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Seks nettselskap har signert kontrakt om leveranse av 100.000 strømmålere
AMS Nord, en allianse bestående av seks nettselskaper i Troms og Finnmark, signerte i dag kontrakt
med danske Kamstrup om levering av nærmere 100.000 nye strømmålere til sine kunder.
Olje- og energidepartementet har besluttet at samtlige nettselskap i landet skal ha installert
automatiske strømmålere hos alle husstander, hytter og bygg innen 1. januar 2019. Utrullingen
omtales som den største revolusjonen innen bransjen på mer enn 100 år.
Avtalen med Kamstrup er en viktig milepæl for nettselskapene i AMS Nord.
- Vi ser fram til at våre nettkunder får en løsning som gjør at de slipper å lese av strømmåleren, og
hvor de vil bli fakturert ut fra det faktiske forbruket de har hatt. Kamstrup utmerket seg ved
konkurransedyktig pris og kvalitet på AMS-målerne og systemet for innsamling av målerdata, sier
Per-Erik Ramstad, leder av styringsgruppen til AMS Nord.
- Vi er stolte av å kunne levere et system som vil bidra til en enklere løsning for kundene i
sammenslutningen, sier Kamstrups salgssjef i Norge, Per-Otto Lie.
OM AMS Nord:
For ett år siden inngikk seks nettselskap i Troms og Finnmark et innkjøpssamarbeid for å anskaffe
smartmålere, kommunikasjonsløsning og det sentrale innsamlingssystemet for måleverdier.
Nettselskapene i AMS Nord er Troms Kraft Nett AS, Alta Kraftlag SA, Ymber AS, Repvåg Kraftlag SA,
Luostejok Kraftlag SA og Nordkyn Kraftlag SA, og har størsteparten av kundene i de to nordligste
fylkene. Samarbeidet og anskaffelsen av målere er noe av det største som har funnet sted i bransjen i
Troms og Finnmark.

Fakta om AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer):
AMS-prosjektet er et stort nasjonalt teknologi- og logistikkprosjekt; totalt skal nærmere 2,4 millioner
målere over hele landet byttes. AMS Nord har totalt 100.000 målere som skal skiftes ut innen fristen.
Den nye måleren er nyttig for både kunden og for nettselskapet:






Kunden slipper å lese av strømmåleren
Strømregningen blir eksakt ut fra det faktiske forbruket, ikke ut fra stipulert forbruk
Kunden får bedre oversikt over sitt eget forbruk
Strømbrudd vil varsles automatisk hos nettselskapene, og kan dermed rettes raskere
Systemet vil kunne varsle om eventuelle jordfeil i strømnettet

 Åpner opp for nye smarte tilleggstjenester i hjemmet for å styre strømforbruket
AMS Nord vil gjennomføre et pilotprosjekt i de seks nettområdene i andre og tredje kvartal 2016, og
vil omfatte mellom 1.000 - 2.000 målepunkter i Troms og Finnmark. Piloten vil bli nøye evaluert før
hovedutrullingen starter i tredje kvartal 2016.

Om Kamstrup:
Kamstrup er blant verdens ledende leverandører av løsninger til måling og styring av energi- og
vannforbruk. Alle produkter produseres i Danmark med de høyeste sertifiseringer innenfor miljø og
kvalitet. I de seneste måneder har Kamstrup inngått en rekke avtaler med flere norske nettselskap,
herunder Agder Energi Nett, Smart Strøm Nordvest og Dalane Energi. Avtalen med AMS Nord
understreker Kamstrups posisjon som den ledende systemleverandør av AMS-løsninger i Norden.

Kontaktpersoner:
Leder i styringsgruppen AMS Nord, administrerende direktør i Alta Kraftlag SA, Per-Erik Ramstad, tlf:
95 75 51 46

Ymber AS: Administrerende direktør Erling S. Martinsen, tlf: 97 68 09 21
Repvåg Kraftlag SA: Elverksjef Oddbjørn Samuelsen, tlf: 41 62 64 48
Luostejok Kraftlag SA: Administrerende direktør Ole G. Thomassen, tlf: 98 20 46 14
Nordkyn Kraftlag SA: Elverksjef Håvard Pedersen, tlf: 48 23 40 01
Troms Kraft Nett AS: Økonomi- og administrasjonssjef Johannes Kristoffersen, tlf: 95 21 70 82

