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Forord 
 

Overgang til et avansert måle- og styringssystem (AMS) med såkalte smarte målere er et 

omfattende, tidkrevende og kostbart prosjekt. Prosjektet vil medføre betydelige teknologiske og 

organisatoriske endringer for nettselskapene og krever en god og systematisk planlegging. NVE 

mener det er viktig å følge planleggingen og jevnlig få en samlet oversikt over hvor langt 

nettselskapene har kommet i planlegging og organisering av arbeidet med AMS. 

 

Neste rapportering om status og planer for AMS-prosessen er planlagt gjennomført tidlig i 2016. 

 

 

 

Oslo, august 2015 

 

 

 

 

 

Ove Flataker 

avdelingsdirektør       Heidi Kvalvåg 

         seksjonssjef 
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Sammendrag 
Denne rapporten viser status og planer for innføring av smarte målere (AMS) per 

1. kvartal 2015. 

Rapporteringen er gjennomført på et tidspunkt der de aller fleste selskapene ikke 

har inngått kontrakter med utstyrsleverandører og installatører. Det er derfor 

knyttet noe usikkerhet til noen av de anslagene som oppgis. Denne usikkerheten 

gjelder ikke minst kostnadstallene, men også bl.a. forventet installasjonstidspunkt 

og valg av kommunikasjonsløsninger.  

81 nettselskaper har rapportert om status og planer for gjennomføring av AMS. 

Disse selskapene representerer vel 2,5 mill. målepunkter. 

34 nettselskaper hadde installert nye målere med toveiskommunikasjon hos ca. 

200 000 kunder før forskriftsvedtaket om AMS i juni 2011.  Disse selskapene 

omfattes ikke av denne rapporteringen.  

Tallene i rapporten er basert på opplysninger gitt av nettselskapene. 

 

Hovedkonklusjoner 

Investeringskostnader 

 Uveiet gjennomsnittlig kostnad per målepunkt: 3787 kr 

 Totalkostnad for AMS-prosjektet: ca. 10 mrd. kr 

Installasjon 

 76 % av målerne vil installeres i perioden 2017-2018 

Unntak for installasjon av AMS-måler 

 Kun et fåtall målepunkt (= 0,3 %) vil bli unntatt installasjon av AMS – 

måler. 

Valg av montører 

 91 % av selskapene opplyser at de helt eller delvis vil benytte montører 

som eiermessig er uavhengig av nettselskapet 

Allianser/prosjektsamarbeid 

 78 % av selskapene har inngått samarbeidsavtaler med andre nettselskaper 

om planlegging, innkjøp og installasjon av AMS-utstyr.  
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1 Målepunkter fordelt på kundekategorier 

Kategori Antall målepunkt 

Husholdninger og jordbruk 2 020 079 

Fritidsboliger 233 534 

Mindre næring, kun energimåling  189 921 

Mindre næring, med effektmåling 58 242 

Næring (200-1000 kW)  28 269 

Næring (>1000 kW)  1 776 

Gate-/veilys 12 466 

Andre nett 2 931 

Totalt 2 547 218 

 

Kommentar 

 Et fåtall av disse målepunkter er unntatt fra installasjon av AMS. 

 34 nettselskaper hadde installert nye målere med toveiskommunikasjon hos flesteparten av sine 

kunder før forskriftsvedtaket om AMS i juni 2011.  Disse selskapene er gitt dispensasjon fra 

forskriftskravet om AMS til og med 2020, og omfattes ikke av denne rapporteringen. 

Nettselskapene som er gitt dispensasjon representerer ca. 200 000 målepunkter. 
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2 Allianser/samarbeidsavtaler i AMS-gjennomføringen 

Kategori Antall nettselskap 

Ja, nettselskapet har inngått samarbeidsavtale med 

andre nettselskap 

63 

Nei, nettselskapet har ingen formell samarbeidsavtale 18 

 

Om alliansene/samarbeidsavtalene 

o Per mai 2015 er det 5 formaliserte allianser som samlet omfatter ca. 1,4 mill. målepunkter. 

o 5 av de 7 største nettselskapene inngår ikke i formaliserte allianser. Disse 5 selskapene representerer 

over 1,1 mill. målepunkter. 

o Ca. 10 nettselskaper uten formalisert samarbeidsavtale er mindre selskap med totalt ca. 130 000 

målepunkter, dvs. 5% av alle målepunktene. 

 

3 Samarbeidsområder  

Kategori Antall nettselskap 

Innkjøp 58 

Installasjon 36 

IKT/Drift 51 

Annet 5 

 

 

4 Plan for AMS-gjennomføringen  

År Før 

2014 

2014 2015 2016 2017 2018 

Når vedtas AMS-planen 21 47 12 1 0 0 

Tidspunkt for kontraktsinngåelse 6 8 65 2 0 0 

Tidspunkt for installasjonsstart 8 1 9 57 6 0 
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5 Uveid gjennomsnittlig investeringskostnad per målepunkt  

 

Kategori Gjennomsnitt 

Kr 

Høyeste 

anslag 

Laveste 

anslag 

Innkjøpskostnad AMS-måler 1170 - - 

Installasjonskostnad  1286 - - 

Kommunikasjon/head-end, inkl. 
arbeid 

672 - - 

Andre kostnader 659 

 

- - 

 

Totalt 3787 6400 2000 

 

Kommentar  

 1 selskap oppgir kostnad per målepunkt > 5600 kr 

 9 selskap oppgir kostnad per målepunkt > 4500 kr  

 12 selskap oppgir kostnad per målepunkt < 2500 kr 

 

Om anslagene uttaler nettselskapene: 

- «Basert på grove anslag» 

- «Kontrakt ikke inngått» 

- «Ikke tatt hensyn til nettnytte» 

- «Bruker en annen kostnadsinndeling» 
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6 Valg av montører til installasjon av målere  

Kategori Antall selskap 

a) Egne montører 7 

b) Eksterne montører 33 

c) Både egne og eksterne montører 41 

Gjennomføres anbudskonkurranse 68 

 

Kommentar 

 Kun mulig å krysse av én av kategoriene a), b) og c). 

 Med «Egne montører» menes her montører som eiermessig tilhører samme selskap eller konsern. 

«Eksterne montører» er eiermessig uavhengige av nettselskapet. 
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7 Installasjonsplan  

År 2014 2015 2016 2017 2018 Sum 

Antall målere installert 54 796 65 254 492 029 1 075 800 780 019 2 467 898 

%-vis antall målere installert 2 3 20 44 32 100 

%-vis akkumulert 2 5 25 69 100  

Når vil AMS være operativt  1 8 25 15 28  

 

Kommentar  

 Med «installert» menes her at måler er installert og benyttes i avregningen. Alle funksjonskrav behøver 

nødvendigvis ikke kunne oppfylles. 

 Det antas at installasjonen i 2018 skjer i 1. halvår. 

 Neste AMS-rapportering vil som minimum være kvarttalsbasert 
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8 Kommunikasjonsløsninger  

Kategori Måler - Konsentrator Konsentrator - Head end 

Radio/Radiomesh 37 1 

Mobil (GPRS, GSM, 4G, 3G) 7 37 

PLC 7  

Fiber 1 26 

Annet/ikke avklart 36 31 

 

Kommentar  

 Enkelte selskaper oppgir at flere løsninger er aktuelle 
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9 Unntak fra forskriften 

 

Kategori JA Nei 

Vil selskapet installere AMS i alle målepunkt 50 31 

Antall målepunkt som unntas - 8022 

 

Kommentar 

o Forskriften åpner for at nettselskapene kan unnta enkelte målepunkter fra installasjon av AMS-måler. 

o Hovedbegrunnelse for unntak: "Lavt og forutsigbart forbruk" 

 

 

10 Informasjonskampanjer  

Kategori JA Nei 

Har nettselskapet en informasjonsplan 65 16 

 

Kommentar 

 16 «Nei-selskaper» vil informere, men endelig plan ikke avklart  

Tiltak som nevnes: 

o Informasjonsbrev/-brosjyre 

o E-post 

o SMS 

o Info på hjemmeside 

o Møter 
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11 Risikovurdering  

 

Kategori Liten risiko 

(antall svar) 

Middels risiko Stor risiko 

Teknologiutvikling 20 44 17 

Kompetanse-/ressursbegrensning 16 53 12 

IKT-/datasikkerhet 15 55 11 

Anskaffe målere tidsnok 38 41 2 

Tilgang til målepunkt 26 47 8 

Tilgjengelige installatører  34 31 16 

 

 

Kommentar 

Følgende veiledninger ble gitt til de ulike risikokategoriene:  

 Teknologiutvikling  

Det er grunn for å tro at utviklingen av ny teknologi vil fortsette. Hvordan vurderer 

nettselskapene risikoen for å sitte igjen med gammeldags/innelåst teknologi som resultat.  

 Kompetanse/ressursbegrensninger  

I hvilken grad vurderer nettselskapet at tilgangen på eget personell og faglig kompetanse vil 

begrense eller påvirke AMS-utrullingen. Spesifiser gjerne i kommentarfeltet nederst på siden.  

 IKT-/datasikkerhet  

Risikoen knyttet til om systemet blir sikkert nok både i forhold til misbruk av data og uønsket 

tilgang til styrefunksjoner, hacking etc. 

 Anskaffe målere tidsnok  

Risiko knyttet til at leveringstiden på målere er så lang at det påvirker tidsplanen.  

 Tilgang til målepunkt  

Det fleste målepunkt er plassert innomhus og krever at huseier er tilstede eller på andre måter 

gir tilgang til måleren. Hvordan vurderer nettselskapene risikoen for at manglende tilgang til 

målepunkt gjør det vanskelig å nå tidsfristen om utrulling innen 2016.  

 Tilgjengelig installatører  

Risiko for manglende tilgang på autorisert personell for utbytting av målere.» 



 

12 

 

 
 

 

Kommentar 

 "Middels" og "Liten" dominerer for alle kategoriene 

 "Teknologiutvikling" og "Tilgang på installatører" anses ha størst risiko. 

12 Tilbud om tjenester/-utstyr i forbindelse med installasjon 

Kategori JA Nei 

Planlegger nettselskapet å la andre aktører tilby 

tilleggstjenester/-utstyr i forbindelse med 

installasjon av AMS-målere 

25 56 

 

Kommentar 

 Med «tilleggstjenester/-utstyr» menes her tilbud til kundene om å få installert utstyr eller tilgang til 

tjenester som ikke er forkriftsfestet 

 Tjenester som nevnes: 

o Eldreomsorg 

o Gatelysstyring 

o Smarte tjenester 

o Alarm 
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