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Avtale om installering av 70.000 nye strømmålere
Troms Kraft Nett og Ringeriks-Kraft Service har inngått avtale om utskiftning av nærmere 70.000
strømmålere. For Troms Kraft Nett er dette det største teknologi- og logistikkprosjektet noensinne,
og det er derfor nødvendig å få ekstern bistand for gjennomføring av installasjonen. Opp mot 170
strømmålere skal skiftes ut daglig.
Avtalen innebærer at Ringeriks-Kraft Service skal ha ansvaret for booking av tidspunkt med kundene,
demontering av de gamle og montering av de nye målerne.
- Kompetanse og erfaring var viktige kriterier for oss i valget av samarbeidspartner til denne jobben.
Ringeriks-Kraft Service har god erfaring med installering av automatiske strømmålere. Selskapet har
installert 20.000 nye målere i sitt eget område, i tillegg har selskapet bistått flere andre av landets
nettselskap i dette arbeidet. Vi er veldig fornøyd med å ha fått Ringerike-Kraft Service som
samarbeidspartner og ansvarlig for monteringen av utstyr hos kundene i et så omfattende prosjekt,
sier Erling Dalberg, administrerende direktør i Troms Kraft Nett.
Å bytte samtlige målere medfører at vi kommer på besøk til alle våre kunder.
- Dette er noe vi har stor respekt for. Derfor er det betryggende at Ringeriks-Kraft Service har gjort
dette tidligere, og med gode tilbakemeldinger fra kundene, sier Dalberg, og legger til:
- God dialog og informasjon til kundene våre er høyeste prioritet for oss. Våre kunder skal være
trygge på at de vil få informasjon i tide og den hjelpen de trenger.
I 4.kvartal 2016 starter pilotprosjektet med utskifting av 1.000 målere i Troms Kraft Netts område.
Masseutrullingen starter i januar 2017 og vil pågå frem til juli 2018.
Prosjektet vil gi ringvirkninger i næringslivet lokalt; Ringeriks-Kraft Service vil benytte seg av lokale
underentreprenører for montering av de nye strømmålerne.
- Vi ser på lokalkunnskap som et viktig suksesskriterium for prosjektene våre. Grunntanken i
konseptet vårt er derfor å bruke lokale underentreprenører i montasjen. Når du skal hjem til nesten
70.000 husstander er det viktig å kjenne nærmiljøet. Vi gleder oss til oppstart på et spennende
samarbeid med Troms Kraft Nett og våre underentreprenører, sier Bent Kvannli avdelingsleder AMS i
Ringeriks-Kraft Service.
Fakta om AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer):
Myndighetene har besluttet at alle boliger, hytter og næringsbygg skal få nye digitale strømmålere
innen 2019. De nye målerne skal registrere forbruket på timesbasis og sende data automatisk inn til

nettselskapet. Bytte av strømmåler finansieres gjennom nettleie, og gir ingen ekstra faktura når
målerbytte skjer.
Den nye måleren er nyttig både for kunden og for nettselskapet:






Kunden slipper å lese av strømmåleren
Strømregningen blir eksakt ut fra det faktiske forbruket fra time til time
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

AMS-prosjektet for Troms Kraft Nett i fakta og tall:
70.000 strømmålere skal demonteres og like mange nye skal monteres
Start pilot: 4.kvartal 2016
Start hovedprosjekt: 1. januar 2017
Antall montører i arbeid: Ca. 25-30
Antall monteringer per dag: ca. 170 strømmålere
Det vil bli sendt ut mellom 3.500 - 4.500 bookinger per måned til kundene
Alle kundene vil bli direkte kontaktet to til tre uker før tidspunkt for montering
Om Troms Kraft Nett AS:
Et av landets største nettselskap. Selskapet utvikler, overvåker og vedlikeholder et nett på til
sammen 10.000 km, noe som tilsvarer avstanden mellom Tromsø og Thailand. Troms Kraft Nett AS
har i sitt konsesjonsområde ca. 70.000 målere fordelt på 15 av 25 kommuner i Troms fylke.
Om Ringeriks-Kraft Service:
Et datterselskap i Ringeriks-Kraft konsernet. Selskapet utfører prosjektering, utbygging og vedlikehold
og av elektrisk fordelingsnett, vei-elektro og booking og montasje av smarte strømmålere (AMS).
Markedsområdet er landsdekkende med fotfeste i østlandsområdet. Eier 71 % av Nettservice
Østlandet og 100 % av SMARTservice Norge.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør i Troms Kraft Nett, Erling Dalberg, tlf: 908 80 022
Direktør Steffen Fagerås, Ringeriks-Kraft Service, tlf: 905 19 270, eller avdelingsleder AMS Bent
Kvannli, tlf: 924 54 481

