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INFORMASJON FRA DIT T ENERGISELSKAP

Alle strømkundene 
får nye AMS-målere
Rollag Elverk skal det neste året skifte ut alle strømmålerne – også i hytte-
felt Killingdalen på Vegglifjell. På nederste bildet er våre egne montører som 
kundene vil komme i kontakt med i forbindelse med AMS-montasjen. Se side 8–9

Disse fire sidene er et utdrag fra 
vårutgaven av kundemagasinet Vår Energi.  
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Leder

NETTSELSKAPENE ER INNE i en tid med 
mange endringer. Nylig er det vedtatt 
endringer i energiloven som kommer til å 
gi elverkene nye utfordringer. 

Den største endringen må sies å være 
kravet til selskapsmessig og  funksjonelt 
skille. I dette ligger det at elverkenes 
ulike virksomhetsområder må skilles ut. 
Nettvirksomheten skal i større grad skilles 
fra de øvrige virksomhetsområdene slik at 
nettselskapet kan rendyrkes. 

Bruken av nettet er også i ferd med å 
endre seg. Stadig flere kjøper elbil og skal 
ha mulighet til å lade på ulike steder. Det 
samme gjelder effektkrevende utstyr som 
for eksempel induksjonstopper. I tillegg til 
dette ønsker myndighetene at det legges 
til rette for lokal kraftproduksjon som 
skaper både muligheter og utfordringer 
for nettselskapene.

Vi skal også bytte til AMS-målere. 
Dette medfører endringer som skal gi 
 kraftleverandørene en større del av kunde-
kontakten. Behovet for IT-kompetanse 
og IT-sikkerhet er også områder som 
er i ferd med treffe  nettselskapene med 
full tyngde. Stadige elektroniske angrep 
setter i økende grad krav til kompetanse 
og sikkerhet.

Alle disse organisatoriske og tekniske 
endringene gir utfordringer, men også 
muligheter. Etter hvert vil også dere som 
kunder merke de kommende endringene. 
Det er spennende tider i vente for norsk 
kraftbransje og dere som kunder.

Rune Tangen 
Andersen

Elverksjef

             FOTO: VEGARD BEKKESETH

Nye strøm 
målere til alle

For ca 10 år siden bestemte myndighetene at alle strømkunder skulle 
ha AMS-måler. Dette er målere som leser av strømmen automatisk. 

ALLE KUNDENE I Norge skal ha målerne. Til 
nå har alle kundene i Rollag fått varsel om 
måleravlesning annenhver eller hver måned. 

Kundefordeler. Dette er de viktigste  fordelene 
med de nye målerne for deg som kunde:
• Du slipper å lese av måleren og får bedre 

oversikt over forbruket.
• Strømbrudd varsles automatisk til nett-

selskapet og kan dermed rettes raskere.
• Den nye måleren åpner for tilleggstjenester 

som gjør det enklere å styre forbruket ditt.
– Den nye smarte måleren sender auto-

matisk ditt forbruk til nettselskapets innsam-
lingssystem, hvor det vil bli videreført til 
den nasjonale databasen Elhub hver time. I 
Elhub samles målerverdier for hele Norge. 

Bakgrunnen for dette er at måler verdiene 
skal kunne hentes ut av kraft leverandører og 
kunder, sier elverksjef Rune Tangen Andersen.

Henter inn målinger. Nettsjef Vegard 
Bekkeseth sier at Rollag Elektrisitetsverk i 
tillegg vil kunne hente inn aktuelle målinger 
i forbindelse med jordfeil, last og spennings-
kvalitet som vil kunne få innvirkning på inves-
teringsbehov og drift og vedlikehold fremover.

IT og kommunikasjonssystem tas i bruk 
i stadig større omfang for å styre og bedre 
leveringspåliteligheten og nettkvaliteten. Det 
gjelder både i strømnettet og hos deg som 
kunde.

– For oss som netteiere vil vi med ny tekno-
logi tidligere kunne avdekke hvor feilen er i 



nettet, gi oss bedre oversikt over tilstanden 
i nettet, og muliggjøre investeringer og 
 oppgraderinger der det er behov, samt 
 prioritere til riktig tid, sier Bekkeseth.

Etter hvert som energibruken blir  smartere, 
reduseres også investeringsbehovet, noe som 
også vil gi positive klimaeffekter.

Utrulling fra forsommeren. På spørsmål om 
fremdriftsplanen forteller Tangen Andersen at 
denne ikke er hundre prosent ferdig spikret 
enda, men han antar at de vil komme i gang 
med utrullingen rundt 1. juni.

– Kanskje før!
– Vår Energis lesere er også spent på når 

utrullingen vil være avsluttet?
– Her satser vi på å være i mål til sommer-

ferien 2018 – altså om vel et år, sier Tangen 
Andersen.

Han forteller videre om i hvilken rekkefølge 
de tar de forskjellige områdene:

– Vi starter med tettbebygde områder i 
Rollag og Veggli. Hyttene på Vegglifjell tas 
deretter sommeren og høsten i år. 

– Installerer dere med egne eller innleide 
montører?

– Vi installerer selv med egne folk. Vi regner 
med å bruke i gjennomsnitt en halv time til hver 
kunde. Vi må ta strømmen, så noe av tiden går 
med til det. Resten av tiden går med til selve 
monteringen, avslutter Tangen Andersen. 

AMS-MÅLERE
• Målerne samler inn forbruket per 

time og sender disse dataene én 
gang i timen ved normal drift.

• Dataene overføres på radiosignal 
som opererer i et frekvensområde 
rundt 870 MHz.

• Sendereffekten på radiosignalene 
justeres automatisk etter behov, 
hvor maks effekt er på 500 MW 
(27 dbm), som er i henhold til 
norske lover og forskrifter.

• Målerene har innebygget radio-
antenne, men i enkelte tilfeller kan 
det bli behov for ekstern antenne. 

• Ekstern antenne vil ofte kunne 
monteres på sikringsskapet, men 
ved vanskelige forhold kan det være 
nødvendig med utendørs antenne.

• Dataverdiene overføres først til 
innsamlingssystemet til nettsel-
skapet, hvor det vil bli videreført til 
den nasjonale databasen Elhub. 

Info om målerbytte
– FOR AT VI skal kunne få ut infor-
masjon, er det svært viktig at dine 
 kontaktopplysninger er korrekte i kunde-
systemet. Som kunde bør du derfor logge 
inn og sjekke at  informasjonen stemmer, 
sier elverksjef Rune Tangen Andersen.

Nede i bygda har de fleste  innvendige 
målere. Her vil hver enkelt kunde bli 
kontaktet med informasjon om når 
måleren skal byttes. De nye målerne vil 
i all hovedsak ta samme plass som de 

gamle målerne. I noen tilfeller kan det 
imidlertid bli aktuelt å foreta endringer i 
installasjonen for å få plass til ny måler, 
sier AMS-ansvarlig Torstein Aasberg. 

På fjellet er det svært mange hytter 
med utvendig målerskap. Her kan 
skiftet skje uten at bruker eller eier er 
til stede. Det er  imidlertid viktig at du 
som  hyttekunde sjekker anlegget etter 
at du har fått  informasjon om at bytte er 
foretatt.

Nærbilde av de som kundene hovedsakelig 
vil komme i kontakt med i forbindelse med 
AMS-montasjen, både montører og admi-
nistrativt personell. Fra venstre: Vegard 
Bekkeseth, Stein Ivar Strandli, Knut Ole 
Strysse, Halvor Aasen, Jonas Hamre Larsen, 
Espen Risholt Jacobsen.
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Unngå brann 
med komfyrvakt 

Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes 
komfyrbranner. Ved å installere komfyrvakt kan du forhindre at 
hjemmet ditt går opp i røyk.

KOMFYREN UTGJØR DEN største brann-
faren i hjemmet ditt. 43 prosent av 
 brannvesenets utrykninger i 2016 skyldtes 
 komfyrbranner i private hjem, ifølge statis-
tikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB).   

– De fleste sitter nok på en historie 
om da det holdt på å gå skikkelig galt på 
 kjøkkenet. Enten om da det ringte på døren, 
eller da babyen begynte å skrike på sove-
rommet. Litt uoppmerksomhet er alt som 
skal til for at en brann skal blusse opp og 
komme ut av kontroll, sier direktør Cecilie 
Daae i DSB. 

Komfyrvakt kan redde liv . Flertallet av 
komfyrbrannene oppstår på dagtid og 
rammer eldre mennesker. Men de fleste 
dødsbrannene oppstår om natten, og da 
rammes oftest unge mennesker i alkohol-
påvirket tilstand.

For å unngå brannfare er det lurt å kjøpe 
en komfyrvakt. Hvis komfyrvaktens sensor 

oppdager fare for brann, vil den utløse en 
alarm. Hvis ingen reagerer på alarmen, vil 
strømmen til komfyren bli slått av. 

Påbudt i nye boliger. Komfyrvakt er påbudt 
i alle nye boliger og fritidsboliger. Det 
samme påbudet gjelder om du pusser opp 
og legger opp ny kurs til kjøkkenet. 

Komfyrvakter koster fra 3500 kroner og 
finnes i to varianter. Komfyrvakter som skal 
plugges i stikkontakten, kan du montere 
selv. Disse kan du kjøpe på nettet, for 
eksempel hos forsikringsselskapene.

Antall komfyr-
branner i 2016
AV TOTALT 3183 branner i private 
hjem var 1 344 branner eller brann-
tilløp på komfyren. Her er byene 
med flest komfyrbranner. 

1 Oslo: 393
2 Bergen: 100 
3 Trondheim: 92 
4 Drammen: 30 
5 Stavanger: 28 
6 Bærum: 27 
7 Kristiansand: 21 
8 Tønsberg: 17 
9 Fredrikstad: 15 
10 Sandnes: 15

KILDE: DSB

Komfyrvakt er 
påbudt i alle 
nye boliger og 
fritidsboliger. 
Det samme 
påbudet gjelder 
dersom du 
pusser opp 
og legger opp 
ny kurs til 
kjøkkenet.
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Noen forsikringsselskaper gir deg 
rabatt på forsikringspremien hvis du har 
installert en FG-godkjent komfyrvakt. 
For spesielt utsatte personer kan hjelpe-
middelsentralene installere komfyrvakt 
gratis. 

TEKST: EIRIK OMVIK

KILDE: DSB 
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