen bemannades med en byråingenjör och en läroverksingenjör. På så 
sätt kom organisationen att kraftigt utökas i fråga om de tekniska områdena. Framför allt 
gällde expansionen elsidan. 

Förslaget på omorganisation av gas- och elverken mötte dock motstånd. De skarpaste 
protesterna kom från gasverkets tjänstemän som överlämnade en osignerad skrivelse till de 
kommunistiska ledamöterna i stadsfullmäktige där de hävdade att de själva inte hade full 
sysselsättning och därför inte heller behövde ytterligare tjänster, särskilt inte överordnade. 
Skrivelsen stöddes av bl.a. kommunisterna som yrkade på återremiss av Eskilssons planer till 
belysningsstyrelsen. Belysningsstyrelsens ordförande förkastade den dock som ”löst prat på 
 
113”Lång kaj byggs på land, hamn grävs vid Lamberget”, Karlstads-Tidningen, 30 maj 1947, 1 & 10; 
”Mudderverket Balder pumpar upp 4-500 kbm fast massa per timme”, Värmlands Folkblad, 30 maj 1947, 1 
&10; Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1947, Serien B, N:o 5, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 17 
april 1947, 6-7, §116. 
114Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1947, Serien A, N:o 15, ”Belysningsstyrelsens förslag till 
omorganisation av Karlstads gas- och elverk samt inrättande av nya befattningar vid gas- och elverken”, 7-16. 
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gatan”, särskilt som ingen anställd signerat den.115 Andra menade att skrivelsen borde ha 
inkommit tidigare och att antalet nya tjänster i den föreslagna omorganisationen trots allt inte 
var så stort eftersom det i många fall handlade om att redan tillsatta tjänster gjordes 
ordinarie.116 Då frågan togs upp i stadsfullmäktige fanns ändå ledamöter som stödde 
gasverkspersonalens förslag och voteringen blev jämn med 21 röster för och 21 röster mot en 
återremiss och till slut fick ordföranden fälla utslaget, vilket innebar att planerna 
godkändes.117 Härigenom hade den första delen av vad som skulle bli en omstöpning av 
Karlstads energiförsörjning verkställts.118 

I juni 1947 hade platsen för den nya ångkraftcentralen vid Lambergskanalen fastställts 
och i september påbörjades byggnadsarbetet.119 Senare under hösten kom även det 
förberedande arbetet med den nya kraftstationen vid Tåsan igång. Hela kraftverksbygget 
beräknades nu kosta 18,5 miljoner kronor.120 På så sätt hade de beslut som tagits i 
stadsfullmäktige året före börjat att verkställas. Den största uppmärksamheten beträffande 
kraftförsörjningen ägnades annars åt ransoneringen av elkraft som inleddes i oktober.121 
Situationens allvar kanske bäst illustreras av eldebatten i Karlstads husmodersförening där 
herr Rapp från elverket redogjorde för elransoneringens inverkan på hushållen, vilket följdes 
av en ”livlig diskussion”.122 En annan aspekt av ransoneringen var inkomstbortfallet som den 
åsamkade Karlstads elverk, sammanlagt en förminskad kraftförsäljning om 4,2 miljoner kWh 
som motsvarade 315.000 kronor (vilket förutsätter att elkraftpriset var 7,5 öre per kWh, något 
som kan kontrasteras mot de 11,9 öre per kWh som var kostnaden för att producera elkraft i 

 
115”Bostadstillägg för pensionärerna beslutad i Karlstads fullmäktige”, Värmlands Folkblad, 19 december 1947, 
7. Citatet från: ”Presidiet blev omvalt i Karlstads fullmäktige”, Nya Wermlands-Tidningen, 19 december 1947, 
8. 
116”Bostadstillägg från 1 april i Karlstad beslutade i princip”, Karlstads-Tidningen, 19 december 1947, 1 & 3. 
117Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1947, Serien B, N:o 12, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 18 
december 1947, 5-6, §333. 
118Utlåtanden över ansökningar till lediga tjänster vid Gas- och elverket finns i: KSGE, Kapsel ”Handlingar till 
Elverksstyrelsen 1947-1950”. 
119KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, ”Karlstads nya ångkraftcentral”, 16 december 
1950. 
120”Karlstadstyranner som kraftexperter”, Nya Wermlands-Tidningen, 8 september 1947, 1 & 6; ”Anläggning i 
amerikansk stil: Milslånga tunnlar genom berget, 268 meters fallhöjd vid Tåsan”, Värmlands Folkblad, 9 
september 1947, 1 & 12. 
121”Vattenbristens följder: Förbrukningen av elenergi måste avsevärt inskränkas”, Värmlands Folkblad, 5 
september 1947, 1 & 10; ”Endast långvariga slagregn hjälper kraftproducenterna: Ransoneringen klar, mellan 
80-95 proc. erhålles”, Nya Wermlands-Tidningen, 6 september 1947, 1 & 7; ”Karlstad har blivit »skumt»: 
Elransoneringen följes lojalt av affärsmän och hushållen”, Värmlands Folkblad, 2 oktober 1947, 1 & 14; 
”Elransonering även i småsamhällen, tågindragningar: Skärpning för skyltar”, Nya Wermlands-Tidningen, 10 
oktober 1947, 1 & 4; ”Fortsatt kyla katastrof hotar”, Nya Wermlands-Tidningen, 17 november 1947, 3; 
”Elransonen oförändrad genom novembersnön”, Nya Wermlands-Tidningen, 6 december 1947, 3; ”Kraftfolk 
lever farligt, februariström räddad?”, Nya Wermlands-Tidningen, 30 januari 1948, 3 & 7; ”Klarälven stiger, 
Vänern stabil: Försiktig optimism för kraftsituationen”, Nya Wermlands-Tidningen, 4 februari 1947, 3 & 7. 
122”El-debatt i Karlstads husmodersförening”, Nya Wermlands-Tidningen, 17 oktober 1947, 4. 
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den gamla ångkraftcentralen).123 Detta skall jämföras med inkomsterna från försäljning av 
elkraft som under 1948 uppgick till drygt 2,5 miljoner kronor.124 

Före ransoneringen hade karlstadsborna uppmärksammat de ökade utsläppen från 
ångcentralen vid Orrholmsviken som fortfarande var verksam.125 Det gamla kraftverket 
kördes dagligen från sju på morgonen till tio på kvällen – senare i november dygnet runt – 
och ”förargade hyresgäster” klagade över att ”den tjocka, svarta röken [lade] sig som en fet 
hinna på alla föremål i rummen, när man har fönstren öppna”.126 Eskilsson blev hårt ansatt 
och medgav att röken var mycket besvärande. Men det berodde på att elverket i bristtiderna 
var tvunget att forcera pannorna som därmed inte bara eldades med sågspån, utan också med 
kolstybb och olja. Frågan kom även upp som en interpellation i stadsfullmäktige i oktober 
och det kunde där meddelas att en ny oljebrännare inmonterats med avsevärd förbättring.127 

Under vintern rapporterade karlstadpressen om bygget av den nya ångkraftcentralen som 
uppfördes parallellt med den nya mekaniska verkstaden.128 Projektet hade drabbats både av 
förseningar och fördyringar med närmare en miljon kronor. De ökade omkostnaderna berodde 
på höjda materialpriser och på att ångkraftcentralen hade flyttats 150 meter från Karlstads 
Mekaniska Verkstads tomt, vilket inneburit att hetvattenledningarna måste förlängas. 
Eventuellt tillkom kostnader för dragning av ytterligare hetvattenledningar eftersom 
förhandlingar om att sälja hetvatten till planerade bostadshus 300 meter bort hade inletts i 
februari 1948.129 Sammanlagt begärde elverksstyrelsen en dryg miljon kronor från staden, 
vilket beviljades nästan fullt ut.130 

Under hösten 1948 framkom även att det ännu inte existerade ett gällande avtal mellan 
Karlstads Mekaniska Verkstad och Karlstad om leverans av elektrisk energi och värme. I 
september blev situationen akut i och med att verkstaden snart stod klar och behövde elektrisk 

 
123Karlstads kommunarkiv, Energiverket F IV: 7, ”Handl. från ångkraftcentralen”, ”Driftkostnader vid 
ångkraftcentralen för tiden 18 aug.-31 dec. 1947”, 19 februari 1948, 2. 
124Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1949, Serien A, N:o 8, ”Berättelse över Karlstads Elverks 
verksamhet under år 1948”, 111 & 117. 
125”Tvungen kraftalstring i Karlstad medför två ton aska och sotiga barn”, Värmlands Folkblad, 5 september 
1947, 1 & 10. 
126”Ångcentralen spyr ut aska i Karlstad”, Nya Wermlands-Tidningen, 12 september 1947, 9. Angående 
uppgiften om dygnet-runt-körning, se: KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1913-1948”, Enar 
Eskilsson till Nynäs Petroleum ”Betr. eldningsolja för ångkraftcentralen”, 22 november 1947. 
127KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1913-1948”, ”Upplysningar betr. driften vid Karlstads stads 
ångkraftcentral”, 30 oktober 1947. 
128”Nya KMW-gjuteriet blir klart i höst?”, Nya Wermlands-Tidningen, 14 februari 1948, 1. Bygget av den nya 
verkstaden hade påbörjats redan i februari 1946, se: ”Amerikansk takt på Lamberget: 8 ton dynamit har nu 
sprängt 20.000 kbm”, Nya Wermlands-Tidningen, 22 juni 1946, 6. 
129KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Redogörelse för tillkomsten av 
fjärrvärmekontrakten för Skiftnyckeln, Körnaren och Stansen”, 12 maj 1956. 
130Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1948, Serien A, N:o 6, ”Framställning från elverksstyrelsen om 
tilläggsanslag till ångkraftcentralen”, 65-69; Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1948, Serien B, N:o 6, 
Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 17 juni 1948, 12, §225. 
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kraft från 1 oktober och värme för uppvärmning från mitten av månaden.131 Annorlunda 
förhöll det sig med avtalet mellan Karlstad och Uddeholm som varit uppe till behandling i 
stadsfullmäktige i god tid före bygget av kraftverket i Tåsan. Det handlade visserligen om ett 
långt större ekonomiskt åtagande än bygget av den nya ångkraftcentralen och leverans av 
hetvatten till den mekaniska verkstaden. Men kanske säger det ändå en del om skillnaderna i 
samarbetet mellan staden och olika delar av det lokala näringslivet i frågan om stadens 
energiförsörjning. 
 

 
Uppförandet av nya ångkraftcentralen vid yttre hamn 6 oktober 1948. (Fotografi: Karlstads 
kommunarkiv, Karlstads Stads Gas- och Elverk, Fotoalbum.) 
 
Efter en del förseningar i elfte timmen levererades hetvatten för första gången under onsdagen 
27 oktober. På natten upphörde dock leveransen, vilket förorsakade klagomål från verkstaden 
som påpekade att man inte var betjänta av kortare värmeperioder, utan krävde kontinuerlig 
tillförsel av trycksatt hetvatten av 120° C. Det framhölls att det var av yttersta vikt att värme 

 
131KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, AB Karlstads Mekaniska Werkstad till Karlstads 
Stads Elektricitetsverk, 11 september 1948; Karlstads Stads Elektricitetsverk till AB Karlstads Mekaniska 
Werkstad, 28 september 1948. 
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tillfördes kontinuerligt så att värmekropparna i gjuteriet inte frös sönder.132 För att ge en smak 
av den allmänna kraftförsörjningssituationen vid denna tid kan det vara värt att nämna att 
restriktioner för elanvändning åter hade införts knappt två månader tidigare. Med vissa 
undantag innebar dessa förbud för privathushåll att värma upp rum och att värma vatten med 
elektrisk kraft mellan måndagmorgon och lördagkväll.133 Samtidigt gjordes stora 
ansträngningar på nationell nivå för att bygga ut den norrländska vattenkraften och överföra 
den till södra Sverige. 

Ångkraftcentralen hade alltså en del inkörningsproblem. Hetvattenanläggningen var 
dimensionerad för värmeleverans om 9.000 Mcal per timme medan de i början uppskattades 
till ungefär 500 Mcal per timme.134 I gengäld levererade elverket hetvatten dygnet runt och 
även under helgerna, vilket enligt deras mening var utöver avtalet. En månad senare, i 
december 1948, förekom fortfarande avbrott i värmeleveranserna som skedde med fortsatt 
reducerad kapacitet.135 Nu kom samtidigt leveranserna av elkraft igång och även här uppstod 
problem. Framför allt gällde det otillräckliga kabelförbindelser och kabelfel, vilket innebar att 
effekten måste begränsas. Allt detta till trots och oavsett att inget definitivt avtal ännu förelåg 
betalade Karlstads Mekaniska Verkstad en första avgift om 300.000 kronor som hade varit 
överenskommet hösten 1946.136 

Då ångkraftcentralen stod klar innehöll den två likadana ångpannor och två 
turbogeneratorer, en på 2.000 kW (överflyttad från den gamla ångcentralen) och en ny på 
4.000 kW. Den ena pannan hade två oljebrännare för sammanlagt ett ton olja i timmen och 
två kolpulverbrännare för sammanlagt två och ett halvt ton kol i timmen, den större hade fyra 
oljebrännare för sammanlagt två ton olja per timme. För bränslet fanns en spånlada med 
spåntransportanläggning, en koltransportanläggning med kolkvarn, en oljecistern rymmande 
2.000 kubikmeter, en dagtank och en reservtank för olja och en oljeförvärmare. För kylvattnet 
fanns en reningsanläggning. För värmeproduktionen fanns två värmeväxlare med en kapacitet 
att varje timme värma 40 ton cirkulerande vatten från 60° till 118° vardera. Dessutom fanns 
vid anläggningen en ångackumulator rymmande 100 kubikmeter ånga under ett tryck av 12 

 
132KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, AB Karlstads Mekaniska Werkstad till Karlstads 
Stads Elektricitetsverk, 28 oktober 1948. 
133”Frivilligt sparande av elström nödvändigt”, Karlstads-Tidningen, 2 september 1948, 2. Så småningom 
mildrades dock restriktionerna, se: ”Perioderna för varmvatten klara”, Karlstads-Tidningen, 17 september 1948, 
10. 
134KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1913-1948”, Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening 
till Karlstads Stad Gas- och Elverk, 11 maj 1948; Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Karlstads 
Stads Elektricitetsverk till AB Karlstads Mekaniska Werkstad, 1 november 1948. Här står visserligen 0,5 Mcal 
per timme, men det måste rimligen vara 0,5 Mkcal per timme som avses. 
135Ännu ett år senare levererades fortfarande två eller tre Mkcal per timme, se: KSGE, Kapsel ”Korrespondens 
Ångcentralen 1949-1952”, Enar Eskilsson till Statens Bränslekommission, 27 september 1949. Avbrotten i 
värmeleveranser fortsatte under hela 1948 och uppgick till mellan 10 och 20 procent av drifttiden, se: KSGE, 
Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”P.M. betr. Elvekets värmeleverans till KMW under år 1948”, 
29 mars 1949. 
136KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, AB Karlstads Mekaniska Werkstad till Karlstads 
Drätselkammare, 15 december 1948. Betalningen skedde i form av ett räntefritt lån. 
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atmosfärer. För leveranser av värme under sommarhalvåret och nattetid hade 
ångkraftcentralen förutom allt detta en elektrisk ångpanna på 3.000 kW.137 Detta var utom 
tvivel en diversifierad anläggning i ett ur transportsynpunkt gott läge vid hamnen. 
 

 
Den nyuppförda ångkraftcentralen vid yttre hamn med spånlada till vänster. (Fotografi: 
Karlstads kommunarkiv, Karlstads Stads Gas- och Elverk, Fotoalbum.) 
 
Om anläggningen led av en del inkörningsproblem så tycktes hetvattenledningarna för 
värmeleveranserna ha fungerat tämligen väl. Innan de ansvariga slutgiltigt bestämt sig för en 
viss rörkonstruktion hade förfrågningar gjorts och undersökningar anställts av entreprenören 
för rörbyggnationerna, Bernt Wennqvist, som även fått representera Karlstad vid kongressen 
för fjärrvärmekraftfrågan i februari 1948. Den hade arrangerats av Tekniska Samfundet i 
Göteborg på initiativ av chefen för Göteborgs elverk.138 Framför allt visade sig förhållandena 

 
137KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, ”Karlstad Stads nya ångkraftcentral”, 3 september 
1949. Se även: Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1949, Serien A, N:o 8, ”Berättelse över Karlstads 
Elverks verksamhet under år 1948”, 109-110. 
138730 mil kulvert på 40 år: Några glimtar från fjärrvärmens 40 år i Sverige 1949-1989 (Stockholm, 1989), 6. 
Angående de tekniska problemen i samband med utbyggnaden av fjärrvärme i andra svenska städer, se: Erik 
Gabrielsson, ”Glimtar och erfarenheter från utbyggnaden av distributionsnäten för de första kraft- och 
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i Karlstad vara av speciell karaktär. Hetvattenrören planerades nämligen att läggas under 
vägar och järnvägar samt i marker nära exceptionella högvatten.139 Här fanns en rad förslag 
att ställning till. I slutändan valdes en konstruktion som Karlstads Mekaniska Verkstad använt 
sig av och som även prövats i Danmark. Dessutom fanns själva rörtillverkningen tillgänglig i 
Falköping.140 
 

 
Rörarbeten i samband med anläggandet av fjärrvärme. (Fotografi: Karlstads kommunarkiv, 
Karlstads Stads Gas- och Elverk, Fotoalbum.) 
 
Under vårvintern dryftades framför allt frågan om beräkningsgrunderna för Karlstads 
Mekaniska Verkstads betalning av den levererade värmen. Enligt överenskommelsen från 
1946 skulle betalningen baseras på en grundavgift och en förbrukningsavgift tillsammans 

 
värmeverken i Sverige (Norrköping-Göteborg-Malmö)”, VVS: Tidskrift för värme-, ventilations-, sanitets- och 
kylteknik 24 (1953), 23-29. 
139KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Bernt Wennqvist till Karlstads Elektricitetsverk, 9 
november 1948. 
140KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Bernt Wennqvist, ”Elektrictetsverkets nya 
ångkraftcentral i Karlstad”, 16 april 1948; ”Styrelsens för Svenska Värmeverksföreningen berättelse över 
föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning lunder tiden 1 januari 1950-30 juni 1951”, Svenska 
Värmeverksföreningen VVF:s handlingar Nr1/1951, 8 september 1951. 
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motsvarande driftkostnaden för en egen värmecentral hos Karlstads Mekaniska Verkstad.141 
Överingenjör Eskilsson utgick från åtgången av kol och olja samt lagrings- och lönekostnader 
för att beräkna en rimlig kostnad baserad på elverkets utgifter (eldningen med spån ansågs 
helt höra samman med kraftproduktionen). 
 

 
 
Enar Eskilsson visar pekande kopplingstavlans funktion. I förgrunden en – som det verkar – 
mer skeptisk observatör från Karlstads Mekaniska Verkstad. (Fotografi: Karlstads 
kommunarkiv, Karlstads Stads Gas- och Elverk, Fotoalbum.) 
 
Lönekostnaderna hade dock överstigit de förväntade eftersom elverket för säkerhets skull 
levererat värme även under perioder då kylan inte riktigt motiverat detta.142 Till detta kom 
frågan om en indexreglering av elverkets utgifter, något som Karlstads Mekaniska Verkstad 
motsatte sig. Under hösten 1949 löstes frågan genom att indexregleringen slopades och för 
det första halvårets värmeleveranser betalade Karlstads Mekaniska Verkstad sammanlagt 

 
141KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Anteckningar beträffande beräkningen av 
förbrukningsavgiften för fjärrvärmeleveranser till KMW”, 20 augusti 1951. 
142KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Avgiftsberäkning för Elverkets värmelevereans till 
KMW under 1948 och 1949”, 11 mars 1950, 7. 
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40.000 kronor som senare kom att justeras nedåt med 1.235 kronor.143 Från maj 1949 förelåg 
även klart definierade stopp och starttider för uppvärmningen av kontorslokaler och gjuteri 
vid olika yttertemperaturer.144 

Bygget av ångkraftcentralen i Karlstad präglades av en rad vitt skilda problem och 
intressekonflikter av vilka endast en begränsad del hade att göra med fjärrvärmesystemet. För 
det första försenades bygget av ett allmänt byggstopp. För det andra kunde en omorganisation 
av gas- och elverket endast genomföras efter en återremiss av ursprungsförlaget och 
ordförandes utslagsröst i stadsfullmäktige. För det tredje präglades byggstarten av 
elransoneringen som innebar att det gamla kraftverket kördes så hårt att utsläppen besvärade 
stadens innevånare.  För det fjärde drabbades bygget nästan omgående av fördyringar p.g.a. 
av höjda materialpriser och en flytt av kraftverket. För det femte framkom i sent skede av 
bygget att ett gällande avtal om värmeleveranser saknades mellan elverket och Karlstads 
Mekaniska Verkstad. Till dessa politiska, organisatoriska, tekniska, ekonomiska och juridiska 
problem tillkom även ett som så småningom skulle visa sig bli den stora följetongen då det 
gällde värmeleveranser i Karlstad, nämligen tariffrågan. Från de första 
fjärrvärmeleveranserna till Karlstads Mekaniska Verkstad dröjde det ett och ett halvt år innan 
leveransvillkor och ersättningsnivåer reglerats. Problemet skulle visa sig ännu svårare att lösa 
i samband med de planerade värmeleveranserna till nybyggda bostadshus. 

 
143Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1949, Serien A, N:o 8, ”Berättelse över Karlstads Elverks 
verksamhet under år 1948”, 117. Se även: KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar 
Eskilsson till Ångpanneföreningen (men enligt anteckning ej avsänt), 10 januari 1950; ”Anteckningar betr. 
debitering av KMW”, 12 augusti 1950. 
144KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Förslag till Driftregler för värmeleverans från 
Karlstads stads elverk till AB Karlstads Mekaniska Verkstad”, 2 maj 1949. Angående frågan om en 
indexreglering, se: KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Karlstads Stads Elektricitetsverk till 
Karlstads Mekaniska Verkstad, 23 april 1949; 15 juni 1949; Karlstads Mekaniska Verkstad till Karlstads Stads 
Elektricitetsverk, 21 juni 1949; Karlstads Stads Elektricitetsverk till Karlstads Mekaniska Verkstad, 18 augusti 
1949; 24 augusti 1949; Karlstads Mekaniska Verkstad till Karlstads Stads Elektricitetsverk, 12 september 1949. 



44 

8. Nya kunder då bostäder anslöts till fjärrvärmenätet 
Då frågan om betalning av värmeleveranserna hade lösts på hösten 1949 var arbetet redan 
igång med att ansluta sju nya bostadshus på Lamberget till hetvattenledningen som matades 
med kylvatten från ångkraftcentralen. På så sätt kunde värmeleveranserna utökas och 
kraftvärmeverkets ekonomi ytterligare förbättras. Samtidigt innebar att det att elverkets 
leveranssituation komplicerades. I det följande skall den nya kundkategorins förutsättningar 
diskuteras liksom de problem som deras anslutning ledde till och de sätt på vilka stadens 
elverk sökte hjälp med att lösa dem. 

Åtminstone sedan andra världskriget hade bostadsfrågan i Karlstad varit föremål för en 
politisk debatt som drivits av den kommunistiska stadsfullmäktigegruppen. Enligt dess 
medlemmar hade staden i allt för hög utsträckning låtit privata intressen styra 
bostadsbyggandet. Detta hade medfört att en stor andel av nybyggnationerna var bostadsrätter 
som med höga kontantinsatser och avgifter gjorde det svårt ”för dem som bäst skulle behöva 
dessa lägenheter, nämligen arbetarfamiljerna,” att få tag i bostäder. År 1947 konstaterade 
samma stadsfullmäktigegrupp ”med beklämning” att Karlstads stad som året före tilldelats en 
kvot om byggandet av 500 nya lägenheter inte lyckats med att producera mer än 395 med 
följden att 1947 års kvot sänkts till 425 lägenheter. Detta hade skett, menade man, samtidigt 
som andra tätorter inte bara utnyttjade den tilldelade kvoten, utan även grep första bästa 
tillfälle pressa upp den ytterligare.145 Mot denna kritik försvarade sig socialdemokraterna i 
Karlstad med att det långsamma bostadsbyggandet var resultatet av en tillfällig eftersläpning 
som berodde på materialbrist.146 

För att råda bot på lägenhetsbristen motionerade i alla fall den kommunistiska 
stadsfullmäktigegruppen 1943, 1945 och 1947 om en ökad kommunal bostadsproduktion. 
Visserligen hade kommunen låtit bygga ett mindre antal bostäder, men dessa var närmast att 
betrakta som nödbostäder. Huvudskälet till motionerna var att ett planerat bostadsbyggande i 
kommunal regi enligt de kommunistiska fullmäktigeledamöterna skulle innebära ett billigare 
boende, inte minst genom uppförandet av centrala värmecentraler.147 Trots den 
kommunistiska gruppens ihärdighet och trots att en majoritet av stadsfullmäktige anslutit sig 
till den socialdemokratiska regeringens bostadspolitik lämnades även 1947 års motion utan 
åtgärd. Skälen som framfördes var att staden redan deltog i bostadsbyggandet genom sitt 
delägarskap i flera allmänna stiftelser som var inblandade i olika byggprojekt.148 

Det gällde dock inte husen på Lamberget som istället till cirka 85 procent hade 
finansierats med statliga lån som godkänts av Bostadsstyrelsen. Fastighetsägarnas egna 

 
145Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1949, Serien A, N:o 2, ”Motioner av herrar Berglund och Zetterlund 
m.fl. angående uppförandet av bostadshus m.m.”, 13-17; Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1949, Serien 
B, N:o 2, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 17 februari 1949, 5, §43. 
146”Bostadsbygge och pensioner debatterade i Karlstad”, Karlstads-Tidningen, 18 februari 1949, 3. 
147Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1949, Serien A, N:o 2, 15. 
148”Långdans i fullmäktige med kommunisterna”, Värmlands Folkblad, 18 februari 1949, 1 & 10. 
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tillskott om 15 procent bestod av banklån med Karlstads Mekaniska Verkstad som borgenär. I 
samband med företagets borgensåtagande hade ägaren förbundit sig att upplåta samtliga 
lägenheter till de hyresgäster som Karlstads Merkaniska Verkstad hänvisade.149 I början av 
augusti 1949 meddelade Enar Eskilsson att ett avtal hade träffats med Lambergshus om 
värmeleveranser och i oktober beslutade stadsfullmäktige att täcka kostnaderna om 85.000 
kronor för anläggande av hetvattenledningarna.150 Bostadsbygget hade följts i lokalpressen 
sedan hösten 1948, men där hade knappast den nya tekniken för att värma lägenheterna 
kommenterats alls. Istället var det de utvidgade allmänna kommunikationerna i den nya 
stadsdelen som tilldrog sig det största intresset.151 

Hur beslutet om att ansluta Lambergshus till stadens fjärrvärmesystem i vardande har 
tagits har det inte varit möjligt att få information om. Däremot finns uppgifter som visar att 
värmeleveranserna till Lambergshus sju bostadshus var betydligt mindre omfattande än den 
mängd värme som avgick till Karlstads Mekaniska Verkstad, nämligen maximalt 1 Mkcal per 
timme jämfört med maximalt 9 Mkcal per timme till verkstäderna.152 Ändå är det just denna 
lilla extra värmemängd som gör Karlstad till den första staden i Sverige med ett kommunalt 
fjärrvärmesystem för uppvärmning av bostäder. 

Det visade sig dock inte vara helt problemfritt att leverera värme både till en industri och 
till bostäder på samma fjärrvärmenät. För att spara pengar hade entreprenören Mellersta och 
norra Sveriges ångpanneförening valt att inte installera någon värmeväxlare. På så sätt blev 
anläggningen för leveranser av värme till Lambergshus 15.000 kronor billigare. (Som nämnts 
slutade räkningen på 85.000 kronor.)153 Det innebar dock att radiatorerna i bostadshusen 
utsattes för ett tryck på upp till 4,5 kg per kvadratcentimeter, vilket de i och för sig var testade 
för att hålla, men endast under kortare tidsperioder. För att undvika att fjärrvärmesystemet 
havererade i bostadshusen var det nödvändigt att sänka trycket i fjärrvärmenätet. 

Detta orsakade dock problem i andra änden eftersom ett sänkt tryck innebar att 
kontrakterade värmemängder inte kunde levereras till Karlstads Mekaniska Verkstad. 
Entreprenören kallades in för att undersöka saken och föreslog att en cirkulationspump i 
verkstadens krets skulle kopplas om, vilket skulle göra det möjligt att sänka trycket i systemet 
vid Lambergshus till en godtagbar nivå. Resultatet var visserligen att temperaturnivån bara 
kunde höjas till 108° C, istället för kontrakterade 118° C. Men i gengäld skulle värmebehovet 

 
149KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Karlstads stad inlaga till skiljedomen rörande 
fjärrvärmeleverans till Bostadsföreningarna Lambergshus och Körnaren samt Bostadsföreningen Stansen, 11 
maj 1956. 
150Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1949, Serien A, N:o 9, ”Framställning från elverksstyrelsen om 
anslag till framdragande av ledningar för hetvatten för bostadsområde å Lamberget”, 117; Stadsfullmäktiges i 
Karlstad handlingar 1949, Serien B, N:o 8, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 20 oktober 1949, 4, §191. 
151”Lambergsborna storbelåtna över att de får busslinje”, Värmlands Folkblad, 28 oktober 1948, 1 & 10. 
152KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”P.M. betr. varmvattensystemet till KMW och 
Lambergshus”, 25 oktober 1949. 
153KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Karlstads Elverk PM beträffande 
tryckförhållandena inom värmedistributionsnätet”, 31 oktober 1949. 
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vid Karlstads Mekaniska Verkstad fortfarande kunna tillfredsställas vid lägsta utetemperatur. 
Temperaturer över 108° hade endast diskuterats som en reserv vid exceptionella 
klimatförhållanden. 

Då problemen med tryckförhållandena ordnats och värmeförlusterna vid tomgång 
uppmätts av entreprenören så tycks verksamheten ha rullat på utan större driftsproblem under 
vintern 1949 och 1950. Samtidigt som Karlstads stad hade ett väl fungerande 
fjärrvärmesystem med försäljning om 85.000 kronor under 1949 – att jämföra med 
elförsäljningen på närmare 2,5 miljoner kronor – så var inte begreppet ännu helt etablerat i 
svenskt språkbruk. Som redan nämnts hade det använts för första gången under 
elverkföreningens årsmöte i Karlstad i maj 1947. Ändå förhörde sig Enar Eskilsson om 
synpunkter från Tekniska Nomenklaturcentralen angående begreppet fjärrvärme som en 
beteckning på den ”nyttighet som försäljes.”154 

En annan och förmodligen mer trängande fråga gällde hur betalningen skulle beräknas på 
den nya handelsvaran fjärrvärme. Eskilsson ansåg att det fanns två alternativ: antingen kunde 
tariffen delas upp i anslutningsavgift (en engångsavgift) samt grundavgift, effektavgift 
(beroende på abonnemanget) och energiavgift (beräknat på kolpriset) för förbrukningen eller 
så den delas upp i grundavgift och effektavgift som skulle avpassas så att de även inkluderade 
ränta och amorteringar på anläggningarna.155 Frågan var föremål för korrespondens och 
möten mellan representanter för orter som redan hade fjärrvärmeanläggningar eller planerade 
att bygga sådana som Malmö, Norrköping och Karlstad.156 Förslagen i de tre olika städerna 
tycktes ganska likvärdiga vad det gällde den dominerande komponenten i 
fjärrvärmetarifferna, nämligen energiavgiften som baserades på kolpriset och stod för i 
genomsnitt 80 procent av den sammanlagda avgiften. Den fasta avgiftens andel i tariffen var 
förhållandevis liten.157 

Det var även vid den här tiden som Svenska värmeverksföreningen bildades med 
kommunala värmeverk som den viktigaste medlemskategorin. Ett konstituerande möte hölls i 
december 1949 i Göteborg och Karlstads stads elverk var en av de första femton 
medlemmarna.158 Föreningen hade byggts upp med elverksföreningen som en förebild och en 
av de viktigaste frågorna som tidigt bearbetades var den om enhetliga leveransbestämmelser 

 
154KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Tekniska Nomenklaturcentralen, 
29 november 1949. 
155KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Geertsen, 30 november 1949. 
156KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Protokoll från konferens den 30.9.1950 angående 
värmetaxor”, 19 oktober 1950. Se även: KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson 
till H. Tham, 30 november 1949. 
157KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Anteckningar betr. tariffer för värmeleveranser”, 
30 november 1949. 
158KSGE, Kapsel ”Handlingar till Elverksstyrelsen 1947-1950”, mapp märkt ”1950”, Enar Eskilsson till 
Elverksstyrelsen, 23 februari 1950. 
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och tariffer.159 För att nå målet genomfördes utredningar i föreningens regi och förhandlingar 
bedrevs med Sveriges Fastighetsägarförbund och Hyresgästernas Riksförbund. 

I Karlstad blev lösningen att Lambergshus ej betalade någon anslutningsavgift som i 
Norrköping och Malmö, utan istället en högre årlig grundavgift om 10.500 kronor med ett 
indextillägg om levnadskostnadsindex översteg 250.160 I gengäld var deras rörliga avgifter 
cirka 30 procent lägre än dem i Norrköping och Malmö. Det innebar att föreningen betalade 
en energiförbrukningsavgift baserad på kolkostnaden som i 1949 års priser blev 32.500 
kronor för 1.700 Mkcal förbrukning. Detta skulle jämföras med Bostadsstyrelsens 
beräkningar som baserades på koks och gav en totalkostnad om 53.700 kronor för 1949, en 
betydligt högre summa än den som Karlstads elverk nu erbjöd Lambergshus.161 

Till problemen med att hitta en rimlig och för alla parter godtagbar blandning av fasta 
och rörliga avgifter för fjärrvärmeleveranser kom även krånglande och otillförlitliga 
värmemängdsmätare.162 Nya mätare behövde köpas in och för att kunna kontrollera elverkets 
mätningar behövde även Karlstads Mekaniska Verkstad mätare.163 Lösningen blev att 
elverket köpte en mätare för verkstadens räkning som monterades upp i gjuteriet mot att 
elverket fick överta verkstadens mätare som redan fanns monterad vid verkstadsområdets 
tomtgräns.164 Trots problemen under tiden då mätarna krånglat kunde värmeleveranserna 
beräknas ”med mycket god sannolikhet”.165 

Under sommaren 1950 blev det också klart att ytterligare bostadshus och även villor – 
motsvarande ungefär storleksordningen på de redan befintliga leveranserna till Lambergshus 
– var intresserade av att köpa värme från elverket.166 För ekonomiska beräkningar anlitade 
Enar Eskilsson på elverket Lars Wennbergs Konsulterande Ingenjörsbyrå för Värme- och 
Sanitetsfrågor. Dessutom frågade han sin kontakt på Ångpanneföreningen, Elgérus, om han 
hade några särskilda synpunkter på utvidgningen av nätet.167 Åter var det 
Ångpanneföreningen som anlitades för råd i en osäker och svårbedömd situation. Resultatet 
blev att för en anslutning av de nya intressenterna krävdes en 400 meters hetvattenledning 

 
159730 mil kulvert på 40 år, 20. 
160En grafisk jämförelse mellan de fasta avgifterna i Karlstad, Norrköping och Malmö finns i: KSGE, Kapsel 
”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”PM beträffande taxor för leverans av fjärrvärme i Norrköping, 
Karlstad och Malmö”, 29 september 1950, Bil. 2. 
161KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Kungl. Bostadsstyrelsen, 17 
januari 1950. 
162KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Instrument AB Autometer, 29 
december 1949; Enar Eskilsson till Elektriska AB Siemens, 2 februari 1950. 
163KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Karlstads Mekaniska Verkstad, 
10 juli 1950. 
164KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Karlstads Mekaniska Verkstad, 9 
augusti 1950; Karlstads Mekaniska Verkstad till Enar Eskilsson, 5 oktober 1950. 
165KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Karlstads Mekaniska Verkstad, 5 
maj 1950. 
166KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Geertsen, 21 juli 1950. 
167KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Ångpanneföreningen, 9 augusti 
1950. 
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som beräknades kosta 135.000 kronor.168 Trots att elverksstyrelsen hävdat att det ”utan 
tvekan” var ett räntabelt företag ”enbart genom de anslutningar som kunna påräknas från 
början”, beviljade stadsfulllmäktige framställan om anslag först efter en ganska hård debatt 
med två folkpartister som främsta kombattanter.169 Frågan var alltså inte partiskiljande, utan 
handlade mera om hur mycket av elverksstyrelsens underlag som skulle tillställas 
ledamöterna i stadsfullmäktige, inte minst med tanke på att samtliga partier hade 
representanter i styrelsen.170 Beslutet togs med tillägget att elverksstyrelsen till sina förslag i 
framtiden skulle foga utförligare och klarare kostnadsberäkningar och räntabilitetskalkyler. 

Då nya kunder i form av husägare anslöts till fjärrvärmesystemet uppstod också nya 
problem som både var av teknisk och finansiell art. De tekniska problemen försökte 
elverksledningen i Karlstad lösa genom att anlita entreprenörer och konsulter med 
erfarenheter av värmeteknik och särskilt då Ångpanneföreningen. Något annorlunda var 
situationen då det gällde att bestämma ersättningen för fjärrvärmeleveranserna. Problemen 
bottnade i att det ännu till stora delar saknades stabila och av alla parter accepterade 
institutionella ramar för försäljningen av den nya varan fjärrvärme. Leveransvillkor och 
beräkningsgrunder för ersättningsnivåerna var fortfarande förhandlingsbara och situationen 
blev akut då antalet värmekunder ökade. För att försöka stabilisera förhållandena försökte 
fjärrvärmeleverantörerna organisera sig i en intresseförening, Svenska värmeverksföreningen. 

 
168Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1951, Serien A, N:o 5, ”Elverkstyrelsens framställning om anslag för 
utvidgning av fjärrvärmedistributionen från ångkraftcentralen”, 33-34. 
169Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1951, Serien B, N:o 6, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 17 maj 
1951, 5, §125. Angående citat, se: Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1951, Serien A, N:o 5, 
”Elverkstyrelsens framställning om anslag för utvidgning av fjärrvärmedistributionen från ångkraftcentralen”, 
34; KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Elverksstyrelsens arbetsutskott, 
24 februari 1951. 
170”Folkpartistisk familjeträta i Karlstads stadsfullmäktige”, Värmlands Folkblad, 18 maj 1951, 1 & 10; ”Beslut 
om retroaktiv gatubyggnadskostnad”, Nya Wermlands-Tidningen, 18 maj 1951, 8. 
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9. Konsulter som problemlösare 
Ett skäl till att utöka fjärrvärmesystemets kundkrets var att få inkomsterna att stiga. 
Värmeförsäljningen till Karlstade Mekaniska Verkstad hade i alla fall sakta men säkert ökat 
och bidragit till en märkbart förbättrad ekonomi för ångkraftcentralen. Under första halvåret 
1948 var försäljningen 38.765 kronor. Under 1949 var det sammanlagda försäljningsvärdet 
75.323 kronor och vid 1950 års slut kunde elverket redovisa en försäljning av hetvatten för 
148.000 kronor. Det innebar att försäljningen under de tre första åren ökat med nära hundra 
procent per år.171 

Mot slutet av 1950 stod även ångkraftcentralen helt klar med två fungerande turbiner. 
Detta innebar dock inte att problemen var över. Tvärtom präglades driften under de första 
åren av fortsatta svårigheter som inte bara gällde tekniken för värmeproduktion och 
värmeleveranser, utan i minst lika hög grad den konventionella kraftproduktionstekniken. I 
det följande skall anläggningens driftsekonomi och driftstörningar diskuteras. Framför allt 
undersöks hur elverksledningen i Karlstad skaffade den kompetens som behövdes för att lösa 
problemen med den kontinuerliga driften och den fortsatta utbyggnaden av 
fjärrvärmesystemet. 

Invigningen av kraftvärmeverket i Karlstad var enkel och bestod i att ledamöterna i 
stadsfullmäktige och drätselkammaren bjöds på kaffe och inspekterade anläggningen 
tillsammans med elverksstyrelsen och större entreprenörer.172 Deltagarna fick då se två 
turbiner som tillsammans gav en effekt om 6.300 kW, vilket motsvarade drygt hälften av 
stadens dåvarande effektbehov.173 Värmeleveranserna uppgick samtidigt till maximalt 4.000 
Mcal per timme. Anläggningen kunde dessutom ”utan nämnvärd komplettering” uppgraderas 
till leverans om cirka 11.000 Mcal per timme, något som också blev aktuellt i och med 
nyanläggningar vid Karlstads Mekaniska Verkstad på Lamberget. Vidare arbetade knappt 
tjugo personer, alla män, vid anläggningen.174 

Anläggningen hade sammanlagt kostat cirka 3,8 miljoner kronor inklusive utredningar, 
administration och arbetsledning vid elverket.175 Den avgjort tyngsta posten utgjordes av 
utrustningen för el- och värmeproduktionen, d.v.s. ångpannor, generatorer, ledningar, 

 
171KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Ångpanneföreningen, 10 januari 
1950; ”Anteckningar betr. debitering av KMW”, 12 augusti 1950; Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1951, 
Serien A, N:o 8, ”Berättelse över Karlstads Stads Elverks verksamhet under år 1950”, 27. 
172KSGE, Kapsel ”Handlingar till Elverksstyrelsen 1947-1950”, mapp märkt ”1950”, Enar Eskilsson till 
Elverksstyrelsen, 23 november 1950. 
173KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, ”Karlstads nya ångkraftcentral”, 16 december 
1950. 
174KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, ”Adress- och telefonuppgifter för personal, som 
f.n. har arbete vid ångkraftcentralen”, 30 december 1950. 
175KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, ”Anteckningar betr. räntabiliteten för 
ångkraftcentralen vid Lamberget”, 24 maj 1950, 4. Tre år senare hade den sammanlagda kostnaden stigit med 
620.000 kronor, se: Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1953, Serien A, N:o 6, ”Elverkstyrelsens 
sammanställning av för ångkraftcentralen beviljade anslag samt framställning om tilläggsanslag”, 45. 
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ångackumulator, elpanna m.m. som kostade sammanlagt 1,4 miljoner kronor.176 Näst dyrast 
var kraftstationsbyggnaden med skorsten som kostade drygt 800.000 kronor. Denna post 
följdes av flera på cirka 200.000 kronor, varav den största var anordningar för 
hetvattentransport med kulvertar, rörledningar och isolering om 211.000 kronor. Den största 
delen av kostnaden bestreds av stadsfullmäktige som sammanlagt bidragit med 2,7 miljoner 
fördelat på fyra olika anslag mellan 1945 och 1949. Även Karlstads Mekaniska Verkstad 
bistod med ett icke försumbart bidrag om 615.000 kronor. 

 

 
176KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, ”Nya ångcentralen”, 1 maj 1950. Fortfarande tre 
år senare förekom vissa förbättringar, se: Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1953, Serien A, N:o 6, 
”Elverkstyrelsens sammanställning av för ångkraftcentralen beviljade anslag samt framställning om 
tilläggsanslag”, 39-45. 
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Graf som visar genomsnittsavgiften för den kraft som levererats av Karlstads elverk till dess 
abonnenter, kraftavgifter som elverket tagit ut samt det vid årets slut bokförda tillgångarna 
mellan 1910 och 1954. (Källa: Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1955, Serien A, N:o 7 
”Berättelse över Karlstads Stads Elverks verksamhet under år 1954”, 81.) 
 
Den avgörande frågan för Eskilsson var dock inte hur mycket ångkraftcentralen kostat att 
bygga, utan huruvida den skulle komma att bli lönsam när den väl stod där. För att beräkna 
detta antog han en kostnad för ränta och amorteringar om 3,5 procent över 25 år , vilket gav 
en årskostnad om 231.000 kronor.177 Utöver detta räknade han med ett kolpris om 60 kronor 
per ton som tillsammans med antaganden om kraft- och värmeproduktion gav en sammanlagd 
årskostnad om 715.000 kronor. De årliga inkomsterna för värmeleveranser beräknades till 
353.000 kronor och kostnaderna för en kraftproduktion om 2 miljoner kWh blev därmed 
362.000 kronor eller 18,1 öre per kWh. Som grafen ovan visar var detta långt över de 
elavgifter som stadens elverk vid denna tid kunde ta ut av sina abonnenter. 

Kostnaden skulle jämföras med motvarande kostnader för kraftinköp från en producent. 
Beräknat på vattenfallsstyrelsens toppkraftstariff skulle motvarande pris ha blivit 230.000 
kronor per år och med Uddeholms normala toppkraftstariff 313.000 kronor. Med dessa 
beräkningar blev slutsatsen att Karlstads stad skaffat sig egen topp- och 
reservkraftsproduktion i en kraftvärmeanläggning för en merkostnad av ungefär 69.000 
kronor per år jämfört med att köpa kraften utifrån. Denna merkostnad om 11 kronor per kW 
reserveffekt bedömde Eskilsson som ”något högt men rimligt belopp.”178 

Merkostnaden motiverades också av att bygget av ångkraftcentralen medfört att 
Karlstads Mekaniska Verkstad fått uppvärmningsfrågan ordnad och kraftbehovet 
tillfredsställt till en mycket förmånlig kostnad.179 Förutom denna huvudförklaring anförde 
Eskilsson även att kraften från Tåsan skulle bli upp till 25 procent billigare genom att den – 
tack vare ångkraftcentralen – kunde kombineras med egen produktion av ångkraft. (Han 
angav dock inte varför den gamla ångkraftcentralen inte skulle kunna ha bistått med samma 
möjlighet.) En tredje besparingsfaktor var, enligt Eskilsson, att den egna 
kraftvärmeanläggningen innebar ett bättre utgångsläge vid förhandlingar om kraftinköp och 
dessutom kunde producera elkraft till försäljning, särskilt då effekten ökades från 2.000 kW 
till 6.000 kW under hösten 1951. 

 
177KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, ”Anteckningar betr. räntabiliteten för 
ångkraftcentralen vid Lamberget”, 24 maj 1950, 4. 
178KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, ”Anteckningar betr. räntabiliteten för 
ångkraftcentralen vid Lamberget”, 24 maj 1950, 5. Sifferuppgifterna är korrigerade enligt: KSGE, Kapsel 
”Handlingar till Elverksstyrelsen 1947-1950”, mapp märkt ”1950”, ””P.M. betr. räntabiliteten för 
ångkraftcentralen vid Lamberget”, Bilaga 1, 3 oktober 1950. Citat från sid. 5. 
179KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, ”Anteckningar betr. räntabiliteten för 
ångkraftcentralen vid Lamberget”, 24 maj 1950, 6. 
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De låga kostnaderna för Karlstads Mekaniska Verkstad föranledde Eskilsson att jämföra 
den egna tariffen med den som var utarbetad för större abonnenter i Malmö. Han fann då att 
en leverans av samma storlek som den till karlstadsföretaget skulle ha kostat 445.000 kronor, 
vilket skall jämföras med de 310.000 kronor som Karlstads Mekaniska Verkstad betalade. 
Med anledning av den stora skillnaden frågade han Elgérus vid Ångpanneföreningen, som 
hade utfört beräkningarna till grund för tariffen i Karlstad ett år tidigare, vad den stora 
skillnaden bestod i.180 Den tidigare bedömningen som gjorde gällande att tarifferna var 
ganska lika i Malmö, Norrköping och Karlstad var därmed inte giltig längre, åtminstone vad 
det gällde större kunder. 

Problemen gällde inte bara de ekonomiska kalkylerna. Trots att kraftvärmeverket alltså 
var invigt fortsatte driftstörningarna. De tidigare inkörningsproblemen, som då en panna 
havererade hösten 1949, avlöstes av andra svårigheter under 1950.181 Exempelvis var det 
svårt att att få rätt dimensioner på fläktar och rör till en spåntransportanläggning.182 På samma 
sätt led koltransportanläggningen av att kolstybben var så fuktig och klibbig att den inte 
kunde rasa ned på transportbandet vid tillräckligt branta vinklar. Kolstybben kunde t.o.m. 
formera sig i lodräta väggar.183 Till detta kom en leveransförsening på den beställda 
turbogeneratorn om 4.000 kW som dock till slut kunde monteras i december 1950 före 
högbelastningsperioden.184 

Som synes var det inte bara teknik som installerats i samband med värmeproduktionen 
och -distributionen som föranledde besvär. Även den konventionella 
kraftproduktionstekniken – installationer som var legio vid vilket värmekraftverk som helst – 
ledde till problem. På vårkanten 1951 började en viss trötthet skönjas. Gas- och 
elektricitetsverkschefen Eskilsson skrev: 

 

Under de 2 1/2 år som pannanläggningen varit i drift i den nya ångkraftcentralen ha vi fått vara med om 

en rad av ändringar och reparationer. Om man därtill beaktar de ändringar och ombyggnader vi fått göra 

av de olika transportanordningarna torde man få söka efter en ångkraftcentral som blivit föremål för så 

mycket arbete innan den kan betraktas såsom färdigställd.185 

 

 
180KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, Enar Eskilsson till Chr. Elgérus, 24 maj 1950. 
181KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening 
till Karlstads Stads Elektricitetsverk, 29 september 1949. 
182KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, Enar Eskilsson till Ingenjörsfirman Einar 
Eriksson, 6 juli 1950. 
183KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, Enar Eskilsson till Ångpanneföreningen, 20 
januari 1950. 
184KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, Enar Eskilsson till Svenska Turbinfabriks 
Aktiebolag, 6 juli 1950; Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1951, Serien A, N:o 8, ”Berättelse över 
Karlstads Stads Elverks verksamhet under år 1950”, 20. 
185KSGE, Kapsel ”Korrespondens Ångcentralen 1949-1952”, Enar Eskilsson till AB Svenska Maskinverken, 18 
maj 1951. 
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I fjärrvärmesystemet var det stora problemet tryckhållningen i systemet. Elverkschefen 
Eskilsson insåg att det delvis berodde på att den mekaniska verkstadens personal ansvarade 
för tryckhållning och hetvattenleveranser till Karlstads Mekaniska Verkstad, medan 
ångkraftcentralens peronal tog hand om till bostadshusen. Exempelvis gjordes i regel inga 
leveranser till Karlstads Mekaniska Verkstad mellan 15 maj och 15 september, vilket fick till 
följd att företaget under denna period inte ägnade systemets tryckhållning någon tillsyn.186 
För att råda bot på detta försökte Eskilsson bygga om systemet på så sätt att både 
tryckhållning och tillförsel av nytt vatten skedde vid ångkraftcentralen och inte på Karlstads 
Mekaniska Verkstads område. En ytterligare orsak till detta var att korrosionsrisken ökade 
om vanligt vattenledningsvatten matades in i hetvattensystemet. Vid ångkraftcentralen kunde 
det tillförda vattnet ledas genom en avgasnings- och reningsanläggning för att på så sätt 
minska korrosionsrisken. 
 

 
186KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Anteckningar betr. tryckhållning och 
spädvattentillförsel för fjärrvärmenätet” & Enar Eskilsson till Karlstads Mekaniska Verkstad, 7 juni 1951. 
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Maskinmästare Gunnar Olsson i färd med avläsning i ångkraftcentralen. (Fotografi: Karlstads 
kommunarkiv, Karlstads Stads Gas- och Elverk, Fotoalbum.) 
 
Under sommaren kom frågan om beräkningsgrunden för Karlstads Mekaniska Verkstads 
betalning av fjärrvärmeleveranserna åter upp. Det visade sig mycket komplicerat att beräkna 
lagrings- och lönekostnader för det bränsle som användes för att leverera värme till företaget, 
inte minst beroende på de fluktuerande priserna på olja och kol samt på att personalen inte 
bara sysslade med bränslehantering, utan hade en mängd andra uppgifter som inte skulle 
räknas med.187 För att förenkla arbetet med att varje år fastställa kostnaderna för det använda 

 
187KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Anteckningar beträffande beräkningen av 
förbrukningsavgiften för fjärrvärmeleveranser till KMW”, 20 augusti 1951. 
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bränslet, föreslog Eskilsson att elverket endast skulle utgå från oljekostnaderna. Problemet 
behandlades ingående under de följande åren och som hjälp tillkallades även 
Ångpanneföreningen.188 Betydelsen av utanförstående konsulter i anläggandet av ett nytt 
energisystem kan knappast överskattas. Förutom att de ständigt kontaktades för utlåtanden 
och råd föreslog Värmeverksföreningens medlemmar från Karlstad och Norrköping att deras 
konsulter skulle få delta i föreningens möten och sammanträden.189 

Lösningen blev att avräkningen i princip baserades på de kostnader som skulle ha 
uppstått om Karlstads Mekaniska Verkstad ”byggt och utnyttjat en upplagrings- och 
transportanläggning för olja år 1948”.190 Men därmed var problemen inte lösta. Fram till 1953 
hade nämligen värmeleveranserna till Karlstads Mekaniska Verkstad endast omfattat ungefär 
hälften av den planerade mängden om ungefär 9.000 Mcal per timme. Därför ansåg företaget 
att en oljecistern om 1.200 kubikmeter hade räckt medan elverket yrkade på en kostnader för 
en oljecistern om 1.500 kubikmeter. Resultatet blev att Karlstads Mekaniska Verkstad 
betalade en summa motsvarande anläggandet av en oljecistern år 1948 om 1.200 kubikmeter, 
vilket beräknades till 120.000 kronor, med fyra procents ränta fram till värmekontraktet löpte 
ut 1977.191 Om utbyggnaderna av verkstaden ledde till ett fullt utnyttjande av de 
kontrakterade värmeleveranserna skulle dessutom nya förhandlingar ordnas om ytterligare 
ersättning. Vidare skulle Karlstads Mekaniska Verkstad vid något tillfälle under året ange 
inköp av en mängd olja som motsvarade företagets värmebehov, till ett angivet pris och av 
angiven säljare. Köpet var ett skeninköp som skulle ligga till grund för beräkningen av 
kostnaderna för elverkets värmeleveranser. Sedan skulle även en skenupplagring av olja 
bokföras av båda verkstaden och elverket. I gengäld hade Karlstads Mekaniska Verkstad rätt 
att använda verklig olja ur elverkets lager om det skulle visa sig att de inte fick tillfälle att 
använda all den olja som skeninköpet gällt.192 Lösningen kan nog verka krånglig, men det var 
inte det enda besvärliga problemet som fjärrvärmesystemet gav upphov till under 1950-talets 
första hälft. 

Under sommaren 1951 började projekteringen för en tredje utbyggnad av 
fjärrvärmenätet. Eskilsson ansåg att expansionen och den allmänt ökade aktiviteten i elverket 
motiverade ett antal nyanställningar. Vid ångkraftcentralen föreslog han att fyra nya ordinarie 
tjänster inrättades: en förste maskinist, en reparatör och två eldare.193 Motiveringen löd: 
 
188KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Chr. Elgérus, 4 juli 1952; Chr. 
Elgérus till Enar Eskilsson, 19 september 1952; Chr. Elgérus till Enar Eskilsson, 24 oktober 1953. 
189KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Norrköpings Kommunala 
Affärsverk, 29 januari 1953. 
190KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Anteckningar betr. fjärrvärmeleveranser till 
KMW”, 28 december 1953, 1. 
191Elverket menade dock att detta var i underkant, se: KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, 
Enar Eskilsson till Karlstads Mekaniska Verkstäder, 23 december 1952. 
192KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Anteckningar betr. fjärrvärmeleveranser till 
KMW”, 28 december 1953, 2-3. 
193Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1952, Serien A, N:o 6, ”Elverksstyrelsens förslag angående 
inrättandet av fyra nya befattningar, m.m.”, 27-42. 
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Den nya ångkraftcentralen är väsentligen mer omfattande än den gamla och avser förutom produktion av 

tillskottskraft och reservkraft även produktion av fjärrvärme. Maskinmästaren skall sålunda svara för 

såväl drift som underhåll av ångkraftcentralen och därtill hörande anläggningar för upplagring och 

transport av bränsle samt därjämte för elverkets leveranser av varmvatten till såväl industrier som 

bostadshus inklusive erforderlig inspektion och övervakning hos abonnenterna. Ångkraftcentralen 

kommer vidare att i motsats till tidigare bli utnyttjad praktiskt taget året runt.194 

 

Elverksstyrelsen beslöt att remittera ärendet till en organisationskommitté som bantade 
förslaget rejält med hänvisning till ”stadens relativit hårt ansträngda ekonomiska läge under 
nästa år”.195 Resultatet blev att elverksstyrelsen gick med på att inrätta en ny tjänst som förste 
maskinist vid ångkraftcentralen, men att frågan om ytterligare personal där fick anstå.196 
Utvidgningen av personalen vid kraftvärmeverket hade gått om intet. 

Som om inte detta varit nog medförde den tredje utbyggnaden av fjärrvärmenätet en 
juridisk strid om stadens rätt att dra en fjärrvärmeledning över några tomter där ägarna 
motsatt sig detta.197 Förhandlingar i frågan hjälpte inte och elverkschefen fick sammankalla 
drätselkammarens ordförande, fastighetschefen, sakkunniga från stadsingenjörskontoret, 
inskrivningsdomaren m.fl. för att söka lösa problemen.198 Kontroversen avhjälptes med att 
Karlstads stad betalade 4.500 kronor i ersättning till tomtägarna för olägenhetena med 
tomtarbetena.199 Tre år senare förhörde sig ägarna av de berörda husen om möjligheterna att 
själva ansluta sig till fjärrvärmesystemet. 

Ett annat problem som också krävde sakkunnig hjälp utanför elverket var att några 
pumpar i fjärrvärmesystemet som monterats in i ett bostadshus gav i från sig ett störande ljud 
och därför föranlett en anmälan till hälsovårdsnämnden från en hyresgäst som bodde ovanför 
pumprummet.200 För att minska olägenheterna föreslog elverkschefen att Lage Malm vid 
KTH ordnade ett examensarbete om de störande ljudens fortplantning.201 Något 
examensarbete kom aldrig till stånd. Istället undersöktes de akustiska störningarna vid 
Laboratoriet för Byggnadsakustik på KTH. Resultatet var att oljudet från pumparna 
fortplantade sig till lägenheterna via husets byggnadsstomme och inte som luftljud. För att 

 
194Ibid., 30-31. 
195Ibid., 36. 
196Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1952, Serien B, N:o 6, Stadsfullmäktiges i Karlstad protokoll, 19 
juni 1952, 6-7, §123. 
197KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till H. Möller, 7 juni 1951; ”Betr. 
anläggning för fjärrvärmeleveranser, 3:e utbyggnaden”, 4 juli 1951. 
198KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Hugo Olsson till Enar Eskilsson, 9 augusti 1951; 
Gunnar Jakobsson till Enar Eskilsson, 17 september 1951. 
199KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Betr. fjärrvärme”, 31 augusti 1954. 
200KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Ljudlaboratoriet för 
Byggnadsakustik, 10 maj 1952; Ove Brandt, ”Undersökning nr 1520 vid Laboratoriet för Byggnadsakustik”, 29 
maj 1952. 
201KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Lage Malm, 8 november 1951. 
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mildra hyresgästernas olägenheter föreslogs en mjukare isolering.202 Problemet med de 
störande pumparna visar åter på hur elverksledningen tog hjälp utifrån i frågor som räckte 
bortom det egna kompetensområdet. 

Utbyggnaden av fjärrvärmesystemet omgärdades även av andra problem, exempelvis 
sådana som hängde samman med oförutsedda sprängningar och andra mer omfattande 
schaktningsarbeten, bl.a. orsakade av ihållande regn. Andra anledningar till oförutsedda 
fördyringar var ett behov av effektivare dränering och förbättrad isolering av 
hetvattenledningarna. Dessutom drog anordningar för att underlätta eventuella framtida 
anslutningar till fjärrvärmenätet extra kostnader.203 

Med hjälp utifrån och av egen kraft såldes under 1951 hetvatten och ånga för drygt 
220.000 kronor.204 I slutet av året levererades fjärrvärme till 170 lägenheter och Karlstads 
Mekaniska Verkstad köpte en värmemängd som motvarade uppvärmningen av ytterligare 500 
stycken.205 Ledningssystemet för hetvatten omfattade en kilometer, vilket i och för sig var 
blygsamt i sammanhanget, men året efter hade inkomsterna från värmedistributionen ökat 
ytterligare till 309.000 kronor.206 Under 1953 bröts dock trenden med en expanderande 
värmeförsäljning och det året tjänade elverket för första gången mindre pengar på 
fjärrvärmeförsäljning än närmast föregående år, 271.000 kronor.207 

Expansionstakten i Karlstad var egentligen inte stor i jämförelse med andra städer som 
börjat bygga fjärrvärmenät i början av 1950-talet. Karlstad med sina drygt 30.000 innevånare 
var också en liten stad i jämförelse med andra svenska städer som anlade fjärrvärmesystem 
vid den här tiden: Malmö hade en befolkning om 220.000 personer, Norrköping 90.000 
innevånare och Göteborg 390.000 personer. Men enligt Enar Eskilsson var huvudskälet till att 
fjärrvärmenät i andra svenska städer ofta expanderade snabbare än i Karlstad att stadens 
ångkraftcentral låg i dess utkant och därmed i ett ganska ogynnsamt läge i förhållande till den 
centrala stadsbebyggelsen (men samtidigt gynnsamt i förhållande till den nybyggda 
stadsdelen Lamberget där uppförandet av nya bostadshus förenklade införandet av 
fjärrvärme). Faktum är att efter den inledande uppbyggnadsfasen kom fjärrvärmeutbyggnaden 
i Karlstad i stort sett att gå i stå. Fortfarande i början av 1960-talet var värmeledningsnätet 
endast en knapp kilometer långt. 

 
202KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till AB Arki, 17 december 1952. 
203Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1953, Serien A, N:o 6, ”Elverkstyrelsens sammanställning av för 
ångkraftcentralen beviljade anslag samt framställning om tilläggsanslag”, 41. 
204Årsberättelse 1951, 19. 
205KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Enar Eskilsson, ”Ångkraftcentralen”, 13 februari 
1953. 
206Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1953, Serien A, N:o 12, ”Berättelse över Karlstads Stads Elverks 
verksamhet under år 1952”, 29. 
207Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1954, Serien A, N:o 7 ”Berättelse över Karlstads Stads Elverks 
verksamhet under år 1953”, 76. 
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Graf som visar årligen inköpt och producerad kraft för Karlstads behov (total 
kraftomsättning), kraftförsäljning och maximalt uttagen effekt i Karlstad mellan 1910 och 
1954. (Källa: Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1955, Serien A, N:o 7 ”Berättelse över 
Karlstads Stads Elverks verksamhet under år 1954”, 80.) 
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Samtidigt som fjärrvärmesystemet i Karlstad byggdes ut hade arbetet med kraftstationen i 
Tåsan fortsatt och strax före jul 1952 provkördes anläggningen.208 Drygt två veckor senare 
togs den i reguljär drift med en installerad effekt på 35.000 kW och en beräknad 
genomsnittsproduktion om 75 miljoner kWh per år. Genom sitt 60-procentiga ägande i 
anläggningarna var Karlstad försäkrat om 53 miljoner kWh inom en maximal effekt om 
16.000 kW.209 Siffrorna skall jämföras med att toppbelastningen i Karlstad under 1953 var 
drygt 13.000 kW och att kraftförbrukningen var dryga 46 miljoner kWh.210 I och med att 
Tåsans kraftstation stod klar ägde Karlstad som planerat en stor del av den egna 
kraftförsörjningen. 

Det kan konstateras att kraftvärmeverket i Karlstad präglades av många driftstörningar 
som dock sällan hade att göra med den kombinerade kraft- och värmeproduktionen, utan 
snarare skulle kunna ha drabbat vilket ångkraftverk som helst. Problem som drabbade 
utbyggnaden av fjärrvärmesystemet var mer sällan av teknisk natur, utan oftare ekonomiska 
eller juridiska som kontroversen om rätten att dra fjärrvärmeledningar över privat mark. Ett 
organisatoriskt problem gällde vem som skulle sköta den löpande tillsynen av värmesystemet, 
värmeleverantören eller -konsumenten. För att komma till rätta med problem som parterna 
själva inte kunde lösa anlitades ofta olika konsulter med erfarenhet på specialområdet i fråga. 

 
208Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1953, Serien A, N:o 12, ”Berättelse över Karlstads Stads Elverks 
verksamhet under år 1952”, 22. 
209Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar 1954, Serien A, N:o 7 ”Berättelse över Karlstads Stads Elverks 
verksamhet under år 1953”, 70. 
210Ibid., 74. 
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10. Skapandet av institutionella villkor för värmeleveranser och 
ersättningsnivåer 
Förutom utbyggnaden av fjärrvärmenätet – som även inkluderade en kulvert för 
värmeleveranser till företaget Karlstads Kolimport AB för uppvärmning av olja i en nyanlagd 
oljecistern – präglades distributionen av fjärrvärme i Karlstad av fortsatta diskussioner om 
tariffer.211 En viktig anledning till det var de växlande bränslepriserna under 1950-talets 
första år.212 Framför allt handlade det dock om att hitta lämpliga institutionella villkor för 
leveranser och betalning av den nya handelsvaran fjärrvärme. 

En första indikation på vad som skulle bli den stora fjärrvärmekontroversen i Karlstad 
vid mitten av 1950-talet var att hyresgäster på Lamberget på våren 1953 vägrade betala 
bränsletillägg eftersom de räknade hela fjärrvärmeavgiften som en bränsleavgift.213 Elverket 
däremot räknade endast en del av avgiften – mellan ungefär 70 och 80 procent – som 
bränsleavgift baserad på den uttagna värmeenergin och uträknad med hjälp av kolpriset och 
årsmedelverkningsgraden av en lokal värmeanläggning. Resten, en fast grundavgift med 
indextillägg som beräknats på levnadsomkostnaderna, var ersättning för ränta, amortering och 
skötsel av den lokala värmecentral som fjärrvärmen ersatte.214 

För att undersöka förbrukningsavgifterna kom elverksledningen och de berörda 
fastighetsägarna till de fastigheterna som kontroversen gällde – Lambergshus, Stansen och 
sedemera Körnaren – överens om att anlita en konsulterande ingenjörsbyrå för beräkning av 
bränslebehoven i fastigheterna. Resultatet blev att bränslekostnaderna för Stansen beräknades 
till cirka 7.700 kronor per år, vilket skulle jämföras förbrukningsavgifterna för 1953 om 
knappt 5.000 kronor.215 En kollega vid Värmeverksföreningen som tagit del av 
ingenjörsbyråns rapport upptäckte dock några fel i beräkningarna och med en korrigering 
blev resultatet istället en bränslekostnad om 5.600 kronor.216 Samtidigt påpekades att den 
antagna verkningsgraden i panncentraler i enskilda fastigheter på 80 procent säkert var 
mycket för hög och att den högst kunde uppgå till 65 procent. Ingenjören vid den 
konsulterande ingenjörsbyrån som gjort de ursprungliga beräkningarna visade sig dock inte 
villig att göra något tillägg.217 
 
211KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Anteckningar betr. eventuell värmeleverans till 
Kolimporten”, 13 oktober 1952; Enar Eskilsson till Karlstads Kolimport AB, 1 november 1952; ”P.M. betr. 
eventuell fjärrvärmeleverans till sjöfartshuset vid Yttre hamnen”, 18 april 1953. 
212KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Betr. fjärrvärmetariffer”, 17 oktober 1952. Mellan 
1949 och 1952 steg priserna på eldningsolja med närmare 40 procent, se: Jonas Ljungberg, Priser och 
marknadskrafter i Sverige 1885-1969: En prishistorisk studie, Skrifter utgivna av Ekonomisk-historiska 
föreningen 64 (Lund, 1990), 498.  
213KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Norrköpings Kommunala 
Affärsverk, 25 april 1953. 
214KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Utredning betr. fjärrvärmekostnaderna under år 
1952 för Bostadsföreningen Lambergshus och för Fastighetsföreningen Stansen”, 30 oktober 1953. 
215KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Anteckningar betr. fjärrvärmeleveranserna på 
Lamberget under 1953”, 13 januari 1953; ”Betr. Kv. Stansen, Karlstad”, 26 mars, 1953. 
216KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Carl Berglund till Enar Eskilsson, 5 oktober 1954. 
217KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Carl Berglund, 4 november 1954. 
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Om de flesta av de tidigare problemen som uppstått i samband med fjärrvärmenätet hade 
kunnat lösas genom förhandlingar mellan elverket och huvudkonsumenten av värme i 
Karlstad, Karlstads Mekaniska Verkstad, så tycks kontroversen om fjärrvärmeavgifterna som 
nu var under uppsegling ha inneburit en förskjutning mot en ny huvudmotpart för elverket, de 
inblandade fastighetsägarna. Delvis är det dock en chimär eftersom bostadshusen på 
Lamberget till cirka 15 procent finansierats med banklån med Karlstads Mekaniska Verkstad 
som borgenär. 

Problemen som blottats hängde egentligen samman med beräkningen av hyror, något 
som elverket inte var direkt delaktigt i. Det var främst en fråga mellan hyresvärden och 
hyresgästerna. Beräkningen av hyreskostnader fastställdes av hyresnämnden, i detta fall efter 
beslut av Bostadsstyrelsen som godkänt de statliga lånen. Hyran bestod av en grundhyra, en 
s.k. fredsbränslekostnad och ett bränsletillägg som i allmänhet var skillnaden mellan 
fredsbränslekostnaden och de verkliga bränslekostnaderna. I kvarteren Skiftnyckeln och 
Stansen innehöll den fastställda grundhyran även fredsbränslekostnaden. För Lambergshus 
som omfattade en totalyta om 8.280 kvadratmeter var fredsbränslekostnaden 19.000 kronor, 
vilken motsvarade värmeförbrukningen där. Bostadsstyrelsens fredsbränslekostnad för 
Stansen, 1.600 kronor för dess 658 kvadratmeter, var dock enligt elverket på tok för låg för 
att motsvara värmeförbrukningen under 1952 och 1953.218 Än mer komplicerad var 
situationen i kvarteret Körnaren där grundhyran i slutet av 1954 fastställdes till 43 kronor per 
kvadratmeter inklusive trappstädning. Detta avsåg dock endast s.k. exklusivhyra, en hyra för 
fastigheten utan uppvärmningsanläggning och bränslekostnader.219 

För att slutligen bestämma bränslekostnaderna lämnades ärendet till hyresnämnden där 
ordföranden menade att frågan om debitering för fjärrvärme var invecklad och att större 
erfarenheter saknades. En obudsman från Hyresgästföreningen påpekade att bränslekostnaden 
för uppvärmning var uppskattad och slog väldigt olika. I vissa fall var den oskälig, i andra fall 
normal och i vissa t.o.m. låg. Till hyresgästernas irritation bidrog dock de höga hyrorna på 
Lamberget. Om tillgång och efterfrågan på bostadsmarknaden hade varit bättre balanserad så 
”skulle man nog inte få några lägenheter uthyrda på Lamberget.”220 Överingenjör Eskilsson 
hävdade istället att elverkets fjärrvärmetaxor baserades på ett kontrakt som upprättats 1951 
och som skulle gälla i 20 år. Han medgav att det var dyrt att bo på Lamberget, men att det 
måste bero på andra omständigheter än den levererade fjärrvärmen. De taxor som debiterats i 
Karlstad låg inte över andra städers. 

Som svar på detta anförde en hyresgäst att andan i hyreslagstiftningen i fråga om 
bränsleberäkning gick ut på att hyresgäster skulle betala den verkliga kostnaden. I det aktuella 
 
218KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Anteckningar betr. uppvärmningskostnaderna för 
kvarteren Lambergshus och Stansen under 1952 och 1953”, 4 november 1954. 
219KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Elverkets fjärrvärmeleveranser på 
Lambergsområdet”, 17 februari 1955. 
220KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”På stenogram grundat protokoll över 
Hyresnämndens i Karlstad sammanträde den 11/2 1955”, 3. 



62 

fallet debiterade visserligen värden hyresgästerna efter den verkliga kostnaden som erlagts till 
elverket som ersättning för levererad fjärrvärme. Men hyresgästen hävdade att 
hyresregleringslagen med begreppet ”den verkliga kostnaden” förmodligen avsåg 
produktionskostnaden och inte en kostnad som grundades på ett avtal med tredje part, i detta 
fall det kommunala elverket. För att andan i hyresregleringslagen skulle efterföljas krävde 
hyresgästen att endast bränslekostnader skulle få debiteras som kan styrkas som merkostnader 
för produktion av fjärrvärme. Eftersom Eskilsson hävdat att det inte fanns någon möjlighet att 
räkna ut detta blev hyresgästen ”förskräckt över att Elverket inte tillnärmelsevis kan räkna ut 
kostnaden för olika delar av verksamheten.”221 

Mot detta anförde Eskilsson att uppvärmningskostnadena var särskilt höga i de berörda 
husen därför att den uppvärmda volymen där var stor i relation till bostadsytan. I Stansen var 
värmeförbrukningen 25 procent högre och i Körnaren 45 procent högre per kvadratmeter än i 
Lambergshus. Andra skäl var att åtminstone Körnaren var relativt nybyggt och att det i 
allmänhet gick åt värme för att torka ut nya hus. Dessutom hade man i Körnaren dröjt med att 
justera radiatorerna. 

Vidare hävdade Eskilsson att finessen med fjärrvärmesystemet var att förtjänsten som 
kunde göras på att kombinera kraft- och värmeproduktion skulle komma samtliga stadens 
innevånare till del: 

 

Om alla fasta kostnader skulle slås ut på kraften, kommer motsvarande minskning av värmekostnaden att 

till falla ett fåtal som bor på Lamberget och det förefaller vara något skevt i detta, naturligtvis inte när 

man bor på Lamberget, men jag tror att övriga skulle reagera ganska kraftigt.222 

 

Som svar på detta hävdade Hyresgästföreningens ombudsman att: 
 

Beträffande stadens finanser kan jag i egenskap av ombud för ett antal konsumenter icke dela den 

synpunkten att det är orättvist att stadens skattebetalare skall subventionera en liten grupp människor på 

Lamberget. Jag tycker det är mera orättvist att dessa skall subventionera hela staden.223 

 

I mötet framkom också att ett eventuellt beslut i hyresnämnden om oskäliga bränslekostnader 
inte skulle få till följd att elverket förlorade pengar. Istället skulle hyresvärdarna vara tvungna 
att betala mellanskillnaden till elverket eftersom kontraktet om värmeleveranser mellan 
hyresvärdar och elverket inte skulle påverkas. Efter en del ytterligare slagväxlingar avslutades 
så mötet med ett beslut om att invänta definitivt besked i ärendet från Bostadsstyrelsen. 

 
221Ibid., 5. 
222Ibid., 8. 
223Ibid., 11. 
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En jämförelse mellan värmekostnaderna i olika bostäder visade att det 
fjärrvärmeanslutna kvarteret Skiftnyckeln – omfattande 8.300 kvadratmeter – under 1954 
hade en total uppvärmningskostnad om 6,42 kronor per kvadratmeter. För de fastigheter som 
var anslutna till HSB:s panncentral på Rudsgärdet – med en sammanlagd lägenhetsyta om 
knappt 20.000 kvadratmeter – var uppvärmningskostnaden 7,58 kronor per kvadratmeter. På 
Kvarnberget var kostnaderna för en ungefär hälften så stor fastighet med egen panncentral 
8,78 kronor per kvadratmeter och alltså betydligt högre än i Skiftnyckeln. I Körnaren med 
4.800 kvadratmeter var kostnaden slutligen 10,18 kronor per kvadratmeter, alltså betydligt 
högre än i jämförelseobjekten. Skälen till skillnaden var enligt Eskilsson – förutom Körnarens 
mindre boyta – alltså förhållandet mellan golv- och väggytan, värmen som gick åt för att 
torka ut det nybyggda huset och att värmeelementen inte hade justerats tillräckligt 
noggrant.224 Hade värmeåtgången i Körnaren varit lika liten per kvadratmeter som i 
Skiftnyckeln så hade bränslekostnaden varit 7,77 per kvadratmeter och alltså betydligt lägre 
än på Kvarnberget. 

Eskilsson undersökte även vad uppvärmningskostnaderna hade blivit om Körnaren hade 
anslutits till fjärrvärmenätet i Norrköping. Resultatet blev en betydligt lägre rörlig kostnad, 
8,80 per kvadratmeter eller 14 procent lägre, om anslutningsavgiften om knappt 14.000 
kronor inte räknades med.225 I Norrköping hade också de rörliga uppvärmningskostnaderna 
för Skiftnyckeln blivit lägre, 6 kronor per kvadratmeter eller sju procent, exklusive 14.800 
kronor i anslutningsavgift. Om man som Eskilsson räknade med att anslutningsavgiften 
amorterades under tjugo år med en ränta på 3,5 procent så blev uppvärmningsavgiften för 
Körnaren något lägre i Karlstad än i Norrköping.226 Men skillnaden var inte mer än knappt 
två procent. Det tycks alltså som om fjärrvärmetarifferna i Karlstad inte gjort Körnarens 
hyresgäster mer utsatta än andra. 

Kärnan i problemet var att det inte gick att beräkna hur stor del av driftkostnaderna för 
ångkraftcentralen som gällde elkraftproduktionen och hur stor del som gällde värmen. Detta 
är ett typfall av det klassiska s.k. halm och vete–problemet inom ekonomin, vilket gäller 
vinstfördelning i varje enskild produktionsform som resulterar i två produkter.227 För ett 
kommunalt energiverk med ett kraftvärmeverk gäller det att bestämma vem som skall få del 
av vinsten. Skall det vara el- eller värmekollektivet? 

Enligt Karlstads elverk var totalkostnaderna för driften av ångkraftcentralen, 
bränslekostnader samt ränta och amorteringar, ungefär 740.000 kronor per år. Inkomsterna 
för fjärrvärmeleveranser var cirka 300.000 kronor per år medan elkraftproduktionen 

 
224KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Elverkets fjärrvärmeleveranser på 
Lambergsområdet”, 17 februari 1955. 
225KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Sven Andersson till Enar Eskilsson, 25 februari 
1955. 
226KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Sven Andersson, 11 mars 1955. 
227Frederiksen & Werner, 377-381. 
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värderades till högst 300.000 kronor per år. De årliga förlusterna om 140.000 kronor 
kompenserades för stadens del av tillgången till reservkraft m.m.228 Beräkningar av hur 
mycket bränsle som skulle ha gått åt för att producera den levererade mängden fjärrvärme och 
hur mycket bränsle som skulle gått åt för att producera den levererade elkraften visade att 
fjärrvärmen stod för två tredjedelar av bränsleåtgången och elkraften en tredjedel. Elverkets 
slutsats var att av ångkraftcentralens sammanlagda årskostnader så bestod två tredjedelar, 
eller 490.000 kronor, av kostnader för fjärrvärmeproduktion. Om administrativa kostnader 
samt ränta och amorteringar togs bort så motsvarade ångkraftcentralens årskostnader 465.000 
kronor och fjärrvärmekostnaderna 310.000 kronor, en summa som alltså var i paritet med 
elverkets intäkter från fjärrvärmeförsäljningen. 

Beslutet i Bostadsstyrelsen kom i april 1955 och innebar att ärendet om kostnader för 
fastigheterna hänvisades tillbaka till hyresnämnden i Karlstad.229 Hyresnämndens dom 
fastställdes mitt i sommaren 1955 och gick på konsumentsidans linje i och med att ett avtal 
mellan hyresvärd och tredje part blev ogiltigförklarat som grund för hyressättningen. I 
domen, som gällde principer, menade hyresnämnden att fjärrvärmerabatten borde vara minst 
10 procent i jämförelse med kostnaderna för att bygga en egen panncentral i fastigheten och 
begärde en utredning av fastighetsägarna om kostnaderna för en egen panncentral.230 Enligt 
elverket innebar prissättningen av fjärrvärmeleveranserna som förhandlats fram sex år 
tidigare just en sådan rabatt. Detta hade också ledningen också försökt att påvisa genom att 
jämföra värmekostnader olika typer av fastigheter. Varken hyresnämnden eller 
hyresgästssidan hade presenterat några motsvarande siffror för att styrka domslutet. 

Som nämnts påverkade hyresnämndens beslut i och för sig inte avtalet som redan träffats 
mellan elverket och ägarna till Skiftnyckeln, Stansen och Körnaren. Däremot innebar det att 
hyresvärdarna inte varje år direkt kunde beräkna hyran på de avgifter som de enligt kontrakt 
var tvungna att betala till elverket på samma sätt som de hade kunnat addera ett bränsletillägg 
till hyran om husen istället för fjärrvärme hade haft egna panncentraler. Domen var därmed 
ett avbräck för fjärrvärmeanhängarna eftersom den gjorde det ekonomiskt osäkrare för 
hyresvärdar att låta ansluta sitt hus till ett fjärrvärmesystem.231 Enligt elverket omöjliggjorde 
hyresnämndens beslut dessutom enhetliga fjärrvärmetariffer eftersom varje kontrakt mellan 
en värmeleverantör och en fastighetsägare i och med domen skulle prövas av respektive 
hyresnämnd. Därför skickades ytterligare utredningar om uppvärmningskostnaderna för de 

 
228KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, ”Anteckningar för hyresnämnden”, 7 juni 1955. 
229KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Drätselkammaren, 22 september 
1955. 
230”Hyresnämnden underkände elverkets kalkyl för fjärrvärme på Herrhagen”, Nya Wermlands-Tidningen, 5 
augusti 1955, 10. Elverkets reaktion på utredningarna finns i: KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-
1956”, Enar Eskilsson till Hyresnämnden i Karlstad, 16 november 1955. 
231KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Statens hyresråd, 25 augusti 
1955. 
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berörda bostadshusen till Bostadsstyrelsen, Statens Hyresråd och drätselkammaren i 
Karlstad.232 

I ett nytt beslut 21 december 1955 konkretiserade hyresnämnden i Karlstad den tidigare 
principdomen genom att ange tillämpningen. De bestämde att den levererade värmeenergin 
skulle betalas enligt mätning, men med vissa övre gränser som sattes till 90 liter koks per 
kvadratmeter och år för Skiftnyckeln och Stansen samt 99 liter koks för Körnaren.233 Beslutet 
skulle gälla retroaktivt från det att fjärrvärmeleveranserna börjat. Innebörden blev, enligt 
Eskilsson, att hyresgäster fick låga bränsletillägg under varma år medan fastighetsägarna fick 
svara för merkostnaderna under kalla år. Dessutom hävdade han att gränsen satts för lågt. 

Med stöd i de två domarna från hyresnämnden i Karlstad hänsköt fastighetsägarna frågan 
om fjärrvärmekontraktets giltighet till en skiljedom med yrkanden om ersättning från 
elverket. Här hävdade de att Karlstads stad i samband med beviljande av byggnadstillstånd 
framfört ett bestämt önskemål om att bostäderna skulle värmas med fjärrvärme från stadens 
elverk och fortsatte: 

 

Då vi på den tid, som stod oss till buds för beslutsfattande, icke ansågo oss kunna överblicka följderna av 

ett sådant avtal, krävde vi av elverket en förbindelse, att oavsett kontraktets taxebestämmelser skulle 

värmekostnaderna vara lägre än vid användning av konventionella uppvärmningsanordningar. En dylik 

förbindelse avgavs av elverket den 31/5 1950 i samband med undertecknandet av kontraktet.234 

 

Denna förbindelse ansåg fastighetsägarna nu, med hyresnämndens stöd, att elverket brutit och 
som ersättning för de för höga fjärrvärmetaxorna krävde de en restitution om sammanlagt 
203.000 kronor och nya kontraktsbestämmelser. Elverket hävdade å sin sida att det inte 
förelåg någon anledning att omförhandla kontraktet eftersom det redan en gång slutligen 
fastställts av Bostadsstyrelsen. Dessutom krävde det de inblandade bostadsföretagen på 
sammanlagt 81.000 kronor för uteblivna fjärrvärmeavgifter under 1955 och 1956.235 

Skiljedomen utföll till elverkets och stadens fördel. Men ärendet behandlades ändå vidare 
i hyresnämnden och Statens Hyresråd. Parallellt försökte Värmeverksföreningen i 
förhandlingar med Hyresgästernas Riksförbund och Fastighetsägareförbundet vid sidan av 
kontakter med Bostadsstyrelsen och Statens Hyresråd skapa enhetliga leveransbestämmelser 
och tariffer för fjärrvärme. Symptomatiskt är kanske att Värmeverksföreningens glädje över 

 
232KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Drätselkammaren, 22 september 
1955; ”P.M. betr. uppvärmningskostnader för husen på Lamberget”, 25 november 1955. 
233KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Enar Eskilsson till Kungl. Bostadstyrelsen, 14 
januari 1956. 
234KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Fastighetsägarna till ordföranden i skiljenämnden, 
20 april 1956, 1. 
235KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Karlstads stad inlaga till skiljedomen rörande 
fjärrvärmeleverans till Bostadsföreningarna Lambergshus och Körnaren samt Bostadsföreningen Stansen, 11 
maj 1956. 
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skiljedomen i Karlstad ackompanjerades med förslag om försoningsåtgärder från elverkets 
sida. Värmeverksföreningens representant skrev: 

 

Jag hävdar dock fortfarande med bestämdhet att verken i den allra största utsträckningen bör försöka 

hjälpa fastighetsägarna med deras egna värmeanläggningar och problemens där. Vore det inte ”en vacker 

gest” att i nuvarande läge föreslå fastighetsägarna en grundlig värmeteknisk genomgång av anläggningen 

under den kommande värmesäsongen? Alla förutsättningar för ett gott resultat finns och det bör vara 

angeläget för framtida diskussioner vid en utvidgning av fjärrvärmeleveranserna. [---] Vinsten blir ökad 

good-will och mindre akuta besvär.236 

 

Kontroversen i Karlstad var inte helt och hållet utan betydelse. På den lokala nivån hade 
frågan om ersättningsnivåer för levererad fjärrvärme till bostadshus lösts i rättsliga instanser. 
Dessa juridiska överväganden kunde sedan användas av Värmeverksföreningen i 
förhandlingar med representanter för hyresgäster och fastighetsägare på nationell nivå. 
Överenskommelsen om riktpriser för fjärrvärme som slöts mellan värmeverken och 
hyresmarknadens parter 1958 utgick nämligen från samma principer som fastställts i 
Karlstads hyresnämnds första beslut från sommaren 1955.237 På så sätt hade fastare 
institutionella ramar skapats för hur ersättningsnivåer för fjärrvärme skulle beräknas. Dessa 
innebar i praktiken ett pristak under vilket värmeverken kunde agera tämligen fritt.238 Trots 
den centrala överenskommelsen ålåg det alltså ändå till slut de olika värmeverken att 
tillsammans utarbeta ”en slags gemensam linje”.239 

Då överenskommelsen slutits mellan värmeverken och hyresmarknadens parter led redan 
den första epoken av kraftvärmeutbyggnad i Sverige mot sitt slut. Det hängde samman med 
att den amerikanske presidenten Eisenhower i slutet av 1953 lanserade ett politiskt program – 
”Atoms for Peace” – med det uttalade syftet att skapa en fredlig tillämpning av 
atomenergitekniken, ett civilt alternativ till den militära atomvapentekniken. Den 
internationella politiska utvecklingen på atomenergiområdet fick starka återverkningar i 
Sverige, särskilt efter ett internationellt toppmöte i Genève under sommaren 1955 på temat 
”Atoms for Peace”.240 Samma år hölls möten i Stockholm under titlarna ”Tekniken och 
morgondagens samhälle” samt ”Atomkraften – förintelse eller välstånd?” där forskare, 
 
236KSGE, Kapsel ”Korrespondens Fjärrvärme 1946-1956”, Svenska värmeverksföreningen till Enar Eskilsson, 
11 juli 1956. 
237Beslutet kommenterades även i värmeingenjörernas branschtidning, se: ”Hyresnämnd underkänner 
fjärrvärmepris”, VVS: Tidskrift för värme-, ventilations-, sanitets- och kylteknik 26 (1955), 217; Enar Eskilsson, 
”Hyresnämnd underkänner fjärrvärmepris”, VVS: Tidskrift för värme-, ventilations-, sanitets- och kylteknik 26 
(1955). 238-239. 
238Se t.ex: Olsson, Kommunal energiförsörjning, 51. 
239730 mil kulvert på 40 år, 21. 
240Båda tilldragelserna kommenterades omgående i värmeingenjörernas branschtidning, se: Carl H. Lundholm, 
”Amerikansk forskning beträffande atomenergins fredliga utnyttjande”, VVS: Tidskrift för värme-, ventilations-, 
sanitets- och kylteknik 24 (1953), 267-272; Carl H. Lundholm, ”Om atomreaktorer”, VVS: Tidskrift för värme-, 
ventilations-, sanitets- och kylteknik 26 (1955), 314-319. 
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industrirepresentanter och politiker diskuterade de nya möjligheterna till energiproduktion.241 
När nu atomkraften i allt större utsträckning ansågs erbjuda en lösning på energiproblemen 
bromsades eller bordlades eventuella planer på kraftvärme i kommunerna.242 

 
241Staffan Lindström, Hela nationens tacksamhet: Svensk forskningspolitik på atomenergiområdet 1945-1956 
(Stockholm, 1991), 140-145, 157-158 & 164-166. 
242730 mil kulvert på 40 år, 10. 
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11. Slutsatser 
Anledningen till att Sveriges första kraftvärmeverk byggdes i Karlstad och inte i en större 
stad som Malmö, Norrköping, Göteborg eller Stockholm var att det där fanns en vilja till 
kontroll över kraftproduktionen och därför ett ökat behov av att bygga ut 
reservkraftskapaciteten efter andra världskriget, en tradition av att engagera det lokala 
näringslivet i energiförsörjningsfrågorna, en aktiv ledning i det kommunala elektricitetsverket 
som hade fördel av att en rad nya alternativ öppnat upp beslutsprocessen om en upprustning 
av reservkraften i Karlstad samt, slutligen, att en ny stadsdel byggdes i närheten av 
ångkraftcentralen som gjorde att kretsen av värmekunder snart kunde utvidgas. 

Karlstad hade sedan första världskriget haft egen alstring av topp- och reservkraft i 
ångkraftcentral om vintrarna. Redan då hade ett samarbete med det lokala näringslivet yttrat 
sig i att bränslet i stor utsträckning var spån som köpts från närbelägna sågverk i utbyte mot 
elektrisk kraft. Då ångkraftcentralen flyttades på 1940-talet handlade det på nytt om att få 
igång ett samarbete som denna gång syftade till ångleveranser för uppvärmningsändamål. 
Planerna gick i lås tack vare initiativrikedom och viljestyrk hos den verkställande ledningen 
för elektricitetsverket som lyckades engagera Karlstads Mekaniska Verkstad som den förste 
och störste värmekunden. 

Elverksledningen såg fjärrvärmesystemet som en åtgärd för att få bättre ekonomi i 
byggandet av egen reservkraft eftersom mer energi kunde utvinnas ur bränslet. Åtgärden 
medförde dessutom nationalekonomiska fördelar. Eftersom fjärrvärme var betydligt mer 
ekonomiskt att inrätta i nybyggda stadsdelar där det inte fanns värmecentraler, hängde 
fjärrvärmenätet i Karlstad även samman med att en ny stadsdel byggdes i närheten av den nya 
ångkraftcentralen. Att dra hetvattenledningar till nybebyggelse var inte bara mer ekonomiskt 
än att leda in fjärrvärme i hus med ordnad uppvärmning, det var dessutom enklare eftersom 
det oftast fortfarande fanns gott om utrymme för hetvattenledningar i gatorna. 

Samtidigt som reservkraftproduktionen konsoliderades genom det nya kraftvärmeverket 
och fjärrvärmesystemet, säkerställdes den kontinuerliga kraftförsörjningen genom ett 
långsiktigt samarbetsavtal med Uddeholm om driften av Tåsan Kraftaktiebolag. Dessa två fall 
iscensattes parallellt och byggde ur elverkets perspektiv på samma långsiktiga 
energistrategiska princip, nämligen att engagera det lokala näringslivet i stadens 
energiförsörjning. Kanske gjorde det jämförelsevis höga beroendet av elkraft i Värmland att 
detta var viktigare i Karlstad än på många andra orter. Mycket tyder i alla fall på att 
anläggandet av fjärrvärme i Karlstad inte går att separera från stadens strävanden efter 
kontroll över egen elkraftproduktion i stort. 

Besvären med det nya kraftvärmeverket och fjärrvärmenätet var inte försumbara. Det 
tycks i och för sig inte ha förekommit någon större opposition mot själva bygget trots att det 
präglades av en rad vitt skilda problem, politiska, organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
juridiska. Själva driften präglades även den av många störningar som dock sällan hade att 
göra med den kombinerade kraft- och värmeproduktionen, utan snarare skulle kunna ha 
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drabbat vilket nybyggt ångkraftverk som helst. Problem med utbyggnaden av 
fjärrvärmesystemet var mer sällan av teknisk natur, utan oftare ekonomiska eller juridiska. 
För att komma till rätta med de problem som elverkspersonalen inte själva kunde lösa 
anlitades ofta olika konsulter. Då det gällde problem med värmesystemet var 
Ångpanneföreningen en ständig källa till råd och dåd. 

 Då det gällde fjärrvärmesystemet blev tariffrågan den stora följetongen. Från de första 
fjärrvärmeleveranserna till Karlstads Mekaniska Verkstad dröjde det ett och ett halvt år innan 
leveransvillkor och ersättningsnivåer reglerats. Problemet, som bottnade i att det ännu till 
stora delar saknades stabila och av alla parter accepterade institutionella ramar för den nya 
varan fjärrvärme, skulle visa sig ännu svårare att lösa i samband med värmeleveranserna till 
bostadshus. Leveransvillkor och beräkningsgrunder för ersättningsnivåer var fortfarande 
förhandlingsbara. För att försöka stabilisera situationen organiserade sig värmeleverantörerna 
i en intresseförening, Svenska värmeverksföreningen. I Karlstad kom lösningen först efter det 
att frågan behandlats i olika juridiska instanser. Beslutet där kom dock 1958 att ligga till 
grund för en överenskommelse på nationell nivå om riktpriser för fjärrvärme mellan 
Värmeverksföreningen och hyresmarknadens parter. 

Analysen av skälen till kraftvärmeverksbygget i Karlstad i slutet av 1940-talet och 
inrättandet av Sveriges första fjärrvärmenät visar på vikten av lokala förklaringsfaktorer i 
försöken att förstå tillkomsten av lokala energisystem. En ytliga genomgång av de tidigare 
försöken att bygga kraftvärmeverk i Sverige före och under andra världskriget indikerar 
antydningsvis att vikten av lokalt grundade sakskäl inte bara gällde Karlstad, utan att sådana 
argument även på andra håll hade större betydelse än allmänt nationella omständigheter. 

I allmänhet är de lokala förhållandena som legat till grund för en debatt om uppbyggnad 
av kraftvärme på en viss ort inte unika utan generaliserbara. Betydelsen av sådana 
generaliserabara lokala faktorer har redan uppmärksammats inom litteraturen om kraftvärme 
och fjärrvärme. Det nya här är att lokala förklaringsfaktorer inte bara hänger samman med 
inrättandet av lokala energisystem, i praktiken fjärrvärmesystem. Den historiska fallstudien 
om kraftvärmeverksbygget i Karlstad visar att även tidigare ouppmärksammade lokala 
elförsörjningsfrågor inverkade på beslutet att bygga kraftvärmeanläggningen och 
fjärrvärmesystemet. Härigenom har floran av generaliserbara lokala förklaringsfaktorer som 
redan uppmärksammats inom sekundärlitteraturen utökats med en som inte främst hänger 
samman med det lokala energisystemet utan det nationella elsystemet.  

Att frågan om bygget av kraftvärmeverk är beroende av överväganden kring lokala 
elförsörjningsfrågor är av stor betydelse idag då kraftvärmen – i skuggan av 
kärnkraftsavvecklingen – åter lyfts fram som en rimlig kraftproduktionsteknik. Förhållandet 
liknar det som rådde under 1950-talet då elanvändningen förutspåddes öka samtidigt som 
vattenkraften närmade sig full utbyggnad och atomkraften endast var ett framtidshopp. Under 
kärnkraftsoptimismens och oljekrisernas 1970- och 80-tal låg den kombinerade 
kraftvärmeproduktionens fokus snarare på värmesidan och dess möjligheter att utan allt för 
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stora kostnader få ned det nationella oljeberoendet. Idag är det alltså åter kraftsidan av 
kraftvärmeproduktionen som tilldrar sig det största intresset. 

Därmed bör det på många håll bli intressant att, liksom de ansvariga i Karlstad en gång 
gjorde under liknande förhållanden, uppmärksamma de lokala förutsättningarna för en 
lönsam kraftvärmeproduktion. I Karlstad byggde den på ett intresse för lokala 
elförsörjningsfrågor och allianser med det lokala näringslivet. Fortfarande idag är de lokala 
betingelserna avgörande för möjligheterna att ordna kraftvärmeproduktion i kommunal regi. 
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