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Sammanfattning 

I detta examensarbete har en undersökning av kommunikationslösningar för fjärravläsning av 
elmätare i glesbygd utförts. Skellefteå Kraft Elnät AB har ett fjärravläsningssystem för elmätare, 
Turtle, som saknar funktionalitet för att klara av dagens krav på mätning och rapportering. I 
systemet finns 32 000 mätpunkter, huvuddelen i glesbygd. Målet var att hitta en kostnadseffektiv 
kommunikationslösning för att ersätta Turtle-systemet. Energimarknadsinspektionen utreder vilka 
funktionskrav framtida elmätare skall ha, rapport publiceras senast 4 juli 2015, innan dess är det 
fördelaktigt att vänta med en utvärdering av funktioner för elmätare. Genom litteraturstudier har 
tre huvudkategorier av kommunikationslösningar identifierats, P2P-, PLC- och 
radiokommunikation. En sammanställning och teknisk genomgång av vardera huvudkategori 
presenteras. Tillverkare och leverantörer av system för fjärrvläsning av elmätare har intervjuats. 
En nuvärdesberäkning av vardera system har utförts, där radiolösningarna ger de 
kostnadseffektivaste kommunikationslösningarna. Tillverkare Z hade den kostnadseffektivaste 
radiolösningen, både i installationskostnad och under en tioårsperiod. Samtliga system bygger på 
någon form av P2P-kommunikation. Genom intervjuer med försäljare från tre 
mobiltelefonoperatörer, Net1, Tele2 och Telia, har P2P-avtal inhämtats. P2P-avtalen har jämförts 
mot SKEAB´s befintliga P2P-avtal med operatören Maingate, där Operatör B är billigast i 
jämförelsen. Jag rekommenderar SKEAB att invänta Energimarknadsinspektionens rapport om 
funktioner för framtida elmätare innan radiolösningarna utvärderas ur funktion- och 
driftsynpunkt, utreda synergier inom Skellefteå Kraft koncernen, samt att skyndsamt se över sitt 
P2P-avtal.  
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1 Förkortningar 

Förkortning Beskrivning 

2G Andra generationens mobiltelefonisystem, t.ex. GSM, CDMA 

3G Tredje generationens mobiltelefonisystem, t.ex. UMTS, CDMA2000, 
HSPA 

4G Fjärde generationens mobiltelefonisystem, t.ex. LTE 

AMI Advanced Metering Infrastructure 

AMR Advanced Meter Reading 

BPSK Phase Shift Keying 

CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000 

FDM Frequency Division Multiplexing 

Fördelningsstation Station med HV/MV-transformator 

GIS Geografiskt informationssystem 

GPRS General Packet Radio Service 

GSM Global System for Mobile communications 

HES Head-End System 

HSPA High Speed Packet Access 

LTE Long Term Evolution 

MIMO Multiple-Input Multiple-Output 

MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

MV-BPL Medium Voltage Broad Band Power-Line 

Nätstation Station med MV/LV-transformator 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

P2P Point-to-Point 

PRIME Power line-Rated Intellligent Metering Evolution 

PSTN Public Switched Telephone Network 

S-FSK Spread Frequency Shift Keying 

SKEAB Skellefteå Kraft Elnät AB 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

VBA Visual Basic for Applications 

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access 
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2 Introduktion 

2.1 Bakgrund 
Skellefteå Kraft Elnät AB, förkortat SKEAB, har nätkoncession på ett antal nätområden i 
Västerbottens Län. I nätkoncessionen ingår krav att mäta, beräkna och rapportera överföring av 
elektrisk energi. SKEAB ansvarar därmed för mätvärdersinsamling i nätområdena, från det att 
elmätaren monteras tills kunden faktureras för överförd elektrisk energi. I nätområdena finns 
omkring 65 000 mätpunkter, samtliga mätpunkter är utrustade med en elmätare. Elmätaren 
avläses, i de flesta fall, med fjärrkommunikationslösningar t.ex. fasta telenätet, mobiltelefonnäten, 
kommunikation via elnätet eller fast uppkoppling. Fjärravläsningen sker varje dygn. Största 
mängden mätpunkter består av hushållskunder med en elmätare som rapporterar dygnsmätvärden. 
Systemet som idag används för att rapportera dygnsmätvärden från elmätare, monterade i 
glesbygd, levererades av HM Power AB och kallas Turtle. Turtle-systemet består av en terminal 
som monteras på elmätaren och ansluts till elnätet, en receiver som monteras i överliggande 
fördelningsstation och en server. Terminalen skickar kontinuerligt data till överliggande receiver 
via elnätskommunikation, ett datapaket med elmätarens mätarställning tar 22 timmar att skicka. 
Varje natt ringer servern upp alla receivrar i nätet och läser av insamlade terminalers 
mätarställningar. 44 receivrar, monterade i fördelningsstationerna, samlar in alla 32 000 elmätare, 
vilket gör ett snitt på 727 elmätare per receiver. Detta är ett mycket kostnadseffektivt sätt att 
samla in mätvärden, p.g.a. det höga antalet elmätare per receiver. 

Med ökande krav på energieffektivisering och ökat medvetande hos konsumenterna ökar kraven 
för avläsning och rapportering. Konsumenterna kan idag teckna elavtal som bygger på 
timmätvärden. Turtle-systemet saknar funktioner för att mäta och rapportera timmätvärden och 
måste därför ersättas av ett nytt system. 

2.2 Mål och omfattning 
Målet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka kommunikationslösningar för 
fjärravläsning av elmätare som tillverkare och leverantörer kan erbjuda för att ersätta Turtle-
systemet på ett kostnadseffektivt sätt.  

Endast tillverkare och leverantörer som agerar på den svenska eller nordiska marknaden har 
kontaktats. Energimarknadsinspektionen utreder vilka funktioner framtidens elmätare skall ha, 
rapporten presenteras senast 4 juli 2015. Funktionerna för elmätare och system har därför 
utelämnats, fokus har legat på att utvärdera kommunikationen mellan elmätaren och överliggande 
system. 

2.3 Metod 
SKEAB´s befintliga system för fjärravläsning av elmätare har genom intervjuer och 
litteraturstudier undersökts. Fokus har legat på Turtle-systemet, där en teknisk genomgång har 
utförts. Med hjälp av SKEAB´s GIS-system och mätvärdesdatabas har en geografisk 
undersökning av områden där Turtle-systemet är monterat utförts. Antalet mätpunkter, 
nätstationer och fördelningsstationer, samt fördelningen av antalet mätpunkter under vardera 
station har kartlagts.  Ett egenutvecklat VBA-program till Microsoft Excel har tagits fram, för att 
på ett effektivt sätt beräkna längd mellan mätpunkter, nätstationer och fördelningsstationer utifrån 
koordinater i GIS-systemet. Programmet räknar även ut de två närmsta enheterna, som kan vara 
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mätpunkter, nätstationer eller fördelningsstationer. Detta underlag har presenterats för tillverkare 
och leverantörer. 

Personer på andra avdelningar inom Skellefteå Kraft har intervjuats. De 
kommunikationslösningar som används och kan vara applicerbara för fjärravläsning av elmätare 
har undersökts.  

En generell översiktsbild av fjärravläsning av elmätare har genom litteraturstudie kartlagts. 
Kommunikationstekniker som används för fjärravläsning av elmätare har studerats, en teknisk 
genomgång av kommunikationsteknikerna samt vilka krav som ställs på kommunikationen för 
fjärravläsning av elmätare har utförts. 

Erbjudanden från tillverkare, leverantörer och teleoperatörer har samlats in. En sammanställning 
av vardera erbjudande, teknisk genomgång och nuvärdesberäkning av kostnader för installation 
och drift under en tioårsperiod har utförts. Nuvärdesberäkningen ligger till grund för den 
jämförelse som utförts mellan tillverkare, leverantörer och teleoperatörer. 

2.4 Resultat  
Turtle-systemet för fjärravläsning av elmätare i glesbygd har fungerat mycket bra och var en 
kostnadseffektiv lösning för SKEAB. Krav på timvärden och andra nya funktioner för elmätare 
medför att funktionaliteten i Turtle-systemet är otillräcklig. För att ersätta Turtle-systemet har tre 
huvudkategorier av kommunikationslösningar undersökts, PLC-, Radio- och P2P-
kommunikation. Nya PLC-tekniker, G3-PLC och PRIME, är på väg att lanseras, ett till två år 
innan fullskalig utbyggnad är möjlig. En P2P-lösning för samtliga 32 000 mätpunkter är 150 % 
dyrare än den billigaste radiolösningen över en tioårsperiod. Aidon, Kamstrup och Metrima´s 
radiolösningar är väl utvecklade men tekniskt svåra att utvärdera. De bygger på 
tillverkarspecifika lösningar, tvärt emot EU-rekommendationerna i M/441 fördraget. Frekvenser 
och sändningseffekter för radiolösningarna har jämförts, där en låg frekvens och hög 
sändningseffekt ger möjligheter till lång räckvidd. Antennplaceringen är mycket viktig, högt läge 
med få hinder eftersträvas. Metrima´s radiolösning bygger på fördefinierade radiovägar vilket 
kräver manuellt arbete innan systemet är optimerat. Kamstrup och Aidon´s radiolösningar är 
Mesh-baserade, systemet definierar själv radiovägarna efter rådande förhållanden. Aidon’s 
radiolösning sänder på 870 MHz-bandet som teoretiskt har kortare räckvidd än Kamstrup och 
Metrima´s radiolösning på 444 MHz-bandet. Aidon kompenserar detta genom att prissättningen 
på Master-enheterna är låga, i förhållande till Metrima och Kamstrup´s multipunkter. Ett 
harmoniseringsarbete inom EU att utöka 870 MHz-bandet kan ge Aidon 60 kanaler att 
kommunicera på, istället för dagens 14. Nuvärdesberäkningen visar att Tillverkare Z har den 
kostnadseffektivaste kommunikationslösningen, både i installationskostnad och under en 
tioårsperiod. Samtliga radiolösningar bygger på någon form av P2P-kommunikation. Kostnader 
för P2P-kommunikation via mobilnäten är mycket varierande mellan operatörerna, Operatör B 
har det billigaste abonnemanget i jämförelsen, endast 37 % av kostnaden för Operatör A. 
Net1´s 450-MHz nät kan i många fall användas där övriga nätägare har otillräcklig yttäckning. 
Min rekommendation är att invänta Energimarknadsinspektionen´s utredning om funktionskrav 
för elmätare innan radiolösningarna utvärderas ur funktion- och driftsynpunkt. Synergier inom 
SKEAB bör utredas. SKEAB´s nuvarande P2P-avtal bör skyndsamt omförhandlas eller ett nytt 
P2P-avtal upphandlas. 
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3 Teori 

3.1 Bakgrund och nuläge 
Den 11 juni 2003 beslutade riksdagen att anta regeringens förslag till månadsvis avläsning av 
elmätaren för konsumenter med en huvudsäkring mindre än 63 A. Från och med den 1 juli 2009 
skulle samtliga elmätare läsas av minst en gång i månaden. [1] Ett sätt att lösa detta var att 
fjärravläsa elmätaren. Skellefteå Kraft Elnät AB var tidiga med att testa fjärravläsning för 
elmätare och hade redan år 2002 monterat elmätare med fjärravläsning på några områden i sitt 
nätområde. Utrustningen som monterades i glesbygd var levererad av HM Power AB och 
tillverkad av Hunt Technologies, Minnesota, USA. Systemet bestod av, en terminal som 
monterades på elmätaren, en receiver, som monterades i fördelningsstationen och en server som 
placerades på Skellefteå Kraft´s huvudkontor. Terminalen skickar kontinuerligt data till 
överliggande receiver via elnätskommunikation, ett datapaket med elmätarens mätarställning tar 
22 timmar att skicka. Receivern tidsstämplar mätvärdet och lagrar det tills att servern ringer upp 
receivern via fasta telenätet, mobilnätet eller Ethernet. Fördelen med detta system var att 
kommunikationen mellan terminal och receiver fungerade på väldigt långa sträckor, vilket 
innebär ett mycket kostnadseffektivt system. Varje receiver kan hantera upp till 3 000 terminaler i 
standardutförande och upp till 6 000 terminaler med extrautrustning. Elnätskommunikationen 
sker på låga frekvenser, 100 ± 5 till 9,5 Hz (14 Hz vid extrautrustning). De låga frekvenserna har 
hög immunitet mot störningar och kommunicerar över transformatorsteg, från låg- till 
mellanspänning och från mellan- till högspänning. Många nyare elnätskommunikationslösningar 
har snabbare informationshastighet men kortare räckvidd och kan inte kommunicera över 
transformatorsteg utan extra utrustning. En receiver eller kopplare monteras i varje nätstation.  

För att modulera den digitala informationen, mätarställningar, från elmätaren, till att kunna 
överföras analogt på elnätet måste de digitala bitarna representeras av analoga signaler. Turtle-
systemet bygger på FDM. Frekvensintervallet mellan 5 till 9,5 Hz delas upp i 9 000 
frekvensband. Varje terminal konfigureras med en specifik kanal, kanalen består av tre specifika 
frekvenser, en frekvens för att representera en etta, en frekvens för att representera en nolla och 
en frekvens för synkronisering, se Tabell 1, för exempel. Denna signal skickas sedan ut på elnätet 
med en bärvåg på 100 Hz, den informationsbärande frekvensen i 50 Hz-nätet ligger spegelvänt 
kring bärvågen, 90,5 till 95 Hz och 105 till 109,5 Hz. Med denna metod kan flera terminaler 
sända information parallellt utan att signalerna kolliderar, de sänder på olika frekvenser. [2] 

Tabell 1, Turtle FDM exempel 

Kanal Frekvens (Hz) Digitalt värde 

CH1 5,0005 1 

 5,0010 0 

 5,0015 Sync 

CH2 5,002 1 

 5,0025 0 

 5,003 Sync 

Testet av Turtle-systemet år 2002, fungerade mycket bra och SKEAB fortsatta utbyggnaden av 
Turtle-systemet under åren 2003 till 2009, främst i glesbygdsområden p.g.a. den långa 
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kommunikationsräckvidden. Idag finns 31 800 terminaler monterade, fördelade på 44 receivrar. 
Varje terminal programeras med en specifik kanal, överliggande receiver måste veta vilken 
terminal som har vilken kanal. Vid driftomläggningar har detta varit ett bekymmer då två 
terminaler med samma kanal försökt skicka in sina värden till samma receiver. Detta hade kunnat 
undvikas vid noggrann planering av kanalerna, separerade kanalintervall för intilliggande 
receivrar.  

Den 14 juni 2012 beslutade Riksdagen att införa ett antal ändringar i ellagen. En ändring var att 
från och med den 1 oktober 2012 fick elkonsumenter möjligheten att, utan extra kostnad, få sin 
elförbrukning mätt per timme, om de tecknat ett elavtal som kräver timvärden. [3] Detta betyder 
att elmätaren måste klara av att mäta och rapportera timmätvärden, Turtle-terminalen saknar 
funktionalitet för att skicka in timmätvärden, den skickar endast dygnsmätvärden. Turtle-systemet 
måste därmed bytas ut om elkonsumenten begär timmätning, SKEAB beslutade att 
elkonsumenter som begär timmätning i områden med Turtle-systemet, får sin elmätare utbytt till 
en som klarar av att leverera timmätvärden och kan avläsas med hjälp av mobilnätet. Detta i 
väntan på Energimarknadsinspektionen som på uppdrag av Regeringen utför en utredning för 
vilka funktionskrav som skall ställas på framtida elmätare. Utredningen skall presenteras senast 4 
Juli 2015. [4] Det är fördelaktigt att vänta in denna rapport innan ett nytt AMI-system 
upphandlas.  

Kommunikationsräckvidden är Turtle-systemet´s styrka och i Västerbottens Län där 
mobiltäckningen är otillräcklig på vissa områden, har det varit ett kostnadseffektivt sätt att 
fjärravlästa elmätarna. Nackdelen är den långa avläsningstiden, 22 timmar, och att systemet 
saknar funktionalitet för nya funktionskrav, bl.a. timmätning. 

3.2 Generell uppbyggnad av mätvärdesinsamling 
Två typer av benämningar för automatiserad insamling av mätvärden för elmätare förekommer, 
AMI och AMR. AMR är ett funktionsmässigt enklare system än AMI. AMR-systemet tillåter 
endast envägskommunikation, exempel på AMR-system är Turtle-systemet. Elmätare skickar sin 
mätarställning till multipunkten, multipunkten kan inte styra eller aktivt kontakta elmätaren.  

En multipunkt är en enhet som fungerar som en länk mellan AMR-/AMI-serven, även kallad 
HES, och elmätaren. Multipunkten sitter ofta monterad någonstans ute i elnätet och 
kommunicerar med elmätaren via PLC- eller radiokommunikation. I AMR-systemen lagrar 
multipunkten underliggande elmätares mätvärden tills det att HES frågar av multipunkten vilka 
mätvärden den har i lager. Multipunkten har, beroende på tillverkare, liknande funktionalitet men 
olika namn. Exempel på namn, Receiver, Nod, Koncentrator, Mottagare, Data Collector m.fl.  

AMI-systemen tillåter tvåvägskommunikation och kan därför användas vid styrning av elmätare, 
realtidsavfrågning och andra smarta funktioner. De första systemen för fjärravläsning av elmätare 
som installerades var av AMR-modell. SWECO genomförde en undersökning under år 2013. Där 
de kommit fram till att ungefär fem procent av Sveriges elmätare <63A hanteras i AMR-system, 
resterande av olika typer av AMI-system. [5] AMI-systemen bygger på att HES samlar in 
mätvärden från antingen multipunkter eller elmätare direkt. AMI-systemet exporterar sedan 
mätvärdena till överliggande system för kvalitetssäkring, avräkning och fakturering. En så kallad 
mätvärdesdatabas, MDMS. Se Figur 1, för en översiktsbild av ett AMI-system. 
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Figur 1, Översiktsbild AMI-system 

Kommunikationen mellan HES och multipunkter eller direkt till elmätare sker via Ethernet, 
mobiltelefonnätet eller fasta telefonnätet. Multipunkter används för att samla in grupper av 
elmätare och ger möjlighet att byta kommunikationssätt. Multipunkten samlar in underliggande 
elmätares mätvärden via signalkabelnät, radio- eller PLC-kommunikation. HES kontaktar sedan 
multipunkten via Ethernet, mobil- eller fasta telenätet för att ta del av underliggande elmätares 
mätvärden. HES kan även kontakta elmätare direkt via P2P-kommunikation via Ethernet, 
mobiltelefoni eller fasta telefonnätet. 

3.3 Krav på kommunikation för elmätare 
Framtida kommunikationskrav på smarta elmätare är svåra att förutse, men i ett fördrag från EU, 
M/441, specificeras att dubbelriktad kommunikation är ett krav. Det rekommenderas även att se 
över möjligheten till realtidskommunikation mellan AMI-systemet och elmätaren. I Sverige är det 
i dagsläget endast krav på timmätning för de som har ett elavtal som kräver timmätning. Ett 
slutbetänkande, [6], ligger för beslut hos regeringen för att alla kunder oavsett elavtal ska få 
tillgång till timmätvärden, om de begär det. I slutbetänkandet föreslås det att detta skall börja 
gälla 1 juli 2016. Ett fåtal länder inom EU har i dagsläget krav på mätvärden varje kvart, det bör 
nya AMI-system också kunna hantera. 
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I [7] listas ett antal rekommendationer för smarta nät: 

- Dubbelriktad kommunikation 

- Kommunikation uppbyggd kring kända standarder. 

- IP-nätverk, brett nätverk av funktioner och applikationer. 

- Realtids kommunikation med låg fördröjning. Styrning av nätet, från- och tillkoppling, 
laststyrning. 

- Skalbarhet, måste kunna hantera ett fåtal enheter till en stor mängd enheter. 

- Säkerhet, ingen obehörig ska kunna ta del av information från elmätaren. 

- Trafik prioritering, viktiga tidskritiska paket ska gå före i kön. 

En av de funktioner som utvärderas i Energimarknadsinspektionens projekt, Funktionskrav 
elmätare, är avbrottslarm även kallad Last Gasp. Vid elavbrott skickar elmätaren larm till 
överliggande system om att den är spänningslös och en kvittens när den fått tillbaka spänningen. 
[8] Denna funktion ställer höga krav på kommunikationen och kan diskvalificera PLC-
kommunikation beroende på vilka krav som ställs. 

3.4 Förutsättningar 

3.4.1 Övriga AMI-system 

Förutom Turtle-systemet har SKEAB två andra insamlingssystem för resterande del av 
mätpunkter mindre än 63 A, AIM och Embriq. Båda samlar in mätvärden via P2P- eller PLC-
kommunikation. För mätpunkter större än 63 A finns det ytterligare ett system, Powel Elin, 
utöver AIM och Embriq. Se Tabell 2 för en översikt över vilka kommunikationslösningar som 
används i vardera AMI-system. 

Tabell 2, AMI-system 

 Elmätare Kommunikation 

AMI-System < 63A > 63A PLC GSM/GPRS Ethernet PSTN 

Turtle X  X X X X 

AIM X X X X X X 

Embriq X X X X X X 

Elin * X * X X X 

*Elin har möjlighet att hantera elmätare < 63A och PLC, men det utnyttjas inte i 
dagsläget. 
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3.4.2 Geografi 

Västerbottens inland är i många fall väldigt kuperad och glest befolkad. En analys av 30 067 
mätpunkter i Turtle-områden har genomförts. Genom att beräkna sträckan, fågelvägen, mellan 
samtliga mätpunkter och deras närmsta mätpunkt, nätstation och fördelningsstation. Detta för att 
kunna använda som underlag vid analys av möjliga kommunikationslösningar. Längden mellan 
enheter är en del i att kunna beräkna teoretisk räckvidd vid radionät. 

Längd mellan enheter, där en enhet är närmsta mätpunkt, nätstation eller fördelningsstation. I 
Figur 2 konstateras att 83 % av alla mätpunkter har mindre än 100 m till närmsta enhet. Figur 3 
visar att 0,5 % av alla mätpunkter har över 600 m till närmsta enhet. 

 

Figur 2, Längd till närmsta enhet 

 

Figur 3, Ackumulerat resultat av längd till närmsta 
enhet 

Längd mellan mätpunkt och nätstation. I Figur 4 visas att 35 % av alla mätpunkter har mellan 
100 och 200 m till matande nätstation. I Figur 5 konstateras att tre procent av alla mätpunkter har 
mer än 600 m till närmsta nätstation. Vid nybyggnation försöker SKEAB att hålla 
lågspänningsmatningen under 600 till 700 m eftersom det är svårt att klara elkvalitétskraven över 
dessa längder till en vettig kostnad. [9] Det finns äldre mätpunkter som har betydligt längre 
lågspänningsmatning och där elkvalitén är svår att hålla vid större effektuttag. I många fall har de 
mycket låg eller ingen förbrukning d.v.s. öde hus. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1
0

0

3
0

0

5
0

0

7
0

0

9
0

0

1
1

0
0

1
3

0
0

1
5

0
0

1
7

0
0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

2
0

0

4
0

0

6
0

0

8
0

0

1
0

0
0

1
2

0
0

1
4

0
0

1
6

0
0

2
0

0
0



9 
 

 

Figur 4, Längd mellan mätpunkt och nätstation 

 

Figur 5, Ackumulerad längd mellan mätpunkt och 
nätstation 

Längden mellan mätpunkterna och fördelningsstationerna varierar väldigt mycket. I Figur 6 visas 
att tre procent har mellan 1 200 till 1 300 m till närmsta fördelningsstation. I Figur 7 konstateras 
att 20 % av mätpunkterna har mer än en mil till fördelningsstationen och endast 0,9 % över tre 
mil. 

 

Figur 6, Längd mellan mätpunkt och 
fördelningsstation 

 

Figur 7, Ackumulerat resultat av längd mellan 
mätpunkt och fördelningsstation 

2 780 av de 3 008 nätstationer som finns i Turtle-områden har analyserats. Konstaterar att 62 % 
av dessa har fler än fyra mätpunkter anslutna under sig, se Figur 9. Nätstationer med en, två eller 
tre mätpunkter under sig har vardera omkring tio procent. Omkring 300 nätstationer har alltså 
endast en mätpunkt under sig, se Figur 8.  
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Figur 8, Fördelning av nätstationer efter antalet 
mätpunkter 

 

Figur 9, Ackumulerat resultat av fördelning av 
nätstationer efter antalet mätpunkter 

Samtliga fördelningsstationer i SKEAB´s nätområden är uppkopplade, de flesta via optisk 
fiberkabel, tre stycken är uppkopplade via andra kommunikationslösningar, b.la. radiolänk. [10] 
Nätstationerna har ingen uppkoppling.  

3.4.3 P2P kommunikation 

SKEAB har idag avtal med Maingate för P2P-kommunikation via mobilnätet. P2P-avtalet består 
av en fast månadskostnad och en rörlig trafikavgift per abonnemang. Antal aktiva abonnemang 
för mätvärdesinsamling är omkring 2 900 stycken. 

3.4.4 Fjärrvärme/-kyla 

Skellefteå Kraft har även mätvärdesinsamling för mätning av fjärrvärme och fjärrkyla. Idag 
används två tekniker, en som samlar in mätvärden via ett särskilt signalkabelnät och en som 
samlar in via ett radionät på 433- och 434 MHz-banden. Målet är att mindre än en procent av 
mätvärdena saknas vid ett månadsskifte. Radionätet fungerar bra i tätort och vid fri sikt, men 
räckvidden är ett problem. Bygger på äldre radioteknik. Kamstrup är leverantör av mätinstrument. 
[11]  

3.5 Kommunikationstekniker 
Det finns tre huvudkategorier av kommunikationslösningar för fjärravläsning av elmätare PLC-, 
P2P- och radiokommunikation. Nedan följer en kort teknisk genomgång av vardera 
huvudkategori. 

3.5.1 PLC-kommunikation 

Power-Line Communication, PLC, är en kommunikationsteknik för att använda den elektriska 
matningen som ett kommunikationsmedium för att överföra data. Det är främsta fördelen med 
PLC, samma medium för transport av elektricitet som för data. Många nätbolag, 50 till 66 % [12], 
satsade på PLC vid den första utrullningen av fjärravlästa elmätare i Sverige under åren 2003 till 
2009. Detta eftersom det ansågs som en kostnadseffektiv lösning. Tillverkare av AMR-/AMI-
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system utvecklade och använde ett antal olika tekniker för att representera digitala bitar i det 
analoga mediet, exempel S-FSK och BPSK(LonWorks). I Europa kommunicerar PLC i 
CENELEC A bandet, 3 till 95 kHz, som är reserverat för kraftbolag. Nya PLC-tekniker är på väg 
att etableras b.la. PRIME och G3-PLC. Det är dessa två som är intressanta för det smarta elnätet i 
framtiden, snabbare hastigheter och bättre immunitet mot störningar än äldre PLC-tekniker. [13]  

3.5.1.1 OFDM, PRIME och G3-PLC  

På senare år har man från FDM utvecklat OFDM, detta har möjliggjort högre hastigheter vid 
samma bandbredd som vid FDM. OFDM bygger på att man delar upp frekvensbandet, 
bandbredden, som finns tillgänglig, till mindre delfrekvenser utan att man måste ha ett tomrum, 
lucka, mellan varje delfrekvens. Det ryms fler delfrekvenser i samma frekvensband och kan sända 
på varje delfrekvens individuellt. Delfrekvenserna är placerade så att de har sin topp där de övriga 
delfrekvenserna har sina dalar, se Fourier diagrammet i Figur 10. För att detta skall fungera krävs 
en lite tidslucka för att repetera en liten del av signalen. Detta tar betydligt mindre overhead än 
det tomma utrymmet mellan varje delfrekvens som skulle behövas i FDM, se Figur 11. OFDM 
möjliggör att man kan sända data parallellt på de olika delfrekvenserna, vid lägre symbolhastighet 
på varje delfrekvens. Vilket gör den mer robust än FDM och möjlighet till högre datahastigheter. 
[14] 

 

Figur 10, OFDM [14] 
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Figur 11, FDM, (a) Separata kanaler som ska sändas på samma medium (b) Kanalerna multiplicerad 
med en bärvåg (c) Kanalerna sammanslagna på samma medium. [14]    

Tabell 3, Jämförelse mellan PLC-tekniker [15] [16] 

S-FSK G3-PLC PRIME v1.4 

 

• Enkel frekvens 

• 2,4 kbps 

• 3-95 kHz 

• Inget stöd för IP 

• 36 delfrekvenser 

• 33,4 kbps 

• 35-91 kHz 

• IPv6 

• 97 delfrekvenser 

• 128,6 kbps 

• 42-89 kHz 

• IPv6 

Båda PLC teknikerna, PRIME och G3-PLC, bygger på OFDM, men har olika specifikationer, se 
Tabell 3, för en jämförelse. Fördelen med PRIME och G3-PLC jämfört med äldre tekniker är att 
de är öppna. Detta ger möjligheter att upphandla olika mätare från olika mätarleverantörer men de 
kan alla avfrågas av samma multipunkt. Multipunkten och överliggande system måste i dagsläget 
vara levererat av samma tillverkare. Båda teknikerna är väldigt nya och de senaste releaserna har 
endast testats i pilotprojekt. G3-PLC är specificerat för att kunna fråga av mätare över 
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mellanspänningsnätet och ner på lågspänningsnätet, men detta är inte verifierat i dagsläget. 
Troligtvis behövs en kopplare vid transformatorn som möjliggör att dataströmmen kan passera 
transformatorn utan att dämpas allt för mycket. I norra Europa är det G3-PLC som erbjuds av 
leverantörerna. G3-PLC är något mer komplext uppbyggt än PRIME och har något bättre 
störningstålighet, dock lägre informationshastighet. [17] [18]  

3.5.1.2 Störningar 

Ett nytt förbrukningsmönster med fler likriktare i nätet har skapat nya hot mot PLC-
kommunikationen. Billiga likriktare i bl.a. LED-lampor och mobiltelefonladdare har visat sig 
kunna störa ut hela bostadsområden med elmätare som kommunicerar med PLC-teknik. Detta 
beror i många fall på att filtret som sitter i likriktaren har slutat fungera och likriktaren släpper ut 
den sönderklippta strömmen direkt ut på elnätet. Det finns även skräckexempel med likriktare 
som inte har något filter monterat, dessa får egentligen inte säljas i Europa eftersom all 
elektronisk utrustning måste uppfylla specificerade krav i EMC-direktivet. SKEAB har egna 
erfarenheter från störningar på elnätet. Nedan ges ett exempel på en DVD-spelare som störde ut 
PLC-kommunikationen i ett hyreshusområde. Se Figur 12, för att se hur mätinstrumentet visade 
störningen i ett Fourier diagram. Om medelvärdet, grön kurva, är ovanför -50 dB-linjen anses det 
inte möjligt att stabilt kommunicera på elnätet. Figur 13, visar hur störningen försvinner då DVD-
spelaren kopplas ifrån elnätet och ett acceptabelt bakgrundsbrus visas på mätinstrumentet. 

 

Figur 12, PLC störning från DVD-spelare 
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Figur 13, PLC störning urkopplad DVD-spelare 

3.5.2 Radiokommunikation 

Kommunikation i radionät sker trådlöst i luften med elektromagnetiska vågor i frekvensbandet, 
10 kHz till 300 GHz. Frekvensbandet i luften är en resurs som måste delas mellan en mängd olika 
aktörer och intressen. Post- och telestyrelsen, PTS, har ansvaret att tilldela och reglera 
användningen av frekvensbandet i Sverige. För mätvärdesinsamling används normalt de 
frekvensband och maximal sändningseffekt som listas i Tabell 4. Begränsningen i 
sändningseffekten är till för att signalerna inte skall störa ut annan radiokommunikation på längre 
avstånd. Detta blir speciellt påtagligt då man närmar sig nationsgränser och länderna kan ha olika 
frekvensallokering på specifika frekvenser. Samarbeten pågår för att i framtiden arbeta fram en 
gemensam frekvensplan eller gemensamma frekvensband i Europa. För att underlätta för aktörer 
och intressenter. Mobiltelefonnäten är ett exempel på detta. 

Tabell 4, Frekvensband [19] 

Frekvensband (MHz) Högsta sändningseffekt 

433,0500 - 434,7900 < 10 mW 

443,9875 - 444,4125 Antenn högre än 10 m över marknivå: < 100 mW 
Antenn lägre än 10 m över marknivå: < 500 mW  

868,0000 - 870,0000 Varierar var i frekvensbandet sändningen sker. 
<10 mW till < 500 mW 

Finns en mängd olika tekniker för modulering av de digitala bitarna till analoga signaler. FSK, 
fasmodulering, med FHSS för att undvika kollisioner, är en teknik som är vanlig för radionät. 
Den bygger på att använda en signal med en viss frekvens för att representera en etta och en 
annan frekvens för att representera en nolla. Eller som med FHSS som använder ett antal 
frekvenser som en etta och ett antal andra frekvenser för en nolla, hoppen mellan frekvenserna 
sker flera gånger per sekund och därmed undviks större kollisioner och signalen är mycket svår 
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att upptäcka och avlyssna. Skillnader mellan FSK och andra modulationsmetoder så som ASK, 
amplitudmodulering, och PSK, fasmodulering visas i Figur 14. 

 

Figur 14, (a) Digitalsignal, binär, (b) ASK, (c) FSK och (d) PSK [14] 

Tidiga tekniker för mätvärdesinsamlingen via radionät byggde på att en multipunkt 
kommunicerade direkt med varje elmätare. Nya metoder utvecklades och repetering av signalen 
möjliggjordes. En manuellt definierad väg via andra repeterande elmätare eller speciella 
repeterare utökade upptagsområdet för multipunkten. Tre stycken hopp var möjligt i 
repeteringsstegen. Tekniken förfinades och idag finns så kallade Mesh-nätverk, där vägvalet 
genom radionätverket sker med automatik. Elmätarna kommunicerar automatiskt med varandra 
och definierar den, för stunden, bästa vägen till en multipunkt. Antalet hopp har utökats, men 
fördröjningen i nätet ökas i varje hopp. Se Figur 15, för en översiktsbild. 

 

Figur 15, Radionät, (a) Repetering, (b) Mesh 
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Radiovågor är mycket svåra att beräkna i förhand. Signalstyrkan, bruset, omgivning och väder är 
några exempel på faktorer som påverkar kvalitén på radiosignalen och därmed räckvidden. 
Generellt sett ger en lägre frekvens längre räckvidd, men lägre informationshastighet och tvärt 
om. Vid många radiosändare i närhet till varandra, kan interferens mellan signalerna uppstå. 
Alltså en närliggande signal på en frekvens påverkar en annan signal på en annan frekvens. 
Beroende på var mottagaren är placerad kan signalen dämpas, förstärks eller helt enkelt 
förvrängas till oigenkännlighet. I en rapport, [20], där undersökningen visar hur kollisionerna 
ökar, vid ökad frekvens på de sända paketen. Kollisionerna visar var det finns punkter i radionätet 
med dålig kommunikation. Genom att optimera nätet och utöka antalet vägar förbi dessa punkter 
kan kollisionerna minskas och andelen paket som kommer fram kan väl överstiga 99,99 %. 

3.5.3 P2P-kommunikation 

Point-to-Point kallas kommunikationssätt där AMI-systemet har direktkontakt med elmätaren 
eller multipunkten, förkortat P2P. Kan även kallas Machine-to-Machine, förkortat M2M. Två 
grupper av P2P-lösningar är vanligast för mätvärdesinsamling, Ethernet och mobiltelefonnäten. 

3.5.3.1 Ethernet 

Fast uppkoppling via kopparkabel eller optisk fiber, är i dagsläget en önskvärd lösning för alla 
elmätare och mätvärdesinsamling. Detta på grund av den höga säkerheten, 
kommunikationskvalitén och hastigheten som kan uppnås. Dock är kostnaderna att dra en 
kabelanslutning till varje elmätare väldigt dyr, speciellt i glesbygd med de långa avstånden. Där 
fast uppkoppling finns försöker man ansluta elmätaren eller multipunkten via den möjligheten, 
om abonnemangsavgiften till nätägaren inte är allt för dyr.  

3.5.3.2 Mobiltelefoni 

Mobiltelefonnäten i Sverige ägs av operatörerna, som av PTS har tillstånd att sända på vissa 
specificerade delfrekvensband i det totala frekvensbandet för trådlöskommunikation. Detta 
betyder att när operatören har köpt sig tillstånd att sända i ett specifikt frekvensband, har den 
möjlighet att montera upp en basstation för att kunna täcka en viss geografisk yta. Därmed 
erbjuda mobiltelefonitjänster till de som befinner sig inom detta område. Elmätare inom detta 
område kan då nås av AMI-systemet via antingen ett IP-baserat datanätverk eller ringas upp som 
ett vanligt telefonsamtal, båda via mobilnätet. Skillnaden mellan mobiltelefonnäten och 
radionäten är att radionäten ägs av elnätsbolagen som sänder på frekvenser undantagna från 
tillståndsplikt och där vem som helt får sända, med låg effekt och därmed betydligt kortare 
räckvidd. I mobiltelefonnäten har operatören ensamrätt att sända på de frekvensband den har 
tillstånd för. Eftersom operatören inte stör någon annan får han sända med högre effekter än i 
radionäten. 

3.5.3.2.1 Frekvensband för mobila tjänster 

De frekvensband som används av de Svenska operatörerna kan delas in i täckningsband och 
kapacitetsband. Täckningsband har till uppgift att ge yttäckning över ett större geografiskt 
område och kapacitetsband ge bättre kapacitet i nätet, fler parallella uppkopplingar. För 
mätvärdesinsamling i glesbygd är det täckningsbanden som är intressanta. Lägre frekvens ger 
längre räckvidd men lägre informationshastighet. Tilldelningen av frekvensband från PTS är 
tidsbestämd, för att möjliggöra förändringar i framtida frekvensplaneringar. Se Tabell 5, för 
översikt av frekvensband och tilldelningstid.  
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Tabell 5, Översikt av frekvensband och tillståndstilldelning [21] 

Frekvensband (MHz) Täcknigsband Kapacitetsband Tilldelning från PTS t.o.m. 

450 X  2020-03-04 

800 X  2035-12-31 

900 X  2025-12-31 

1800  X Indelat i tre block 
2017-05-31 Net4Mobility 
2027-12-31 
2037-12-31 

2100  X 2025-12-31 

2600  X 2023-12-31 

3.5.3.2.2 700 MHz-bandet 

27 februari 2014 beslutade Regeringen att 700 MHz-bandet, 694 till 790 MHz, skulle göras 
tillgängligt för andra tjänster än marksänd digital-TV, från och med 31 mars 2017. [22] Utredning 
pågår hur 700 MHz-bandet skall användas på bästa sätt. Ett förslag är att utöka täckningen för 
4G-näten. MSB vill även göra anspråk på delar av 700 MHz-bandet för att kunna erbjuda 
datatrafik i nästa generation av RAKEL. 

3.5.3.2.3 Nätbolag 

För att erbjuda bättre kapacitet och täckning i mobilnäten samarbetar operatörerna och under 
gemensamma nätbolag samsas de om de tilldelade frekvensbanden från PTS. Tre stora nätbolag 
har bildats, se Tabell 6 för nätbolag, operatörer och nät. De enskilda operatörerna har även 
enskilda nät utöver dessa samarbeten. En operatör som inte är med i något samarbete är Net1 som 
driver ett mobilnät i 450 MHz-bandet, tidigare drevs det analoga NMT450-nätet i detta 
frekvensband. Net1 har sedan 1 januari 2008 drivit 450 MHz-nätet med en digital teknik, 
CDMA2000. I tillståndet för 450 MHz-bandet ingår ett krav på att yttäckningen i varje län skall 
vara större än 80 %. Totalt finns det fem nätägande operatörer i Sverige, Net1, Telia, Tele2, Tre 
och Telenor. Se Tabell 7, för en översikt av frekvenband, operatörer, nätbolag och tekniker. 

Tabell 6, Nätbolag [21] 

Förkortning Bolag Ägare Nät 

SUNAB Svenska UMTS-nät AB Telia och Tele2 3G: UMTS2100 

3GIS 3G Infrastructure Services AB Tre och Telenor 3G: UMTS2100 

N4M Net4Mobility HB Tele2 och Telenor 2G: GSM900 och GSM1800 
4G: LTE800, LTE900, LTE1800 
och LTE2600 
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Tabell 7, Översikt av frekvensband [21] 

 

3.5.3.2.4 Nättekniker och benämningar 

Utvecklingen av nya trådlösa tekniker pågår ständigt och ett antal tekniker har fasats ut och nya 
tillkommit. Teknikerna har samlats ihop under gemensamma namn, första generationens 
mobilnät, andra generationens mobilnät o.s.v. Förkortas 1G, 2G, 3G, 4G och under utveckling 
5G.  

2G – GSM/GPRS - Mobiltelefonnät främst avsett för tal, började byggas ut under år 1991 och 
drivs än idag. Ett antal nya funktioner har tillkommit bl.a. GPRS och SMS. Med GPRS blev det 
möjligt att hantera paketdata i GSM-nätet. För att kunna hantera parallella samtal på samma 
frekvensband används en blandning av FDM och TDM. FDM för att kunna sända på en frekvens 
och ta emot data på en annan frekvens, samt dela upp frekvensbandet i ett antal delfrekvensband. 
TDM bygger på att alla användare i området tilldelas en tidslucka där den får sända in sina data 
till basstationen. Datahastighet i GSM/GPRS-nätet är mindre än 200 kbit/s. [14] För yttäckning 
används GSM/GPRS i 900 MHz-bandet, se Tabell 6. 

3G – CDMA2000 och UMTS - Två olika tekniker av 3G används i Sverige, 3G-näten är avsedda 
för både tal och data. Net1 använder en vidareutveckling av CDMA2000 kallad EV-DO Rev. B 
och övriga 3G-operatörer använder UMTS, även kallad WCDMA. UMTS har används i Sverige 
sedan år 2003. EV-DO Rev.B, den ger en teoretisk datahastighet på 3 Mbit/s per kanal. Net1´s nät 
består ofta av två eller tre kanaler vilket gör 6 eller 9 Mbit/s. [21] Den teoretiska räckvidden för 
EV-DO Rev.B i 450-MHz nätet är 62 km. [23] De övriga operatörerna använder ett antal 
vidareutvecklade tekniker på sina UMTS-nät och därmed varierar datahastigheten mellan 384 
kbit/s och 42 Mbit/s, beroende på vilken teknik som används. 

4G – LTE - Sedan 2013 har en stor utbyggnad av 4G nätet skett, befintliga 2G- och 3G-
basstationer har uppgraderats och nya har tillkommit. Utbyggnaden pågår fortfarande. Den 
teoretiska datahasigheten i 4G nätet beror på vilken teknik som används och kanalbredden som 
finns tillgänglig, se Tabell 8. [21] 
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Tabell 8, LTE Kanalbredd och hastighet [21] 

Teknik Kanalbandbredd Teoretisk topphastighet 

LTE 1 x 10 MHz 75 Mbit/s 

LTE 2 x 10 MHz 150 Mbit/s 

LTE TDD 2 x 10 MHz 112 Mbit/s 

3.5.3.2.5 Yttäckning 

Täckningskartor är svåra att jämföra mellan operatörer och de teoretiskt beräknade 
täckningskartorna som operatörerna redovisar stämmer inte alltid i verkligheten. I en rapport, 
[24], genomförd av PTS konstaterades att gemensamma riktlinjer för beräkningar och 
presentation av täckningskartor bör tas fram för att underlätta för konsumenterna. Efter denna 
rapport har Konsumentverket, Telia, Tele2, Tre, Net1 och Telenor kommit överens hur dessa 
riktlinjer skall se ut och de ska genomföras senast vid årsskiftet 2015/2016. 

PTS har undersökt hur täckningen i Västerbottens läns ser ut för operatörerna Tre, Tele2, Telenor 
och Telia, delar in täckningen i tre nivåer. 

• Nivå 1 – Utomhustäckning med liten påverkan från kroppskontakt, ex. handsfree. 

• Nivå 2 – Utomhustäckning med handhållen terminal nära huvud eller kropp. 

• Nivå 3 – Inomhustäckning. 

Se Tabell 9 för yttäckning i procent. Yttäckningen vid Nivå 1 är den som är mest intressant 
eftersom de flesta elmätare och multipunkter monteras med extern antenn. Finns dock undantag 
där elmätaren sitter monterade inomhus. Konstateras att yttäckningen är bäst för 2G-nätet, 3G-
nätet >1 Mbit/s har förhållandevis dålig yttäckning, <29 %. Notera att detta är en kombinerad 
mätning där täckning räknas när minst en av operatörerna har täckning. [21] 

Tabell 9, Yttäckning i Västerbottens Län [21] 

Yttäckning (%)  Nivå 

1 2 3 

Tal 2G och 3G 92,0 83,1 63,2 

>1 Mbit/s 3G 29,0 17,0 8,0 

>10 Mbit/s 3G 9,0 5,0 2,0 

>10 Mbit/s 4G 48,0 29,0 15,0 

 
Net1´s yttäckning inom SKEAB´s nätområde är mycket bra. Ett projekt för att undersöka Net1´s 
yttäckning genomfördes av SKEAB år 2009, där kontrollerades täckningen vid samtliga stationer 
och produktionsanläggningar. Brister i täckningen kunde pekas ut och under åren 2010 till 2012 
förstärktes Net1´s nät genom att sätta upp basstationer i ett antal av SKEAB- och Skellefteå 
Kommuns master. 
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4 Resultat 

4.1 Omvärldsanalys – Norden 
Vilka tekniker som används i de nyligen genomförda upphandlingar av AMI-system som skett i 
Norden har undersökts. I Norge har 2,7 miljoner mätpunkter kontrakterats, utbytet sker under 
perioden 2016 till 2019, samtliga upphandlingar har valt P2P- och radiolösningar. [25] [12] 
Finland har genomfört sitt utbyte av elmätare, 2008 till 2013, de har valt en blandad 
kommunikationslösning med radio-, PLC- och P2P-kommunikation. Övervägande del radio- 
gentemot PLC-kommunikation. [12] I Danmark har DONG Energy upphandlat utbyte av en 
miljon mätpunkter under perioden 2017 till 2020, lösningen uppbyggd kring P2P- och 
radiokommunikation. [25] 

4.2 Tillverkare och leverantörer 
Ett antal leverantörer och tillverkare har kontaktats, en sammanställning av de som svarat 
presenteras nedan. 

4.2.1 Metrima 

Mats Ström, säljansvarig hos Metrima, erbjuder ett AMI-system med MActor som HES. 
Kommunikationen är uppbyggd enligt den traditionella lösningen med elmätare till multipunkt, 
vidare till HES, se Figur 1. Kommunikationen mellan elmätaren och multipunkten sker via PLC- 
eller radiokommunikation. Metrima satsar på bakåtkompabilitet och har idag produkter som är 17 
år gamla i samma system som sina nya PLC- och radiolösningar. I Sverige har Metrima 200 000 
elmätare som samlas in via radio och 750 000 elmätare som samlas in via PLC, på 46 nätbolag. 

4.2.1.1 PLC  

PLC lösningen har varit baserat på LonWorks, 75 eller 86 kHz och PSK modulering [26], men 
kommer att gå över till G3-PLC. Tester med G3-PLC pågår, fullskalig lansering sker inom ett till 
två år. Multipunkten placeras på nätstationer och samlar in elmätarna på lågspänningssidan, 
kommunikationen till HES sker via P2P-kommunikation, Ethernet eller 2G. 

4.2.1.2 Radio 
Metrima Cellradio baseras på radioteknik med FSK modulering på 444 MHz-bandet och 
maximalt 500 mW sändare. En multipunkt placeras nära mitten i det berörda området, gärna på 
en höjd och med få hinder runt omkring. Elmätare med externa antenner kan placeras ut för att 
repetera signalen och maximalt tre hopp är möjligt. Metrima garanterar tre km täckning utan 
repetering. 

4.2.1.3 P2P 

Metrima erbjuder 2G-moduler till sina multipunkter och elmätare samt en modul för Net1. I 
dagsläget säljs inte dessa moduler eftersom Net1 är mitt i ett teknikskifte. Net1 byter från 
CDMA2000 till LTE i sitt 450 MHz-nät under sommaren 2015. När detta är genomfört kommer 
nya moduler med LTE-stöd att testas. 

4.2.1.4 Övrigt 

Wireless M-Bus och M-Bus erbjuds för insamling av t.ex. fjärrvärmemätare. 
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Last Gasp funktion för P2P mätare. Med en batteritillsats för multipunkter och utvalda elmätare 
går det få den funktionen för radionät. En annan lösning är HES ständigt kontrollerar om den har 
kontakt, Pull-funktion, med utvalda elmätare och på så vis upptäcka avvikelser. Fördelen med 
denna lösning är att all logik sitter i HES och är lätt att modifiera. 

4.2.2 Aidon 

Per Högelin och Fredrik Rex från Aidon erbjuder ett AMI-system som bygger på ett HES vid 
namn MeteringWare, under detta ligger mätarna som samlas in via P2P-kommunikation. 
Elmätarna är av tre huvudtyper, RF Mesh, RS485 och P2P. Aidon använder ingen multipunkt, de 
har en elmätare som kallas Master och kommunicerar direkt med överliggande HES, övriga 
mätare är slavar under Mastern. Se Figur 16 för en systemöversikt. 

 

Figur 16, Aidon systemöversikt 

4.2.2.1 Radio 

Vid RF Mesh letar elmätaren bästa vägen till en master för att få kontakt med HES. En kognitiv 
radioteknik används, sändaren lyssnar på radiotrafiken och försöker hitta en ledig frekvens i 
frekvensbandet och sänder med så låg effekt som möjligt. Detta för att minska interferensen 
mellan olika sändare. [27] Sändningen sker med 25 till 500 mW och på frekvensbandet 868 till 
870 MHz. Detta ger 14 möjliga kanaler att sända på. Ett harmoniseringsarbete pågår inom EU för 
att eventuellt utöka 870 MHz-bandet till 875,6 MHz [28], vilket skulle möjliggöra 60 kanaler i 
Aidon´s radionät. Elmätarna lyssnar och pratar med varandra och definierar ständigt om vägarna 
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till närmsta Master beroende på rådande situation. Ingen mellanlagring sker i nätet. Mastern 
vidarebefordrar informationen från Slavarna direkt till HES eller tvärt om, via en P2P-anslutning. 
För att få en stabil och tillförlitlig kommunikation rekommenderas att varje elmätare har minst två 
andra elmätare inom 600 m. I teorin är antalet hopp mellan mätarna fram till en Master 
obegränsat, för att fördröjningen inte skall bli allt för stor är den praktiska tillämpningen tre hopp. 

4.2.2.2 RS485  

RS485 är en trådbunden teknik, används när elmätarna sitter nära varandra, exempelvis i 
trappuppgångar till flerfamiljshus. En master har en kombinerad P2P-modul och RS485-modul. 
Ett antal elmätare, slavar, ansluts via en RS485-bus till Mastern som kommunicerar med HES via 
P2P-kommunikation. 

4.2.2.3 P2P 

Aidon erbjuder sina elmätare med P2P-kommunikation, via Ethernet, 2G eller 3G. Under slutet 
av Q2 2015 lanseras en 4G-modul.  

4.2.2.4 Övrigt 

Kommunikationsmodulen är förbikopplingsbar, vilket betyder att den kan drivas med en speciellt 
avsäkrad kabel, som kopplas innan huvudsäkringarna. Vilket medför att kommunikationen inte 
förloras om kunden plockar ur huvudsäkringarna. 

Last Gasp funktion, en superkondensator i kommunikationsmodulen möjliggör att elmätarna kan 
skicka data några minuter efter att den blivit strömlös till HES. 

Lastbrytaren på elmätaren kan ställas in för att bryta strömmen om den överstiger abonnerad 
huvudsäkring, detta skulle möjliggöra att kunderna slipper anlita en installatör för att byta 
huvudsäkring och därmed säkringstaxa. 

Mäter elkvalitét enligt EN50160 och kan skicka in avvikelser till HES. 

Aidon arbetar mot att elmätaren i framtiden skall bli en smart sensor som man kan ladda med 
olika applikationer, likt en smart telefon, och kommunikationslösningar efter behov.  

Wireless M-Bus erbjuds för insamling av t.ex. fjärrvärmemätare. 

IPv6 stöd ända ut till elmätaren, men IPv4 räcker många gånger inom interna nätverk. 

Aidon har gått ifrån PLC-teknikerna och satsar fullt på radio, de resonerar så att desto fler 
funktioner och information som behöver överföras desto bättre är radiotekniken än PLC. 

4.2.3 Kamstrup 

Mattias Bornerberg, försäljningsingenjör hos Kamstrup, säljer ett AMI-system, Kamstrup Omnia, 
med insamling av elmätare, koncentratorer, fjärrvärmemätare, mätare för fjärrkyla och 
vattenmätare. Koncentratorerna är uppkopplade via P2P-kommunikation till överliggande HES 
och elmätarna kommunicerar med koncentratorn via en radiolösning benämnd Omnicon. 

4.2.3.1 Radio 

Kamstrups radiolösning bygger på Mesh-teknik på 434 MHz-bandet med maximal 
sändningseffekt på tio mW och på 444 MHz-bandet med maximal sändningseffekt på 500 mW. 
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Varje elmätare försöker hitta fem olika vägar genom Mesh-nätverket till en koncentrator. Nätet är 
i ständig förändring för att hitta de bästa vägarna för rådanade förhållanden. Informationen från 
elmätarna lagras i koncentratorn tills att HES kontaktar koncentratorn och hämtar den information 
som finns lagrad. 

4.2.3.2 P2P 

Kommunikationen mellan HES och P2P-elmätare eller koncentratorer sker via 2G, 3G-näten eller 
Ethernet. Under Q1 2016 kommer koncentratorn att kunna kopplas upp via 4G-näten och 
elmätare under 2017. 

4.2.3.3  Övrigt 

Elmätaren blir kommunikationspunkt för fjärrvärme, fjärrkyla och vattenmätare via Wireless M-
Bus. Maximalt kan elmätaren ta in 24 mätare via Wireless M-Bus. 

Kommunikationsmodulen är förbikopplingsbar, vilket betyder att den kan drivas med en speciellt 
avsäkrad kabel, som kopplas innan huvudsäkringarna. Vilket medför att kommunikationen inte 
förloras om kunden plockar ur huvudsäkringarna. 

Last Gasp funktion, en superkondensator i kommunikationsmodulen möjliggör att elmätarna kan 
skicka data några minuter efter att den blivit strömlös till koncentratorn. Koncentratorn måste ha 
en batteribackup för att fungera vid strömavbrott. 

Lastbrytaren på elmätaren kan ställas in för att bryta strömmen om den överstiger abonnerad 
huvudsäkring, detta skulle möjliggöra att kunderna slipper anlita en installatör för att byta 
huvudsäkring och därmed säkringstaxa. 

Mäter elkvalitét enligt EN50160 och kan skicka in avvikelser till HES. 

Kamstrup har slutat att erbjuda PLC-lösningar och helt övergått till radiokommunikation, 
framtiden får utvisa om de återtar PLC i produktportföljen. 

Den tidigare utrullningen av fjärravlästa elmätare, åren 2003 till 2009, byggde många elnätsbolag 
sin fjärravläsning genom att köpa hårdvaran och på eget initiativ bygga upp infrastrukturen, med 
blandat resultat som följd. Kamstrup säljer sitt system med garanterad funktion och till fast pris 
per mätpunkt, detta för att undvika de problem som uppdagades vid den tidigare utrullningen. 

4.2.4 Iskrameco 

Esmail Olfati, Sales Manager hos Iskrameco, erbjuder ett AMI-system med elmätare med P2P- 
eller PLC-kommunikation. Iskrameco arbetar för fullt med att ta fram en ny modulbaserad 
mätaruppsättning, lansering under början av år 2016. P2P-lösningarna är 2G, 3G, 4G och 
Ethernet. PLC-lösningen bygger på G3-PLC. 
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4.2.5 HM Power 

Anders Hjort HM Power är återförsäljare åt ett AMI-system tillverkat av en kinesisk tillverkare, 
Kaifa. Kaifa har profilerat sig genom att bygga på öppna kommunikationslösningar så som G3-
PLC, 802.15.4g och 6LoWPAN, IP hela vägen.  Erbjuder fyra olika kommunikationslösningar. 

- G3-PLC. 

- Radionät. Byggt på 802.15.4.g och certifierad enligt WiSUN Alliance. Kommunicerar på 
870 MHz-bandet. 

- Hybridlösning. Både G3-PLC och radionät. Samarbete mellan Kaifa, Connode och 
Tritech. Båda kommunikationsvägarna är igång samtidigt och informationen skickas den 
för stunden bästa vägen. Lanseras fullskaligt under 2016. 

- P2P-moduler för 2G, 3G, 4G och Ethernet. Kikar på en kommunikationslösning för 
Net1´s 450 MHz-nät med 4G/LTE. Erbjuder även SoftSIM, mjukvarubaserat SIM-kort 

G3-PLC och radionätverket letar sig automatiskt till närmaste Gateway. Finns två typer av 
Gateway´s, en fristående Gateway som kan hantera upp till 1 000 elmätare och en inbyggd i en 
elmätare som kan hanterar ett hundrataltal andra elmätare. 

4.2.5.1 Övrigt 

Elmätaren blir kommunikationspunkt för fjärrvärme, fjärrkyla och vattenmätare via Wireless M-
Bus. 

Last Gasp funktion vid avbrott. 

4.3 Jämförelse radionät 
Radiolösningarna är specifika för varje tillverkare och de är ovilliga att avslöja hur deras 
radioteknik fungerar på djupet. En jämförelse som genomförts är vilken räckvidd varje teknik, 
med avseende på frekvens och sändningseffekt, teoretiskt kan klara av vid fri sikt. Med samma 
antaganden om placering, dämpning i luften, fädnings marginal och känslighet, beräknades 
räckvidden enligt Formel 1. Där D är distansen i km, F är sändningsfrekvensen i MHz, PL är 
dämpningen av signalen i luften. Hr och Ht anger antennhöjden i fot. [29] 

� = 1,609344 ∗ 10((��������∗�����(�����∗�����(��∗���/��� 
Formel 1 [29] 

Jämförelsen presenteras i procentuell andel av den teknik som ger längsta räckvidden, se Figur 
17. Figuren bekräftar att antennplaceringen är mycket viktig för räckvidden, hög höjd och fri sikt 
ger längre räckvidd. [29] Fastän 444 MHz-bandet har en sändningseffekt på endast tio mW vid en 
antennhöjd över tio meter ovan mark, sänder den betydlig längre än de övriga 
sändningseffekterna vid samma frekvens. Övriga tekniker är placerade i höjd med ett 
fasadmätarskåp, 1,5 m. Beräkningen bekräftar även att vid 500 mW sändningseffekt ger en lägre 
frekvens, längre räckvidd. 444 MHz ger omkring 40 % längre räckvidd än 870 MHz. De 
tillverkare som kommunicerar på 444 MHz-bandet, Kamstrup och Metrima, har därmed generellt 
sett längre räckvidd än de som kommunicerar på 870 MHZ-bandet, Aidon och Kaifa. 
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Figur 17, Jämförelse av radioräckvidd 

4.4 P2P Operatörer  
Har kontaktat Magnus Hillerud på Tele2, Håkan Juthberg på Telia och Anders Grudd på Net1, för 
att kunna jämföra deras P2P-tjänster mot SKEAB´s nuvarande avtal med Maingate. Datamängden 
är viktig då det gäller P2P-abonnemang.  För att ha en referens, kontrollerades ett befintligt 
insamlingssystem som samlar in timmätvärden på elmätare <63 A. Datamängden var i detta 
system omkring 0,8 kB per dygn och elmätare.  

4.4.1 Maingate 

SKEAB har idag avtal med Maingate för P2P-kommunikation. Maingate erbjuder en plattform 
för att aktivera och lista aktuella abonnemang. Avtalet har varit aktivt sedan 2005 och priserna 
har varit på samma nivå sedan 2010. År 2010 genomfördes en revision vilket sänkte den fasta 
månadsavgiften per SIM-kort med 25 % och engångskostnaden per SIM-kort med 50 % från 
2005 års nivåer. Tjänsterna som ingår är en VPN tunnel, APN tjänst, SMS, GPRS och fast IP-
adress.  Maingate använder Telias mobilnät. 

4.4.2 Tele2 

Tele2 erbjuder en webbaserad plattform för hantering av SIM-kort med en mängd olika 
analyseringsfunktioner, bl.a. visas när SIM-kortet senast var uppkopplat och vilken datamängd 
som skickats. SIM-korten kan aktiveras och deaktiveras via plattformen och kostar endast den tid 
de är aktiverade. Ingen bindningstid. Två P2P-abonnemang erbjuds, det som skiljer sig är kostnad 
och datamängd, antingen 2 MB eller 250 MB per SIM-kort. Datamängden läggs i en gemensam 
pott för samma abonnemangstyp. Exempel 100 SIM-kort med 2 MB data, ger en pott på 200 MB 
att dela på för de 100 SIM-korten. Yttäckningen är ett problem eftersom Tele2 har få basstationer 
i Västerbottens inland, se Figur 18 för täckningskarta. Ett sätt att förbättra täckningen avsevärt är 
att erbjuda ett nationellt roamingavtal där Tele2 skickar Estländska SIM-kort för att kunna 
utnyttja samtliga operatörers nät i Sverige. Roamingavtalet är något dyrare än ett vanligt avtal, ett 
påslag på omkring tio procent. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

870 MHz@10 mW

870 MHz@25 mW

434 MHz@10 mW

870 MHz@500 mW

444 MHz@500 mW

444 MHz@100 mW, >10 m



26 
 

 

Figur 18, Tele2 täckningskarta 

4.4.3 Telia 

Täckningen är förhållandevis bra i Telias nät, men det finns områden på kartan där det inte går 
ringa med mobiltelefon, fastän täckningskartan visar att det ska vara täckning, se Figur 19 för 
täckningskarta. Telia erbjuder nationellt roamingavtal med Danska SIM-kort för att kunna 
utnyttja övriga operatörers nät. Offerten innehåller inga priser för roamingavtal. Telias 
abonnemang bygger på en fast månadsavgift och en rörlig kostnad för förbrukad data. Inga 
engångskostnader för SIM-kort eller liknande. Telia har batteribackup på basstationer på 
strategiskt viktiga platser i nätet. 
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Figur 19, Telia täckningskarta 

4.4.4 Net1 

Net1 erbjuder P2P-lösningar i 450 MHz-bandet. Net1 byter teknik under sommaren 2015, från 
dagens CDMA2000, EV-DO Rev. B, till LTE. Detta betyder att hårdvaran i basstationerna och 
hos konsumenterna byts ut för att kunna stödja LTE-tekniken. En oönskad hård övergång är att 
vänta, där CMDA2000 nätet släcks ned mast för mast och byts ut till LTE. Net1 räknar med att 
bytet av utrustning tar tre timmar per mast. LTE-tekniken erbjuder nya tjänsteplattformar för Net1 
b.la. prioriterad trafik och billigare P2P-lösningar för små datamängder och under tider då nätet är 
lågt belastat. Uppgraderingen till LTE innebär en ökad hastighet i nätet från dagens maximala 
14,5 Mbit/s till 17,5 Mbit/s, med MIMO-teknik kan den dubblas till 35 Mbit/s [23] MIMO-
tekniken använder flera sändare och mottagare för att parallellt överföra data, signalerna studsar 
mot olika objekt och kommer fram till mottagarna med olika vinklar och fördröjningar, fastän de 
sändes ut samtidigt. Mottagarna kan på så vis skilja på de parallella strömmarna av data. [30] 
Räckvidden ökas även den, från dagens teoretiska räckvidd på 62 km med CDMA2000 till 90 km 
med LTE. Net1 har satsat hårt på att ha ett tillförlitligt nät, samtliga basstationer har någon form 
av batteribackup och strategiskt viktiga platser har dieselgeneratorer som startar och driver 
basstationen vid strömavbrott. Två tillverkare, Metrima och Kaifa, undersöker möjligheten att 
tillverka en modul som pluggas in i elmätaren för att kommunicera på Net1´s 450-MHz nät. 



28 
 

Övriga tillverkares multipunkter och elmätare skulle gå ansluta mot ett externt modem med 
Ethernet-gränssnitt.  

4.4.5 RAKEL 

MSB driver ett nationellt kommunikationssystem, RAKEL, med mycket god yttäckning och 
tillförlitliga basstationer. SKEAB använder RAKEL vid störningar då de vanliga mobilnäten är ur 
drift, för att kommunicera mellan driftledning och montörer. RAKEL är byggt för tal men går 
använda för att överföra data. SKEAB har testat att skicka små datamängder över RAKEL-nätet, 
utrustningen och abonnemangsavgifterna är mycket dyrare än övriga operatörers avgifter. Men 
för störningskänsliga funktioner med små datamängder finns möjligheten att utnyttja RAKEL. 
[31] MSB har önskat att få ta delar av 700 MHz-bandet för att kunna fortsätta utveckla RAKEL 
och erbjuda datatjänster.  

4.4.6 Jämförelse P2P-abonnemang 

En kostnadsjämförelse mellan de operatörer som lämnat priser på sina P2P-avtal har utförts med 
följande utgångspunkt. 

- 800 anslutningar, för multipunkter och elmätare långt ut i nätet 

- En förbrukad datamängd på 1 kB per elmätare och dygn. Vilket gör 992 MB per månad, 
med 32 000 mätpunkter. 

- Tioårsperiod 

- VPN tunnel mellan SKEAB och operatören 

- Operatörens APN 

- Fast IP-adress 

Operatörerna har benämnts med A, B och C p.g.a. sekretess. Presenterar resultatet i Figur 20, där 
prisskillnaden visas som procentuell skillnad mot den dyraste operatören. Konstaterar att det är 
mycket stora skillnader, en anslutning från Operatör B kostar endast 37 % av vad en anslutning 
från Operatör A kostar. 
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Figur 20, Jämförelse mellan P2P-operatörer 

4.5 Kommunikation på mellanspänningsnätet 
Möjligheten att koppla upp nätstationer genom att kommunicera med PLC på 
mellanspänningsnätet har undersökts. Samtliga fördelningsstationer i SKEAB´s elnät är 
uppkopplade via optiskfiber eller radiolänk. Genom att placera ett MV-BPL modem på 
fördelningsstationen skulle det vara möjligt att koppla upp tio nätstationer under en linje med 
denna teknik. Om MV-BPL modemet placeras mitt på en mellanspänningslinje går det att 
kommunicera med tio nätstationer åt vardera håll. Utrustningen som behövs på varje station är en 
kopplare, kapacitiv eller induktiv, och ett MV-BPL modem. Vid friledning presterar kapacitiva- 
och induktiva kopplare lika bra, vid markkabel är kapacitiva kopplare att föredra. Räckvidden är 
mycket beroende på kvalitén på friledningen, skarvar, markkabel osv. Realistiska sträckor är 
omkring 1 till 1,5 km [32], men sträckor på sex km har testats. Sträckan är beroende av vilken 
informationshastighet man vill uppnå. Vid kortare sträckor är 20 ± 5 Mbit/s vanligt. [33] För icke 
tidskritiska system kan MV-BPL vara en teknik för uppkoppling av nätstationer. [34] 

4.6 Kostnadskalkyl AMI-system 
En nuvärdesberäkning och jämförelse mellan de tillverkare som lämnat priser och instruktioner 
hur en generell uppbyggnad av deras AMI-system ser ut har utförts. PLC-lösningarna PRIME och 
G3-PLC verkar vara i ett för tidigt stadium för att utvärderas. Tillverkarna kan leverera 
pilotprojekt, storskaligt utbyte ligger ett till två år framåt i tiden. Ingen tillverkare har lämnat de 
prisuppgifter och dokumentation hur en PLC-lösning skulle se ut, därför har ingen beräkning på 
PLC genomförts. En bidragande orsak till att PLC är mindre intressant är erfarenheterna från 
störningar i elnätet och att sprida riskerna, SKEAB har redan idag 28 000 elmätare som samlas in 
via PLC i andra befintliga AMI-system.  

I beräkningen har fördelningsstationerna används som en central punkt i nätet, där finns en fast 
uppkoppling via optisk fiber. Metrima garanterar tre km utan repetering från multipunkten. Aidon 
rekommenderar att det är två andra enheter inom 600 m från varje elmätare. Enligt bakgrundsdata 
till den geografiska analysen i Avsnitt 3.4.2 har antagandet att 700 mätplatser inte är garanterade 
att nås via radiolösningen utan måste ha en P2P-lösning. Vilket medför att både Masterenheterna 
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och dessa P2P-elmätare måste ha ett P2P-abonnemang. Den billigaste operatören i avsnitt 4.4.6 
har använts för P2P-kostnader i beräkningen. Tillverkarna har lämnat en generell hårdvarulösning 
och de avgifter som tillkommer för att driva AMI-systemet med 32 000 mätpunkter. Offerterna är 
under sekretess därför redovisas endast prisskillnaden mot den dyraste lösningen i beräkningen 
och tillverkarna redovisas som X, Y och Z. Som referens finns ett av de befintliga AMI-systemen 
med i beräkningen, PLC- och P2P-kommunikation. Beräkningen är uppdelad i två delar, en del 
med första årets kostnader delat med antalet mätpunkter, andra delen är en nuvärdesberäkning av 
kostnader under en period av tio år delat på antalet mätpunkter. Beräkningarna hanterar endast 
hårdvara och mjukvara från tillverkarna och eventuella kostnader för P2P-abonnemang. Inga 
kostnader för extra kapslingar, montage, etc. är inkluderat i beräkningen. Ingen av tillverkarna har 
gjort någon utförlig radioplanering, antalet multipunkter, repeterare och P2P-lösningar är 
baserade på erfarenhet från respektive säljare. En P2P-lösning för samtliga 32 000 mätpunkter 
beräknades med den billigaste P2P-elmätaren och P2P-operatören.  Det gav ett 150 % högre pris 
på en tioårsperiod än den billigaste lösningen, P2P-lösningen för samtliga 32 000 mätpunkter 
ansågs orimlig och uteslöts ur jämförelsen. Se Figur 21, för resultatet från beräkningen. 

Figur 21, Kostnadskalkyl AMI-system 
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5 Slutsats 

SKEAB´s fjärravläsning för elmätare i glesbygd, Turtle-systemet, har fungerat mycket bra och 
varit mycket kostnadseffektivt, men saknar funktionalitet som nya krav ställer, se avsnitt 3.3. En 
analys av den nordiska marknaden för kommunikationslösningar för elmätare pekar på 
radiobaserade lösningar, se avsnitt 4.1. De nya PLC lösningarna som presenterats, G3-PLC och 
PRIME, har visat sig vara i ett tidigt stadium, i avsnitt 4.2 erbjuder tillverkare pilotinstallationer 
och räknar med fullskalig lansering inom ett till två år. För att sprida riskerna i SKEAB´s redan 
PLC intensiva fjärravläsning av elmätare har fokus legat på att hitta alternativa lösningar. I avsnitt 
4.6 har P2P-kommunikation till samtliga 32 000 mätpunkter beräknats, det är en mycket dyr 
lösning över en tioårsperiod, 150 % dyrare än den billigaste radiolösningen. 

Radiolösningarna från de olika tillverkarna är svåra att tekniskt utvärdera eftersom de bygger på 
tillverkarspecifika lösningar, tvärt emot rekommendationerna i M/441 fördraget se avsnitt 3.3. I 
avsnitt 4.3 utvärderas radiolösningarnas räckvidd utifrån frekvens och sändningseffekt, där lägre 
frekvens och högre sändningseffekt generellt ger längre räckvidd. Antennplaceringen har en 
mycket viktig roll för räckvidden, hög höjd och få hinder är att eftersträva för placering av 
antenner. Aidon´s högre kommunikationsfrekvens, 870 MHz-bandet, som i teorin ger kortare 
räckvidd än Kamstrup´s och Metrima´s lägre frekvens, 444 MHz-bandet, kompenseras av att 
Aidon´s Masterenheter är mer än 75 % billigare än Kamstrup- och Metrima´s multipunkter. Fler 
Master-enheter kan placeras ut för samma pris som en multipunkt. Dock med fler P2P-
anslutningar som följd och ökat beroende av andra nätägare, optofibernät eller mobiltelefonnät. 
Harmoniseringsarbetet inom EU att eventuellt utöka 870 MHz-bandet kan medföra att Aidon får 
60 kanaler istället för dagens 14 kanaler att kommunicera på. Detta ger möjligheter till mer 
avancerade logiska funktioner, felrättning och ökade informationshastigheter.  

Nuvärdesberäkningen i avsnitt 4.6 visar att alla radiolösningarna är billigare än det befintliga 
AMI-systemet som använts som referens, minst 8 % billigare under en tioårsperiod. Tillverkare Z 
har den kostnadseffektivaste kommunikationslösningen, både i installation och under en 
tioårsperiod, mer än 36 % billigare än referenssystemet. 

Samtliga lösningar bygger på någon form av P2P-kommunikation, antingen till multipunker eller 
till mätpunkter utan radiotäckning. För att utnyttja 4G-näten måste kommunikationsmodulen i 
elmätaren eller multipunkten stödja 4G-tekniken. P2P-avtalen med mobiltelefonoperatörerna 
varierar kraftigt i pris, den billigaste är 64 % billigare än den dyraste operatören, se avsnitt 4.4.6.  

Skulle det visa sig att vissa mätpunkter eller multipunkter inte har möjlighet att kopplas upp via 
fast uppkoppling eller mobiltelefonnäten finns möjligheten att koppla upp dem via Net1´s 450-
MHz nät. Som har bättre yttäckning än de övriga näten, se avsnitt 4.4.4 och 3.5.3.2.5. Nackdelen 
är att ingen tillverkare har kommunikationsmoduler som är anpassade för Net1´s nya LTE-nät. 
Lösningen blir ett extern modem med t.ex. Ethernet-gränssnitt. Beroende på prissättning av 
hårdvara och abonnemang skulle Net1´s nät kunna användas för samtliga multipunkter som inte 
har möjlighet till fast uppkoppling. Fördelen blir ett nät med bättre yttäckning och högre 
tillgänglighet, basstationerna har batteribackup eller dieselgeneratorer. 

Möjligheten att äga sitt eget kommunikationsnät och inte vara beroende av någon extern aktör 
skulle vara möjligt från fördelningsstationerna ut till mätpunkterna. PLC- eller radiolösningarna i 
kombination med kommunikation över mellanspänningsnätet, se avsnitt 4.5. 
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6 Rekommendationer 

Jag rekommenderar att, när Energimarknadsinspektionen publicerat sin rapport om funktionskrav 
för elmätare, fortsätta utreda de radiobaserade lösningarna utifrån funktion- och driftsynpunkt. 
Om någon tillverkare av PLC-lösningar kommer med mer dokumentation, även utvärdera den 
lösningen.  

Innan en upphandling av ett nytt AMI-system bör synergier inom Skellefteå Kraft koncernen 
utredas. Främst gällande drift och övervakning av elnät, samt fjärravläsning av mätare för 
fjärrvärme och fjärrkyla. Eftersom Skellefteå Kraft är kommunägt vore det, ur samhällssynpunkt, 
idé att undersöka möjligheten att fjärravläsa kommunens vattenmätare i samma AMI-system. 

Utifrån kostnadsskillnaderna i avsnitt 4.4.6. bör en utredning av vilka behov och krav SKEAB 
ställer på P2P-tjänster och en omförhandling eller ny upphandling av ett nytt P2P-avtal 
skyndsamt genomföras.  
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