
Derfor må alle ha ny strømmåler 

 

SMARTMÅLER: Michael Rapp og Kjell Løyland med den nye måleren som du snart får 

installert i hjemmet ditt, om den ikke er på plass allerede. Løyland peker på et lite 

kontaktpunkt der man kan kople til en kabel og selv overvåke eget strømforbruk. (Foto: Jan 

Bjørn Taranrød) 

 

SMS: Montørene fra Eltel på Rødmyr sender brev og SMS før de kommer til boligen din. Her 

er montør Anders Christian Nielsen med en av de nye målerne. (Foto: Jan Bjørn Taranrød) 

  



AMS-MÅLERE, HVA ER NÅ DET? 

Står for: Avansert måle- og styringssystem. 
I løpet av 2018 får alle i Norge nye målere. 
Målerne skal gi tryggere og enklere oversikt over strømforbruket til den enkelte 
kunden. 
Både private og bedrifter får ny måler 

Framdriftsplanen i Grenland er slik: 

 Skien: Ferdig 27.4.18 

 Porsgrunn: Ferdig 10.11.17 

 Bamble: Ferdig 5.1.17 

 Siljan og Skien øst: Ferdig 27.4.18 

Kilde: www.skagerakenergi.no 

 

 

 

+ I løpet det neste halvannet året får alle nye strømmålere. 

Ingen kan nekte. 
21.09.2017 kl 13:27 

 

 

 Jan Bjørn Taranrød 

 Tlf: 414 59 444 

30.000 strømmålere er allerede skiftet ut. Nå gjenstår det rundt 155.000 i Vestfold og 

Grenland – området til Skagerak Nett. Når 2018 er omme, skal hele Norge ha gått over til den 

nye typen strømmålere. 

– Det er et statlig pålegg som er grunnen til utskiftingen. Det har vært en lang og grundig 

prosess i forkant, og alle i Norge får nye AMS-strømmålere. Det står får «Avansert måle- og 

styringssystem», men vi kaller dem smartmålere, forteller Kjell Løyland, 

kommunikasjonsrådgiver i Skagerak Energi. 

Noen reserverer seg 

– Målerne leser av strømmen for oss. En liten radiosender inni måleren sender en liten 

datapakke til Skagerak Nett hver time, opplyser prosjektansvarlig Michael Rapp. 

http://www.skagerakenergi.no/
mailto:jan.bjorn.taranrod@varden.no


– Men radiosender er det noen som reserverer seg mot? 

– Vi har fått inn rundt 100 lege-erklæringer fra personer som ikke vil ha det og viser til 

problemer med el-sensitivitet, svarer Løyland. 

– Måleren sender et signal som er fire ganger svakere enn mobilen din. Signalene er langt 

under tillatte grenseverdier, påpeker Rapp. 

LES OGSÅ: Nå er det bestemt når de nye strømmålerne kommer 

Hva mer gjør boksen? 

De som reserverer seg, får en boks uten sender og må lese av strømmen manuelt. 

– De kan likevel ikke unngå at alle naboene deres har den nye strømmåleren? 

– Jeg har fått den nye måleren, og sover godt, svarer Rapp, som heller vil fortelle om de andre 

egenskapene til måleren. 

– Den melder om jordfeil og kortslutninger. Det gjør det lettere å finne feil i nettet og raskere 

å reparere dem, sier Rapp. 

Blir billigere for sparebevisste 

Både bedrifter og private får de nye målerne. Over en tiårsperiode utgjør det en kostnad på 

200 kroner i året per målepunkt. Det må dekkes inn via nettleien. 

– Blir det billigere eller dyrere nettleie og strømregning? 

– Ved å investere i smarte målere kan vi redusere investeringene i andre deler av nettet, for 

eksempel oppgradering av kabler, svarer Løyland. 

– Men det kan bli billigere strømregning for dem som begynner å bruke de mulighetene som 

ligger i måleren – til å overvåke eget strømforbruk og redusere forbruket når strømmen blir 

dyrere, tror Rapp. Apparatene måler strøm begge veier. De som har solfangere og vil levere 

strøm til nettet, vil garantert få lavere strømregning. 

Advarer mot nye strømmålere: – Folk er nødt til å være på vakt 

Dette gjør montørene 

Du får både brev og SMS før montøren kommer på døra. 

Utskiftingen er av målerboksen i hjemmene går raskt. Strømmen koples fra, før monteren fra 

Eltel på Rødmyr tar ut den gamle og skrur fast den nye strømmåleren i sikringsskapet. 

– Jeg setter inn 25 nye målere hver dag, forteller montør Anders Christian Nielsen i Eltel. 

http://www.varden.no/nyheter/na-er-det-bestemt-nar-de-nye-strommalerne-kommer-1.1732414
http://www.varden.no/nyheter/advarer-mot-nye-strommalere-folk-er-nodt-til-a-vere-pa-vakt-1.1623206


– Som regel blir vi tatt godt i mot, sier Nielsen. Den gamle måleren tar han med seg. Folk er 

varslet på forhånd og kan ombestille om det foreslåtte tidspunktet ikke passer. 

– Ingen av montørene kommer uanmeldt og ringer på døra. Og alle kan identifisere seg, 

forteller Kjell Løyland i Skagerak Energi. 

VISSTE DU AT? Fra nyttår gikk nettleien opp med nesten en tusenlapp 

https://www.varden.no/nyheter/derfor-ma-alle-ha-ny-strommaler-1.2157860 

18-03-2019 

 

http://www.varden.no/nyheter/na-ma-du-ut-med-nesten-en-tusenlapp-til-1.1611183
https://www.varden.no/nyheter/derfor-ma-alle-ha-ny-strommaler-1.2157860

