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Abstract 

Detta examensarbete har genomförts vid Mälarenergi Elnät AB i Västerås. Undersökningen föranleddes av regeringsbeslutet om 
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analyserats. 

Resultaten från investeringskalkylen visar att Mälarenergi kommer att göra en förlust på 5-8 MSEK/år under hela projektets 
livslängd (15 år). Den största delen av investeringen utgörs av hårdvarukostnader (50 %), medan drift- och underhållskostnader 
samt logistikkostnader utgör 20 % respektive 25 %. Mälarenergi Elnät bör budgetera 1 500-1 950 SEK/mätpunkt för projektet, 
beroende på systemval. En känslighetsanalys visar att driftskostnad och livslängd är avgörande faktorer, vilket medför att det är 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har genomförts vid Mälarenergi Elnät AB i Västerås under hösten 2003. 
Undersökningen föranleddes av det beslut som regeringen fattade om att samtliga 
elabonnenter måste avläsas en gång per månad istället för en gång per år från och med den 1 
juli 2009. Den nya lagen innebär att Mälarenergi inom en snar framtid måste investera i ett 
nytt mätinsamlingssystem för att automatiskt kunna fjärravläsa de 100 000 elkunderna i 
regionen.  

De frågeställningar som har legat till grund för studien är när investeringen bör genomföras, 
om Mälarenergi ska utföra projektet på egen hand eller låta en extern part ta över ansvaret, 
vilket eller vilka insamlingssystem som de ska välja och hur mycket en övergång till 
fjärravläsning beräknas kosta. En viktig del har även varit att studera logistiken i det 
kommande projektet. För att kunna besvara dessa frågor har syftet med projektet varit att 
skapa en generell investeringsmodell som tar hänsyn till hårdvarukostnader, logistikkostnader 
i samband med mätarbytet, driftkostnader samt besparingar. Denna modell har använts för att 
utvärdera olika kombinationer av mätinsamlingssystem ur ett ekonomiskt perspektiv. 

De leverantörer vars system har utvärderats i denna rapport är Milab, Senea, Enermet, HM 
Power, Iprobe samt Techem och Viterra. Erfarenheter från tidigare genomförda 
installationsprojekt har erhållits från Sollentuna Energi och Elverket Vallentuna. 

Resultaten från investeringskalkylen visar att Mälarenergi kommer att göra en förlust på 5-8 
MSEK/år under hela projektets livslängd, vilken har satts till 15 år (6 % kalkylränta). Den 
största delen av investeringen utgörs av hårdvarukostnader på 50 %, medan drift- och 
underhållskostnader samt logistikkostnader utgör drygt 20 % respektive 25 %. Sammantaget 
bör Mälarenergi Elnät budgetera 1 500-1 950 SEK/mätpunkt för projektet, beroende på val av 
system. 

Avgörande för logistikkostnadernas omfattning är hur många personer som involveras i 
montering, administration, projektledning etc. Om Mälarenergi Elnät utför installationen med 
egen personal till rådande internpriser, bör kostnaden för enbart montage och transporter 
uppgå till 200-300 SEK/mätpunkt beroende på val av system. Då samtliga logistikaktiviteter 
som uppkommer kring installationen inkluderas uppgår kostnaden till ca 520 SEK/mätpunkt. 

Eftersom investeringen medför en förlust, rekommenderar vi Mälarenergi att vänta med 
investeringen till mitten av 2005, då även fler system är beprövade. Med allt fler system på 
marknaden och ökad konkurrens kommer priserna förmodligen att sjunka. 

Att anlita en extern part för att sköta mätinsamlingen tenderar att bli något dyrare än om detta 
sköts på egen hand. Fördelen är att detta innebär ett mindre risktagande för Mälarenergi och 
vi ser här Viterra som ett intressant alternativ. Efter en ekonomisk utvärdering förespråkar vi 
någon av följande kombinationer: 

•  Milab i tätort och HM Power på landsbygd  
•  Enermet i tätort och HM Power på landsbygd  
•  Iprobe i tätort, Enermet för timmätta kunder och HM Power på landsbygd  
•  Viterra i tätort och landsbygd och Enermet för timmätta kunder  

Vilket av dessa alternativ som bör väljas är svårt att avgöra då det är lika viktigt att skapa ett 
gott samarbete som att se på prislappen för systemet. En känslighetsanalys visar att 
driftskostnad och livslängd är avgörande faktorer, vilket medför att det är viktigare att satsa 
långsiktigt och välja ett robust och säkert system än det billigaste. 
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Executive Summary 
This study has been accomplished for Mälarenergi Elnät AB, a company situated in Västerås, 
Sweden. The background of the study is a new law that demands a higher frequency of energy 
metering in Sweden. Today energy companies measure energy consumption once a year. The 
new law imposes these companies to do the metering once a month. This change has to be 
implemented before July 2009. To be able to measure about 100 000 customers, Mälarenergi 
must invest in an Automatic Meter Reading system (AMR), since it is impossible to collect 
these values manually once a month. 

Important questions for Mälarenergi that this thesis tries to answer are when Mälarenergi 
should start with the investment, if Mälarenergi should carry out the project on its own, which 
AMR-systems Mälarenergi should choose and what the cost is for a complete AMR-system. 
Another import issue has been to study the logistics in the project. The purpose of this study 
has therefore been to build a model for the investment in AMR-systems and use this model to 
analyse interesting systems. Systems that have been benchmarked are those produced by 
Milab, Enermet, Senea, HM Power, Iprobe, Techem and Viterra.  

The results of our analysis indicates that Mälarenergi will lose 5-8 MSEK/year during the 
whole project (15 years). The major part of the investment consists of hardware (50 %). Costs 
for logistics (25 %) and maintenance and running (20 %) are also important. The budgeted 
cost for the investment is 1 500-1 950 SEK/metering point, depending on chosen AMR-
systems.  

If Mälarenergi carries out the installation on its own the price for each installation should be 
200-300 SEK/metering point depending on the choice of system. Crucial for the logistic costs 
are the number of persons involved in the installation (man hours). The total cost for logistics 
is assumed to be about 520 SEK/metering point, including project leaders and administration. 

To involve a turn key supplier (Viterra or Techem) for the installation tends to be more 
expensive than doing it themselves. An advantage with an external supplier is that the risk for 
Mälarenergi decreases. Our analysis indicates that Viterra is an interesting external supplier. 

Since an investment today would results in a loss, we recommend Mälarenergi to wait with 
the investment until the middle of 2005. At that time more AMR-system are tested and the 
risk to choose the wrong system is smaller. Moreover the price will probably decrease with a 
larger number of systems present on the market. 

We propose some of these four combinations of AMR-systems for Mälarenergi: 

•  Milab (populated areas) and HM Power (countryside)  
•  Enermet (populated areas) and HM Power (countryside)  
•  Iprobe (populated areas), Enermet (hour-metering) and HM Power (countryside)  
•  Viterra (populated areas and countryside) and Enermet (hour-metering) 

It is difficult to recommend one of these alternatives. A sensitivity analysis indicates that 
costs for maintenance and the lifetime of the system are crucial factors, which implies that it 
is more important to choose a secure and robust AMR-system than just the cheapest one. 
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Förord 
Så var det då dags att sätta punkt för en epok i livet, studietiden vid LiTH. Genom det 
avslutande examensarbetet har vi skaffat oss en gedigen kunskap om de främsta 
mätinsamlingssystemen på marknaden och vilka problem som elnätbolag ställs inför vid 
installation av ett eller flera system. Möjligtvis kommer någon av oss också arbeta vidare med 
problematiken, som kommer att kräva många konsulttimmar innan allt ska vara klart 2009. 
Oberoende av vilket arbete som stundar på Kabe, Nordea eller Vattenfall, ska det bli skönt att 
lämna Campus, A-huset samt Island och få ut sin examen. 

Vi vill passa på att tacka våra handledare Maria Huge Brodin och Göran Svensson. Maria för 
att hon har gett oss goda råd om rapportskrivande och struktur samt Göran för att han har 
bidragit med sina kunskaper om mätning och mätinsamlingssystem. Vi vill också passa på att 
tacka Mats Håkansson, VD på Mälarenergi Elnät, för att han under sena kvällar diskuterat 
olika problemställningar och gett oss nya vinklingar på våra problem. 

Vi är också tacksamma till alla inblandade som på olika sätt har ställt upp med information 
och som tagit sig tid för diskussioner och givit oss idéer. 

Både Ulrika och Katta är värda ett speciellt tack för de cyklar som vi fick låna under vår 
vistelse i Västerås. Utan dessa hade vi inte kommit långt. 

Två som är värda ännu mer beröm är våra flickvänner Karolina och Martina, som har stått ut 
med att vi har kommit hem sent på fredag kväll för att sedan åka iväg igen tidigt måndag 
morgon. Tack för er uthållighet! 

Sveriges Radio är också värda ett särskilt. Er webradio är helt outstanding då skrivandet 
börjar kännas tungt. 

Slutligen är vi glada över att vår vänskap har överlevt denna period av hårt arbete, där vi har 
delat det mesta, bland annat matlåda och dubbelsäng! 

 

Gustav Bengtsson och Daniel Einås 

Linköping, februari 2004 
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Läsanvisningar  
För att läsaren snabbt ska kunna bilda sig en uppfattning om denna rapports innehåll och 
struktur förklaras nedan vad rapportens olika delar behandlar och hur de olika delarna 
hänger ihop. Detta gör att läsaren kan avgöra vilka delar av rapporten som är mest relevanta 
utifrån eget intresse och bakgrundskunskap. 

1. Inledning: Inledningsvis presenteras en kort bakgrund till lagen om mätinsamling och 
vilka effekter lagen får för Mälarenergi Elnät. Kapitlet avslutas med utredningens syfte och de 
avgränsningar och direktiv som givits av uppdragsgivaren. Kapitel 1.1 rekommenderas för 
läsare som inte känner till varför automatisk fjärravläsning krävs. 

2. Nuläge: I detta kapitel beskrivs Mälarenergi och de mätinsamlingssystem som redan finns 
på företaget. Det ges en kort beskrivning av olika överföringstekniker och de mest intressanta 
leverantörerna. Slutligen beskrivs fjärravläsning i USA och i Italien. Kapitel 2.2 rekom-
menderas för läsare som vill förstå hur fjärravläsning går till och hur systemen är uppbyggda. 

3. Referensram: Referensramen är en sammanställning av den litteratur som studerats 
angående de områden som är av relevans för denna utredning. Bland annat behandlas 
investeringsteori i kapitel 3.1-3.4, logistik i kapitel 3.6-3.10 och tidigare utredningar om 
kostnadsbilden för nätbolag i kapitel 3.11. För att få en uppfattning om vilka kostnader och 
besparingar en investering i mätinsamlingssystem kan medföra rekommenderas kapitel 3.11. 

4. Uppgiftsprecisering: I uppgiftspreciseringen bryts utredningens syfte ned och konkreta 
undersökningsfrågor skapas som senare besvaras i kartläggningen. En sammanfattning av 
uppgiftspreciseringen finns i kapitel 4.9, vilket rekommenderas för läsare som endast vill få 
en överblick. 

5. Metod: Metodkapitlet behandlar hur denna utredning har bedrivits och framförallt hur vi 
har gått till väga för att besvara de frågeställningar som tagits fram i uppgiftspreciseringen. 
För intresserade ges även en kort beskrivning av den investeringsmodell som har byggts upp i 
Excel, i kapitel 5.2.3. 

6. Utvärdering av insamlingssystem: I detta kapitel ges en noggrann beskrivning av de 
insamlingssystem som behandlats i denna studie. Varje utvärdering mynnar ut i ett antal för 
och nackdelar. 

7. Erfarenheter från tidigare installationsprojekt: Här återges erfarenheter från tidigare 
installationsprojekt på Sollentuna Energi och Elverket Vallentuna. Sammanfattningarna av 
lärdomar i projekten i slutet av kapitel 7.1 och 7.2 rekommenderas. 

8. Kartläggning av kostnader och besparingar: Här beskrivs de uppgifter om kostnader 
och besparingar som har samlats in via intervjuer med nätbolag, leverantörer och personal på 
Mälarenergi. I slutet av varje kapitel sammanfattas de data som används i 
investeringskalkylerna 

9. Analys och resultat: I analyskapitlet analyseras logistiken runt en installation och 
ekonomiska utfall vid olika val av system. Även en känslighetsanalys görs för att bestämma 
vilka faktorer som är avgörande för att en investering ska bli framgångsrik. Hela kapitel 9 
rekommenderas. 

10. Slutsatser och rekommendationer: Här sammanfattas analysen med en sammanställning 
av de resultat som har framkommit i arbetet. Hela kapitel 10 rekommenderas. 
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Ordlista 
Bristkostnad – Kostnaden för att inte kunna leverera en vara till kunden. 

Diskontering – Förflyttning av kapital bakåt i tiden. 

Fjärravläsning – Att avläsa elförbrukning och andra faciliteter på olika platser från en central 
punkt. 

Integrerad elmätare – Elmätare och kommunikationsdel för överföring av mätvärden är 
inbyggd i en och samma enhet. 

Kalkylränta – Priset för att förskjuta kapital framåt eller bakåt i tiden. 

Kapitalbindning – Kapital som är bundet i exempelvis lager och därmed ger ett bortfall av 
möjliga intäkter (kapitalkostnad). 

Kapitalisering – Förflyttning av kapital framåt i tiden. 

Koncentrator – Insamlingspunkt för ett antal terminaler i ett mätinsamlingssystem. I 
rapporten används även collector, multipunkt, mottagare och master för olika system. 

Lagerföringskostnad – Den kostnad lagrade produkter för med sig i form av kapitalbindning 
och risk. 

Lagerhållningskostnad – Samtliga kostnader för att driva ett lager. 

Medellagernivå – Summan av säkerhetslager och genomsnittligt omsättningslager. 

Momentan avläsning – Direktförfrågning av mätvärdet i en specifik terminal. 

Mätinsamlingssystem – hela den systemlösning som möjliggör fjärravläsning. Benämns i 
rapporten även som fjärravläsningssystem, insamlingssystem och systemlösning. 

Omsättningslager – lager som byggs upp då hemtagning sker i större satser och sedan 
plockas ut successivt. 

Ordersärkostnad – Den kostnad som uppkommer vid varubeställning, oberoende av volym. 

PLC (Power Line Communication) – Överföring av data via elnätet. 

Router – Knytpunkt för att skicka vidare data. Kan jämföras med en hubb i ett lokalt nätverk. 

S0-gränssnitt – Standardiserat pulsgränssnitt för informationsöverföring mellan elmätare och 
terminal. 

Säkerhetslager – Lager för att täcka osäkerhet i efterfrågan, inleveranser och produktion. 

Tidstariff – Elpriser och nätavgifter varierar med tiden på dygnet och årstid (högtariff nov-
mars 06.00-22.00, resterande tid lågtariff). 

Terminal – Kommunikationsdel som monteras på en elmätare för att kunna skicka data från 
en mätpunkt in till ett centralt uppsamlingssystem. 

Timavläsning – Elförbrukningen avläses varje timme, främst aktuellt för stora elkunder.  

Totalkostnad – Samtliga kostnader som påverkas av ett visst beslut. 

Trefas – Strömmen går på tre ledningar (faser) med 120 graders fasförskjutning. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till denna studie. De bakomliggande orsakerna till 
riksdagens beslut om månadsvis timavläsning och på vilket sätt beslutet påverkar 
Mälarenergi Elnät beskrivs. Därefter preciseras syftet med arbetet tillsammans med de 
avgränsningar och direktiv som inledningsvis givits i utredningen. 

1.1 Bakgrund till problemet 
Den svenska elmarknaden avreglerades 1996. Syftet var att öka valfriheten för konsumenterna 
och få ett effektivare resursutnyttjande genom ökad konkurrens. Konsumenterna har under de 
senaste åren kritiserat fakturorna från elbolagen kraftigt på grund av att de varit obegripliga 
och grundat sig på preliminärdebitering av en uppskattad förbrukningsprofil. Detta föranledde 
att regeringen i september 2000 gav Statens energimyndighet i uppdrag att, i samråd med 
Konsumentverket och representanter från elbranschen, undersöka om mätperiodens längd bör 
förkortas samt om preliminärdebiteringen bör avskaffas. 

Vid tiden då regeringen gav uppdraget till Statens energimyndighet krävde lagen endast att 
elmätarna avlästes en gång per år för de flesta elabonnenter. Endast för större elabonnenter 
med en mätarsäkring över 200 ampere eller ett effektuttag på över 135 kilowatt krävdes 
timvis avläsning av mätarställningen, så kallad timavläsning. Den årliga avläsningen 
medförde att kunderna rimligen bara kunde preliminärdebiteras. För att möjliggöra debitering 
utifrån verklig förbrukning måste istället ett flertal avläsningar göras per år hos samtliga 
abonnenter. 

Ett antal olika undersökningar som gjorts i Norden visade att det även fanns andra viktiga 
orsaker till varför preliminärdebitering borde avskaffas1. Framförallt hade undersökningarna 
visat att information om elförbrukning till elkonsumenterna påverkar deras förbrukning 
genom att det blir en mer direkt koppling mellan förbrukning och fakturering, förutsatt att 
avläsning sker minst en gång per månad. Ett införande av debitering utifrån verklig 
förbrukning skulle därmed kunna sänka elförbrukningen i landet och möjligtvis omfördela 
effektuttaget bättre. Risken för effektbrist skulle alltså minska. En undersökning som gjordes 
på Lunds Universitet visar dock motsatsen, att en bättre information till kunderna om deras 
verkliga förbrukning inte nödvändigtvis påverkar deras elförbrukning2. 

Månadsavläsning skulle ge underlag för ökad information till kunderna, vilket i sin tur skulle 
kunna få fler kunder att utnyttja möjligheten till att byta elleverantör, något som stärker 
konkurrensen på elmarknaden. Även leverantörsbyten och flyttningar som idag kräver extra 
avläsningar skulle förenklas eftersom mätarställningar från den ordinarie månadsavläsningen 
skulle kunna användas. 

Statens Energimyndighet lämnade i maj 2002 slutrapporten Månadsvis avläsning av elmätare. 
Mot bakgrund av rapporten bedömde regeringen att det var lämpligt att öka andelen 
timavlästa kunder och att förkorta mätperiodens längd från ett år till en månad. 

1.1.1 Ny lagstiftning 
Den nya lagstiftningen innebär att elabonnenter med en mätarsäkring över 63 ampere ska 
timavläsas senast den 1 juli 2006. Tidigare låg denna gräns på 200 ampere eller 135 kilowatt. 
Vidare ansvarar elnätsbolagen för att elmätarna hos resterande elabonnenter ska avläsas en 
gång i månaden senast den 1 juli 2009. Regeringen anser att sanktioner bör sättas in mot de 

                                                
1 Statens energimyndighet (s.24, 2002) 
2 Pyrko et al. (s.iii, 2002) 
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nätbolag som inte uppfyller ovanstående föreskrifter inom utsatta tidsramar. Något vite är 
ännu inte satt, men det kan tänkas att de nätbolag som inte följer kraven får dåligt rykte via 
media. Något krav på avskaffande av preliminärdebiteringen innefattas inte i beslutet. Det 
förutsätts att nätföretagen i vilket fall kommer att avskaffa denna, då detta är något som länge 
efterfrågats av elkunderna. 

1.1.2 Effekter av ny lagstiftning 
För att möta den nya lagstiftningen kommer nätbolagen att behöva investera i digitala 
elmätare med ett automatiskt insamlingssystem av mätvärden. Detta innebär att personal inte 
behöver åka ut till mätplatser och läsa mätvärden manuellt, som med de gamla mätarna. Att 
manuellt läsa av elmätare en gång per månad är inte rimligt, då kostnaderna för manuell 
avläsning 12 gånger per år är avsevärt mycket högre än att införa automatisk avläsning. 
Energimyndigheten har uppskattat investeringen för samtliga nätbolag i Sverige till cirka tio 
miljarder kronor och den berör cirka 5,1 miljoner kunder. Ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv anser Statens Energimyndighet att den nya lagen är lönsam med en vinst på minst 
600 MSEK per år för samhället3. SWECO, som är ett konsultföretag inom bland annat teknik 
och energi, anser å andra sidan att den samhällsekonomiska vinsten är noll4.  

Det finns positiva faktorer för nätbolagen med ett mätinsamlingssystem, exempelvis i form av 
att de slipper manuella avläsningar, minskade kostnader för kundtjänst, enklare 
schablonavräkning samt enklare administration av flyttar och leverantörsbyten. Sammantaget 
kommer dock den nya lagen innebära större kostnader än intäkter för många nätbolag.5 

1.1.3 Så påverkar lagstiftningen Mälarenergi Elnät AB 
Elnätbolaget Mälarenergi Elnät AB, nedan kallade Mälarenergi Elnät eller bara Mälarenergi, 
överväger att investera i någon typ av digitala elmätare med fjärravläsbart mätinsamlings-
system för Mälarregionen. Alternativet är att låta en extern part, som tar på sig hela ansvaret 
för att Mälarenergi får tillgång till mätvärden, göra investeringen. Detta blir förmodligen 
dyrare över en längre tidsperiod, men Mälarenergi slipper då bära risken i investeringen, 
eftersom den externa parten hanterar installation och underhåll. Ett tredje alternativ är att 
manuellt avläsa mätarställningar varje månad, något som inte är ekonomiskt hållbart. 
Mälarenergi har i stort sett bestämt sig för att gå över till fjärravläsning, men står inför 
beslutet av vilket eller vilka mätinsamlingssystem de ska välja och när de ska göra 
investeringen. Om det till exempel skulle visa sig att besparingarna överstiger kostnaderna vid 
en övergång till automatisk mätaravläsning, borde investeringen genomföras omgående. Det 
blir därför intressant att jämföra dagens situation med en framtida och även ta hänsyn till 
eventuella besparingar i en investeringskalkyl. 

Det rör sig totalt om cirka 100 000 elmätare samt terminaler och kommunikationssystem som 
ska installeras på Mälarenergi. För bolaget skulle detta innebära en total investering i 
storleksordningen 150 – 200 MSEK. Mälarenergi måste byta ut cirka 1000 mätare till år 2006, 
men den stora massan behöver bolaget åtgärda först till 2009. Då ska energibolagen kunna 
debitera samtliga kunder utifrån förbrukad el, vilket förhoppningsvis ökar elkonsumenternas 
medvetande om sin elförbrukning. 

                                                
3 Statens energimyndighet (s.28, 2002) 
4 Muntlig uppgift: Eriksson Birger (031030) 
5 Statens energimyndighet (s.28, 2002) 
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1.2 Precisering av problemet 
Huvudsyftet med utredningen är att skapa en investeringsmodell. Denna kompletteras med en 
känslighetsanalys och en scenarioanalys. För att få en god bild av vilken lösning som är den 
mest kostnadseffektiva på längre sikt krävs en noggrann analys av vilka kostnader och 
besparingar som investeringen medför. 

Inledningsvis bör det, utifrån de krav som ställs lagmässigt, geografiskt och tekniskt, utredas 
vilket eller vilka typer av mätinsamlingssystem som är lämpade för en viss region. Därefter är 
målsättningen att ställa upp en investeringsmodell för utvärdering av vilket system ett 
energibolag bör välja i respektive region. Genom att till sist applicera denna modell på 
Mälarenergi, blir det möjligt att ge rekommendationer om vilken systemlösning som är mest 
kostnadseffektiv. Beroende på hur förhållandet mellan kostnader och besparingar ser ut, kan 
rekommendationer även ges om när investeringen bör genomföras.  

En studie gjord på Göteborgs energi pekar på vikten av logistiken runt en installation av 
mätinsamlingssystem6. En viktig del av arbetet blir således att bryta ned logistikkostnaderna 
och för att göra detta måste ett materialflöde av elmätare och terminaler från leverantör till 
monteringsplats med eventuellt efterarbete beskrivas. 

De tekniker som finns inom området för mätinsamling förändras och förnyas snabbt just nu. 
Då den nya lagen klubbades i riksdagen blev den svenska marknaden dessutom värd flera 
miljarder SEK i ett enda slag för tillverkare av mätinsamlingssystem och elmätare. Detta 
medför att såväl nya tekniker som nya aktörer kommer att försöka ta sig in i på marknaden 
inom en snar framtid. Eftersom nätbolagen har fram till år 2009 på sig att genomföra hela 
mätarbytet är de flesta något avvaktande med sina investeringsbeslut, så även Mälarenergi 
Elnät. Detta projekt syftar därför till att skapa en generell modell som belyser de totala 
kostnader och besparingar som Mälarenergi Elnät kan förvänta sig vid en övergång till 
fjärravläsning. Med generell menas här att modellen ska kunna appliceras på ett eller flera 
mätinsamlingssystem från olika leverantörer på Mälarenergi Elnät. Vidare ska modellen 
kunna anpassas till faktorer som projektlängd, kalkylränta, avskrivningstid, antal montörer 
etc. Modellen ska även kunna appliceras på liknande elnätbolag i Sverige förutsatt att 
företagsspecifika indata i modellen förändras. Investeringsmodellen ska kunna användas till 
ekonomiska bedömningar vid en framtida upphandling av mätinsamlingssystem. Detta leder 
oss fram till syftet med denna studie. 

 

1.3 Undersökningens syfte 
Syftet med detta projekt är att skapa en generell modell för investering av ett eller flera 
automatiska mätinsamlingssystem på Mälarenergi Elnät AB. Investeringsmodellen ska 
speciellt beakta de logistikkostnader som uppkommer vid mätarbytet och den kommer att 
användas för att utvärdera potentiella mätinsamlingssystem ur ett ekonomiskt perspektiv. 

                                                
6 Cognell Jonas (s.1, 2003) 
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1.4 Sakliga avgränsningar 
I det materialflöde som uppkommer vid en installation ingår komponenter för såväl mätning 
som kommunikation. Då den största delen av materialet utgörs av delar för mätning avgränsas 
uppgiften till att endast beskriva detta flöde, det vill säga elmätare samt tillhörande terminal. 

En del av projektet består i att informera kunderna och få dem att förstå nyttan för dem. 
Denna rapport avser inte att djupare behandla frågor rörande denna kundinformation. 

Figur 1.1 nedan beskriver schematiskt hur kopplingen mellan mätinsamlingssystem och 
övriga datasystem kan komma att se ut på Mälarenergi i framtiden. I investeringsmodellen 
kommer kostnader och besparingar för hela systemet tas med. Den del i figuren som är 
mörkare skuggad med rutorna logistikaktiviteter och mätinsamlingssystem kommer även att 
behandlas djupare ur ett flödesperspektiv. Rapporten avser däremot inte att behandla den 
funktionella kopplingen med kundinformationssystemet eller med mätvärdesdatabasen på 
Mälarenergi. 

 

1.5 Direktiv från Mälarenergi 
På uppdrag av Mälarenergi Elnät kommer antalet leverantörer av mätinsamlingssystem som 
analyseras begränsas till Senea, Milab, HM Power, Enermet och Iprobe. Övriga system-
leverantörer måste av tidsskäl avgränsas från studien. Mälarenergi är dock intresserade av att 
även studera kostnaden för helhetslösningar från andra leverantörer, vilket innebär att en 
extern part tar på sig ansvaret för att Mälarenergi får tillgång till mätvärden. Aktuella för en 
sådan lösning är Techem (lägenhetskunder) och Viterra (samtliga kunder) och de ansvarar i så 
fall för installation och drift av hela insamlingssystemet, samt insamling av mätvärden. 

På de mätpunkter där det idag finns tillgång till fjärrvärme vill Mälarenergi att undersökta 
mätinsamlingssystem även ska kunna samla in mätvärden för värmeförbrukning och vatten. 

Investeringsbedömningen ska på uppmaning från Mälarenergi inte ta hänsyn till effekter av 
eventuella tilläggstjänster såsom inbrottslarm, strömavbrottsregistrering, brandvarnare etc. 
Denna typ av tjänster skulle kunna efterfrågas i framtiden, men värdet av dem är i dagsläget 
mycket svåra att uppskatta. 

Kundinfo-
system 

Internetsida Kundtjänst 

Mätinsamlings-
system 

Räkning 

Handterminalshantering 

Mätvärdes-
databas 

Logistik-
aktiviteter 

Kostnader och besparingar i hela systemet 
Flödesbeskrivning 

Figur 1.1: Koppling mellan mätinsamlingssystem och datasystem på Mälarenergi och aktuell avgränsning. 
Kostnader och besparingar behandlas för hela systemet, medan flödet avgränsas till logistikaktiviteterna. 
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2 Nuläge 
I följande kapitel beskrivs företaget Mälarenergi Elnät, dess koncern samt de metoder för 
mätinsamling som idag används på Mälarenergi. Vidare studeras sju för Mälarenergi 
aktuella leverantörer av automatiska mätinsamlingssystem och de tekniker som används för 
överföring av mätvärden. 

2.1 Mälarenergi igår och idag 
Dagens Mälarenergi har utvecklats ur många olika bolag och förvaltningar genom åren. 1861, 
då gasen gjorde sitt intåg i Västerås, bildades Gaslysningsaktiebolaget i Westerås på privat 
initiativ med staden som delägare (25 %) för att få en bättre gatubelysning och för att leverera 
gas till fastigheter. 1885 beslutade stadsfullmäktige att det skulle anläggas en fullständig 
vattenledningsanläggning och ett avloppssystem med utlopp i Svartån och Lillån. Vatten och 
gasverksamheten slogs med tiden samman och bildade 1906 Vatten- och Gasverkstyrelsen. 
Vatten- och Gasverksstyrelsen bytte 1941 namn till Västerås Stads Tekniska Verk och 
omfattade nu Gasverk, Elverk samt Vatten- och Avloppsverk.7  

1961 beslutade Västerås att bygga ett eget kraftvärmeverk för samtidig produktion av el och 
värme. Västerås Stads Kraftvärmeverk AB bildades och 1963 togs de två första blocken för 
produktion av värme och el i kraftvärmeverket, kallade ”Olle” och ”Jenny”, i drift. Nu var 
staden självförsörjande på el och värme. Idag kommer merparten av energiproduktionen i 
Västerås från kraftvärmeverket, där den nya biobränsleeldade pannan som togs i drift år 2000, 
svarar för ca 60 % av Västerås värmebehov. 

1992 ombildades Tekniska Verken från kommunal förvaltning till kommunalt aktiebolag och 
bytte namn till Västerås Energi & Vatten AB. År 2000 var det dags för ett nytt namnbyte till 
Mälarenergi AB och då skapades också den organisationsstruktur som idag är gällande inom 
koncernen. 

2.1.1 Mälarenergikoncernen 

Mälarenergi AB ägs till 100 % av Västerås stad och ansvarar för distribution av el, värme, 
fjärrkyla, vatten samt IT-kommunikation i Västerås med omnejd. Under verksamhetsåret 
2002 omsatte koncernen 1 703,5 MSEK (1575,3), vilket gör elbolaget till ett av de tio största i 
Sverige. Rörelseresultatet uppgick till 151,7 MSEK (169) efter finansnetto8. Antalet anställda 
inom koncernen har legat stadigt på omkring 500 personer de senaste fem åren. Koncernen 
har följande affärsidé:  

”Mälarenergi ska tillgodose kundernas efterfrågan av energi, vatten, IT-kommunikation och 
därtill hörande tjänster. Mälarenergi skall främst verka i regionen västra Mälardalen. 
Mälarenergis kärnvärden är kompetens, tillförlitlighet, lyhördhet och närhet.”9 

Förutom produktion av el och fjärrvärme i kraftvärmeverket i Västerås framställer bolaget 
även el i 24 vattenkraftstationer runtom i regionen. Idag omfattar koncernen moderbolaget 
Mälarenergi AB samt dotterbolagen Mälarenergi Elnät AB, som äger och förvaltar regionens 
elnät, mottagningsstationer med mera och Mälarenergi Stadsnät AB, som bygger ut Västerås 
nya bredbandsnät. Ägarandelen i dotterbolagen uppgår till 60 respektive 100 procent, vilket 
illustreras i figuren nedan. Moderbolaget är uppdelat på fem olika affärsområden; värme, 
kraft, vatten, service och elhandel. Mälarenergi AB är även delägare i ett antal mindre 

                                                
7 Tidsskrift från Mälarenergi AB (2001) 
8 www.malarenergi.se (031001) 
9 Årsredovisning Mälarenergi (2002) 
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kraftbolag i mälarregionen. Organisationsstrukturen inom koncernen återges i följande 
figur.

 

2.1.2 Mälarenergi Elnät AB 
1996 avreglerades elmarknaden i Sverige, vilket innebär att såväl företag som privatpersoner 
idag fritt kan välja från vilken elhandlare man vill köpa sin el. Vem som skall leverera elen 
kan däremot inte väljas fritt, utan inom varje geografiskt område har en nätägare ensamrätt på 
distributionen genom så kallade koncessioner. Mälarenergi Elnät AB ansvarar för 
eldistributionen i Västerås och närliggande kommuner, vilka även är delägare i bolaget. 
Moderbolagets ägarandel uppgår till 60 % och övriga ägare är kommunerna Arboga (10,2 %), 
Hallstahammar (10 %), Kungsör (5,1 %) och Köping (14,7 %). Mälarenergi Elnäts 
distributionsområde visas i figuren nedan.10 

 
                                                
10 www.malarenergi.se (031001) 

Figur 2.1: Organisationsstruktur i Mälarenergikoncernen. 

Figur 2.2: Distributionsområde för Mälarenergi Elnät AB. 
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Det svenska elnätet indelas i tre nivåer; stamnät (220-400 kV), regionnät (70-130 kV) och 
lokala nät (upp till 20 kV). På vägen från produktion till slutanvändning omvandlas 
spänningen i flera steg i så kallade transformatorstationer. Svenska Kraftnät ansvarar för 
stamnätet, regionnäten drivs av kraftföretag och de lokala näten (distributionsnäten) ägs och 
drivs av lokala nätbolag som till exempel Mälarenergi Elnät. De lokala näten börjar vid 
mottagningsstationerna och slutar i respektive fastighet. För att kunna distribuera el ut till 
kunderna förfogar Mälarenergi Elnät över 2143 km högspänningsnät och 3598 km 
lågspänningsnät. Inom distributionsnätet finns även 30 mottagningsstationer och 2115 
nätstationer. Kopplingen mellan stamnät, regionnät och lokala nät visualiseras i nedanstående 
figur. 

Under 2002 levererade företaget 1807 GWh (1851) el till sammanlagt 100 000 elkunder i 
området. Omsättningen uppgick till 345,5 MSEK (345,9) och resultatet blev 15,5 MSEK efter 
finansnetto vilket var en minskning mot föregående år (27,4 MSEK). Mälarenergi Elnät har 
ungefär 130 anställda, vilket medför att omsättningen per anställd uppgår till närmare två 
miljoner kronor. Företaget affärsidé lyder: 

”Mälarenergi Elnät ska tillgodose kundernas efterfrågan av nättjänster och därtill hörande 
kringtjänster. Mälarenergi Elnät ska främst verka i regionen Västra Mälardalen.” 

2.2 Mätaravläsning på Mälarenergi 
Traditionellt sett har all el som elbolagen levererar till sina kunder mätts med hjälp av analoga 
mätare. Dessa bygger på en teknik där strömmen som passerar mätaren ger upphov till ett 
magnetfält. Fältet sätter en metallplatta i rörelse och då plattan i sin tur är kopplad till ett 
räkneverk, blir det möjligt att kontrollera elförbrukningen. Mätarställningen måste dock läsas 
av manuellt och rapporteras in till elbolaget. 

På senare tid har kommunikationsmöjligheterna förbättrats betydligt samtidigt som allt mer 
analog teknik ersatts av digital, så även inom elmätning. Den digitala tekniken fungerar 
istället så att en primärström går genom elmätaren från vilken en sekundärström tas ut. Detta 
görs på alla tre faserna med hjälp av små transformatorer. Sekundärströmmen går sedan in i 
en IC-krets i den digitala elmätaren som mäter sekundärströmmens storlek, vilken är 
proportionell till primärströmmen. På så sätt kan strömförbrukningen mätas. En digital 

Figur 2.3: Elens väg från producent till förbrukare. 
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elmätare går att kombinera med ett fjärravläsningssystem som automatiskt skickar in mätdata 
till elbolaget. Kopplingen mellan elmätare och kommunikationsutrustning, en så kallad 
terminal, sker med en seriell koppling eller ett så kallat S0-gränssnitt. 

På Mälarenergi Elnät använder man sig idag av såväl manuell som fjärrstyrd avläsning. 98 % 
av mätarna i området avläses fortfarande manuellt eller med avläsningskort, men för att på 
sikt klara av månadsavläsning för samtliga kunder, testas ett antal olika system i mindre skala 
i regionen. Dessa beskrivs mer utförligt längre fram i rapporten. 

Drift och underhåll av mätsystemen i Mälarenergis nätområde sköts ifrån såväl Västerås som 
Köping. Köping, Arboga och Kungsör servas från enheten i Köping medan Västerås stad samt 
områdena norr och österut servas från monteringsstationen i Västerås. I anslutning till båda 
dessa stationer finns lager där elmätare och terminaler lagras. I samband med installation av 
ett nytt mätinsamlingssystem är en given förutsättning att dessa befintliga lager ska utnyttjas 
för lagerföring. Outnyttjad yta för varm- och kallagring finns att tillgå i båda lagren. 

2.2.1 Manuell avläsning 
Tidigare har kravet på timmätning av elförbrukning endast omfattat de uttagspunkter med ett 
säkringsabonnemang över 200 ampere, eller 135 kilowatt11. För resterande kunder, alltså den 
stora massan, har det varit krav på en avläsning per år. Faktureringen under året baseras 
således på en schablonmässig prognos över förväntad förbrukning. Preliminärdebiteringen 
justeras efter det att mätaren lästs av i en så kallad slutavräkning. Differensen mellan faktisk 
och verklig förbrukning kompenseras därefter i nästkommande räkning. 

Manuell avläsning innebär att en operatör besöker kunden och noterar mätarnummer samt 
mätarställning. Tidigare har informationen skrivits ner på papper och därefter skrivits in 
manuellt i ett datasystem, men numera sker allt mer datainsamling med hjälp av handterminal. 
Mälarenergi läser idag av 35 000 av sina 100 000 kunder med handterminal och har för avsikt 
att utöka detta i full skala inom kort. Då data kan överföras direkt från terminal in i 
datasystemet minskar naturligtvis risken för felaktig inmatning.12  

Manuell avläsning medför stora rörliga kostnader för personal, transport och administration. 
På Mälarenergi elnät uppskattas kostnaden för manuell avläsning i genomsnitt till 54 SEK13 
per kund och år. Kostnaden för avläsning skiljer sig dock mycket mellan landsbygd och tätort. 
Vid eventuellt flytt eller då kunden önskar byta elleverantörer måste personal dessutom åka ut 
och göra en extra avläsning, eller gör kunden en självavläsning, något som inte krävs med ett 
fjärravläsningssystem. Enligt Statens Energimyndighet kostar flyttavläsningar och avläsningar 
för leverantörsbyte cirka 30 SEK per mätpunkt och år, vilket motsvarar en kostnad på tre 
miljoner per år för Mälarenergi Elnät, som utför avläsningarna. 

2.2.2 Fjärravläsning 
Elnätbolagen står inför en stor nyinvestering i fjärravläsningssystem och mätutrustningar. Det 
som gör många företag avvaktande är att det inte finns någon given standard för hur mätdata 
från kundernas elmätare ska samlas in. Det finns flera alternativa sätt att bygga upp 
infrastrukturen kring kommunikation av mätdata, men i princip fungerar systemen för 
fjärravläsning enligt följande: Hos elkunden finns en digital elmätare som registrerar faktisk 
förbrukning och presenterar denna i en display. Mätaren är dessutom sammankopplad med en 
terminal som avläser, lagrar och skickar mätvärden över förbrukningen vidare till en 
koncentrator (mottagare). Elmätare och terminal kan vara sammanfogade till en enhet, 

                                                
11 Regeringens proposition (2002/03:85) 
12 Muntlig uppgift: Svensson Göran (031024) 
13 Ibid. 
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integrerad elmätare, eller sitta som två separata komponenter hos kunden, medan 
koncentratorn oftast är belägen i en nätstation i närområdet. I koncentratorn mellanlagras 
värden från tusentals mätare i någon timme upp till ett antal dagar innan de skickas vidare in 
till nätbolagens centralsystem där de slutligen registreras i en databas. En del system klarar 
enbart envägskommunikation, vilket räcker till för att genomföra månadsavläsning, medan 
andra system klarar tvåvägskommunikation och på så sätt gör det möjligt att koppla 
styrsystem till elmätarna. Med ett styrsystem kan exempelvis strömmen brytas genom 
fjärrstyrning utan att behöva åka ut till fastigheten. 

 
Figur 2.4: Princip för fjärravläsning av kundernas elförbrukning. 

Kommunikationen mellan terminal och koncentrator sker oftast via elnätet eller radio. Mellan 
koncentrator och centralsystem finns däremot flera alternativa lösningar, som exempelvis 
bredband, telenät, radio, signalkabel eller GSM. 

Idag provar Mälarenergi Elnät fyra olika fjärravläsbara mätsystem i regionen. Företaget har 
för avsikt att framöver låta bygga ut något eller några av dessa system, men man önskar först 
utvärdera för- och nackdelar med de olika lösningarna såväl praktiskt som teoretiskt. 

2.3 Överföringstekniker för mätinsamling 
Det finns olika tekniker för att överföra data från terminaler till centralsystemet i ett 
mätinsamlingssystem. Radio, GSM, bredband och signalkabel används för att kommunicera 
mellan centralsystemet och koncentratorn. Mellan koncentrator och kundterminal används 
oftast tekniker som PLC eller radio. Nedan ges en mycket kort beskrivning av PLC och radio. 
För en djupare förklaring av olika tekniker se bilaga 1. 

Dataöverföring via elnätet kallas för PLC (Power Line Communication eller Power Line 
Carrier). En fördel med PLC är att elnätet har god täckning i Sverige. Ett problem är att 
högfrekvent kommunikation på elnätet har en avståndsbegränsning på cirka 350 m. 
Alternativet till PLC är radio. För att överföra data via radio krävs radiosändare och 
radiomottagare. Om starka sändare måste placeras i varje terminal blir investeringskostnaden 
hög för radio. Ett annat problem med radio som kommunikationsmedel är att bland annat 
topografi, byggnader och snö kan hindra signalen från att nå sitt mål14. 

                                                
14 Muntlig uppgift: Svensson Göran (031030) 
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2.4 Leverantörer av mätinsamlingssystem 
Det finns en mängd olika leverantörer som säljer mätinsamlingssystem. Mälarenergi Elnät AB 
har erfarenhet från fyra av leverantörernas system sedan tidigare. Företagen är Milab, Senea, 
Enermet och HM Power och då dessa anses mest intressanta från Mälarenergi Elnäts sida 
kommer de att beskrivas mer ingående. En ny och intressant leverantör är enligt Mälarenergi 
Elnät Iprobe, som också kommer att studeras. En djupare kartläggning av systemen görs i 
kapitel 6. 

Nedan presenteras en lista över några av marknadens leverantörer av mätinsamlingssystem. 
För ytterligare fördjupning i något utöver de fem mätinsamlingssystem som presenteras här, 
hänvisas till respektive leverantörs hemsida. 

Tabell 2.1: Lista över leverantörer av mätinsamlingssystem. 
Företag Hemsida 
ABB www.svmab.se 
Abelko www.abelko.se 
Archnet www.archnetco.com 
Dominion www.dom.com 
Echelon www.echelon.com 
Enermet www.enermet.se 
HMPower www.hmpower.se 
ILEVO www.ilevo.se 
Iprobe www.iprobe.se 
Kamstrup www.kamstrup.se  
Maingate www.maingate.se 
Megacon www.megacon.se 
Milab www.milab.se 
SchlumbergerSema www.semagroup.se 
Senea www.senea.com 
Techem www.techem.se 
Viterra www.viterra.se  
Westermo Teleindusti www.westermo.se 

2.4.1 Milab 
Milab grundades 1984 och har sitt säte i Linköping. De fokuserar på kompletta lösningar för 
fjärravläsning med målet att erbjuda öppna, framtidssäkra lösningar som är robusta och 
tillförlitliga samtidigt som de ger en god täckning.15 

Milab säljer ett dubbelriktat mätinsamlingssystem vid namn MT2000. Systemet ansvarar för 
överföringen av mätvärden från kundens elmätare till ett centralt styrsystem. Själva elmätaren 
måste dock tillhandahållas av en separat leverantör. Tekniskt bygger det på den öppna 
arkitekturen LonWorks från Echelon. Systemet är uppbyggt av ett centralsystem, routrar samt 
terminaler.16 I routrarna lagras inga mätvärden utan dessa fungerar endast som en övergång 
för att sända vidare mätvärden. 

Milabs system används på Mälarenergi för timavläsning av el. Generellt sett har det hittills 
hos Mälarenergi varit mindre tekniska problem med Milabs system än med Enermets 
mätinsamlingssystem, som också används för timavläsning på Mälarenergi. Milabs 
mätinsamlingssystem togs i drift under 1999 och omfattar idag ca 350 mätpunkter i regionen. 
För Mälarenergi har Milabs system varit billigast av de systemen som de har testat i drift. 
Detta beror på att kommunikationen bygger på radioteknik, vilket innebär låga rörliga 

                                                
15 www.milab.se/historik.html (030930) 
16 www.milab.se/produkter.html (031003) 



– Investeringsbedömning av mätinsamlingssystem – 

- 13 - 

 

kostnader för kommunikationen. Däremot innebär en investering i Milabs system en stor 
grundinvestering.17 

2.4.2 Senea 
Senea har sitt kontor i Sollentuna och säljer Senea CustCom som är ett dubbelriktat system 
för automatisk mätvärdesinsamling. Ett dubbelriktat system innebär att data kan skickas från 
en terminal samt att styrsignaler kan skickas till terminalen från centralsystemet. Systemet gör 
det möjligt att föra mätvärden, larm eller styrsignaler mellan en mätpunkt och ett centralt 
övervaknings- och styrsystem. Senea har två olika produktgrupper; C500, som kommunicerar 
via radio och C1000, som kommunicerar via elnätet.18 

Seneas system används på Mälarenergi för cirka 1600 fjärrvärmekunder och ett fåtal elkunder. 
Systemet var driftklart 2002 och Mälarenergi och har sedan dess använt systemet för 
insamling av mätdata. Det är affärsområdet Värme som levererar mätvärden till Mälarenergi 
Elnät. Mälarenergi Elnät har dålig information om systemets drift- och underhållskostnader, 
eftersom de inte själva ansvarar för underhållet.19 

2.4.3 Enermet 
Enermet har sitt svenska kontor i Vallentuna. De har sammanlagt kontor i tio länder i Europa, 
Australien och Nya Zeeland. De stora ägarna bakom Enermet är Industri Kapital 1994 fund, 
Leonia MB fund och Fortum Group. Enermet säljer fjärravläsning för både hushållskunder 
och industrikunder. 20 

Enermets AIM (Active Information Management) är ett dubbelriktat system för 
mätvärdesinsamling. Enermet erbjuder både mätare med integrerad terminal och elmätare och 
externa terminaler som fästes utanpå elmätarna. De integrerade elmätarna klarar timavläsning 
och kan lämna information rörande strömavbrott.21 

Enermets system används på Mälarenergi för timavläsning av el. På Mälarenergi används en 
gammal teknik från 1990 trots att systemet först togs i drift under 2000. Precis som med 
Milab används Enermets mätinsamlingssystem för 350 mätpunkter. Enermets system är 
enkelt att använda, men driftkostnaderna är relativt höga i och med att kommunikationen sker 
med SMS och GSM. Mälarenergi uppskattar att dessa kostnader uppgår till 600 SEK/år och 
timavläst mätpunkt.22 

2.4.4 HM Power 
HM Power i Västerås säljer det amerikanska enkelriktade mätinsamlingssystemet Turtle. 
Hunt Technologies är det amerikanska företaget som har utvecklat Turtle i samarbete med 
NRECA (National Rural Electric Cooperatives Association). NRECA består av ca 1000 
elnätbolag i USA och bistod Hunt Technologies både ekonomiskt och med de funktionella 
kraven i utvecklingen av Turtle.23 

Idag används Turtle av ca 360 elnätbolag och finns installerat på fler än 3 miljoner 
mätpunkter, många i USA. Turtle anses vara ett robust och tillförlitligt mätinsamlingssystem. 

                                                
17 Muntlig uppgift: Svensson Göran (031010) 
18 www.senea.se (031001) 
19 Muntlig uppgift: Svensson Göran (031010) 
20 www.enermet.se (031001) 
21 Zeidler&Jansson (s.22, 2003) 
22 Muntlig uppgift: Svensson Göran (031010) 
23 www.hmpower.se (031001) 
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Turtle är uppbyggt av terminaler (Turtle-sändare), koncentratorer (Turtle-mottagare) samt ett 
centralsystem.24 

Mälarenergi använder Turtle i två testprojekt med sammanlagt 900 mätpunkter. Systemet stod 
driftklart 2001 och har sedan dess samlat in mätvärden för el från kunder i två områden i 
Mälarregionen. För Mälarenergi har grundinvesteringen i Turtle varit liten, men relativt höga 
driftkostnader i form av telefonkostnader har försämrat kostnadsbilden något.25 

2.4.5 Iprobe 
Iprobe är ett litet svenskt företag med kontor i Stockholm. Iprobes system bygger på 
elnätskommunikation med ett egenutvecklat protokoll, TRIDelta. Kommunikationen mellan 
integrerade elmätare (Iprobe) och koncentrator (IMaster) kan anpassas till olika frekvenser, 
beroende på hur störningen ser ut. Detta ger en bra räckvidd. Den integrerade mätaren 
monteras i anläggningens huvudmätarskåp och mätenheten är inbyggd i nya säkringshuvar, en 
för varje fas. Montaget ska enligt Iprobe kunna ske mycket snabbt och skiljer sig från de 
andra leverantörerna, där mätaren monteras på samma plats som den gamla mätaren satt. 
Mätarna är avsedda för kunder med en mätarsäkring under 63 A. Kostnaderna för systemet 
anses vara relativt låga, men det är också helt obeprövat. 

2.4.6 Leverantörer av helhetslösningar 
Idag finns det enligt Statens Energimyndighet (2002) sex stycken leverantörer av 
helhetslösningar. Två av dem som Mälarenergi Elnät anser vara intressanta är Techem och 
Viterra. 

Techem är mycket stora i södra Europa, men har än så länge en liten del av den svenska 
marknaden. Antalet anställda uppgår till totalt 2900, varav endast 10 i Sverige. Företaget är 
noterat på Frankfurtbörsen och omsätter årligen 3500 MSEK. 

Viterra har sin hemmamarknad i Tyskland, men bedriver verksamhet i ytterligare 27 länder 
världen över. Företaget har sammanlagt 3 400 anställda och mer än 300 000 kunder. Med 
cirka 40 miljoner mätaravläsningar per år uppnår de en omsättning på ca 4 500 MSEK. 

Relativt få elnätbolag köper färdiga mätvärden. Att köpa färdiga mätvärden är betydligt 
vanligare för fjärrvärme. Priset för mätvärden beror precis som nätbolagens investering på 
geografi, antal abonnenter och infrastruktur. De företag som använder en helhetslösning 
betalar idag 25-35 SEK per mätpunkt och månad med ett sjuårsavtal. Enligt leverantörerna 
skulle denna kostnad minska med fler abonnenter. Tjänsten ger kvalitetssäkrade 
månadsvärden och inkluderar underhåll samt service. 26 

2.5 Mätinsamlingssystem i Italien 
Det finns ett antal energibolag i Sverige och i världen som redan har investerat i automatiska 
mätinsamlingssystem. I Sverige talas främst om Sollentuna Energi, Elverket Vallentuna och 
Skånska Energi. De två förstnämnda av dessa leverantörer presenteras i kapitel 7. Det största 
projektet i världen för mätinsamling, genomförs just nu i Italien. Vi väljer här att ge en kort 
orientering kring detta installationsprojekt, även om det inte kommer att få någon avgörande 
inverkan på resultatet av denna studie. Det är idag för tidigt att dra några slutsatser av hur 
arbetet i Italien organiserats och vilken framgång det har lett till. 

                                                
24 Ibid 
25 Muntlig uppgift: Svensson Göran (031015) 
26 Statens Energimyndiget (s.70, 2002) 
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I Italien påbörjade Enel, Europas största börsnoterad elföretag, hösten 2001 en stor 
investering i ett mätinsamlingssystem. Detta projekt är idag världens största, med 27 miljoner 
mätpunkter27. Kostnaden för projektet, som kallas Telegestore, beräknades uppgå till 18 
miljarder SEK, vilket motsvarar cirka 700 SEK/mätpunkt28. Enel skulle använda Echelons 
teknik för PLC, LonWorks. Installationen har dock gått långsammare än planerat29. Ett 
problem har varit att de centrala systemen inte klarar av att automatiskt flytta över mätdata till 
debiteringssystemet. 

Enel har själva specificerat kraven på mätarna medan tillverkningen sker i Kina, Ungern och 
Italien. Enels mätinsamlingssystem är uppbyggt precis som andra system med integrerade 
mätare, koncentratorer och centralsystem. Kommunikationen mellan mätare och koncentrator 
sker via lågspänningsnätet med en hastighet på 2,5 kbit/s. Antalet mätare på varje 
koncentrator varierar stort från 10 upp till 2000. I snitt finns cirka 80 mätare per koncentrator. 
Koncentratorn placeras i en nätstation och avfrågas via GSM-nätet.30  

Idag, oktober 2003, har cirka 10 miljoner elmätare installerats och antalet installationer per 
dag uppgår till cirka 37 00031. Enel använder extern personal, som de utbildar i mycket enkel 
installation. De anser att egen personal är för dyr. På plats tar installatören kort, förmodligen 
på den nya och den gamla mätaren. Installation av en mätare tar cirka 30 minuter från det att 
montören ringer på tills att monteringen är klar. Hälften av mätpunkterna har elmätaren 
inomhus. Därför tar Enel kontakt med kunden via post tre månader i förväg. Enligt Echelon 
ringer Enels personal även upp kunden för att försäkra sig om att de kan komma in. I projektet 
är logistiken helt avgörande32. Enel ser framförallt att vinsten i projektet ligger i 
kostnadsbesparingar med bland annat minskade nätförluster och administrativa besparingar.33 

                                                
27 www.metering.com (031017) 
28 Cognell Jonas (s.1, 2003) 
29 Statens energimyndighet (s.34, 2002) 
30 Magnusson Bengt (s.18-21, 2003) 
31 Muntlig uppgift: Ezcurra Gustavo (031021) 
32 Cognell Jonas (s.1, 2003) 
33 Magnusson Bengt (s.18-21, 2003) 
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3 Referensram 
I referensramen återges litteratur som anses relevant för att besvara syftet med denna 
utredning. Inledningsvis diskuteras teorier kring investeringsmetoder och därefter 
finansieringsteori och logistik. Inom logistiken behandlas speciellt verktyg för ledtidsanalys, 
lagerstyrning och totalkostnadsanalys. Avslutningsvis redogörs för kostnader och 
besparingar för elnätbolag i samband med ett nytt mätinsamlingssystem. 

3.1 Kalkylmetoder vid investering 
I investeringsteori behandlas olika kalkylmetoder för ekonomisk utvärdering av en 
investering. Dessa kalkylmetoder kommer i denna rapport att tillämpas för att analysera olika 
mätinsamlingssystem. Syftet med en investeringskalkyl är att bedöma långsiktig lönsamhet, 
ge underlag för resursallokering, rangordna alternativ samt att skapa möjligheter för 
kontroll.34 Figur 3.1 beskriver en generell bild av arbetsgången vid en investeringsbedömning. 

 
I kommande kapitel beskrivs vilken kalkylmetod som är mest lämpad för en 
investeringsbedömning av ett mätinsamlingssystem, vilka kalkylparametrar som behövs för 
att utföra beräkningar samt hur skatt och inflation påverkar resultatet. Vidare studeras 
analyser om enskilda variablers betydelse, så kallad känslighetsanalys och scenarioanalys. 
Målet är att bygga upp en generell kalkylmodell för investering av ett mätinsamlingssystem. 

Olika kalkylmetoder passar för olika kalkylsituationer. I alla kalkylmetoder används framtida 
kassaflöden som indata35. Det är viktigt att fokusera på kassaflöden i form av in- och 
utbetalningar, och inte intäkter och kostnader, eftersom tidpunkten då själva kassaflödet 
inträffar är av stor betydelse36. En inbetalning av en viss storlek långt fram i tiden är mindre 
värd än samma inbetalning idag, eftersom kapital förräntas över tiden. Flera olika 
kalkylmetoder används av företag för att beräkna om en investering är lönsam. Tre av de mest 
använda är återbetalningstid (payoff), internräntemetoden och nuvärdesmetoden37. Av dessa 
metoder finns även många varianter. 

                                                
34 Löfsten Hans (s.21, 2002) 
35 Ibid 
36 Brealy & Myers (s.122, 2000) 
37 Löfsten Hans (s.153, 2002) 
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Figur 3.1: Arbetsgång vid en investeringsbedömning. (Källa: Löfsten, Hans, s.19, 2002) 
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3.1.1 Återbetalningstid - Payoff 
Investeringsmetoder med återbetalningstid används av många företag, främst beroende på att 
metoden ger ett lättförståeligt svar, återbetalningstiden för ett projekt. Metodens grundtanke 
är att beräkna hur lång tid det tar att få tillbaka det investerade kapitalet och välja det projekt 
som har den kortaste återbetalningstiden, förutsatt att återbetalningstiden är kortare än vad 
företagets policy föreskriver38. Det finns framförallt två nackdelar med payoff-metoden. 
Metoden tar inte hänsyn till de kassaflöden som uppstår efter återbetalningstiden och den 
behandlar kassaflöden lika, oberoende av när i tiden de inträffar. Detta får till följd att 
kortsiktiga projekt premieras. Det finns payoff-metoder som tar hänsyn till ränta, vilket 
medför att kassaflödena kan räknas om till dagens penningvärde och på så sätt kan hänsyn tas 
till när de inträffar i tiden. Däremot förblir problemet med kassaflöden som inträffar efter 
återbetalningstiden olöst.39 

3.1.2 Internräntemetoden 
Med internräntemetoden beräknas avkastningen, internräntan, på ett projekt. Internräntan är 
den diskonteringsränta som ger summan noll av alla diskonterade ut- och inbetalningar vid en 
viss tidpunkt40. Internräntan är alltså den ränta som gör att investeringens nuvärde är lika med 
noll. En investering är lönsam om internräntan är högre än en förutbestämd avkastning, 
normalt företagets kalkylränta. Internräntemetoden är en bättre metod än payoff-metoden, 
men även internräntemetoden har sina brister. Den kan ge en lösning med dubbla internräntor 
där bara en ränta är korrekt, vilket medför en risk att fel internränta väljs. Vid jämförelser av 
olika projekt kan problem uppstå, speciellt om projekten har olika tidslängd eller om 
betalningsflödena följer olika mönster. Ytterligare problem uppstår om ett projekt anses ha 
flera kalkylräntor i olika faser av projektet. Med internräntemetoden går det bara att applicera 
en ränta, internräntan.41 

3.1.3 Nuvärdesmetoden 
Med nuvärdesmetoden diskonteras alla framtida kassaflöden till en tidpunkt noll, varefter de 
summeras till ett nuvärde. Är summan av kassaflöden positiv är projektet lönsamt42. 
Nuvärdesmetoden tar hänsyn till alla kassaflöden som ett projekt generar och tar dessutom 
med tidsaspekten. En inbetalning längre fram i tiden är mindre värd än en inbetalning idag. 
Metoden ger svar i en monetär enhet (exempelvis SEK), och inte i tid eller i procent som 
payoff-metoden och internräntemetoden. Nuvärdesmetoden har inga direkta teoretiska 
svagheter, mer än att det kan krävas extraberäkningar för att jämföra olika stora investeringar 
och investeringar med olika livslängd. Detta beskrivs längre fram i kapitel 3.3. om 
nuvärdeskvotmetoden och annuitetsmetoden. En praktisk nackdel med nuvärdesmetoden kan 
vara att det är svårt att bestämma framtida kassaflöden, som ska tas med, samt att 
kalkylräntan är svår att beräkna.43 

3.1.4 Jämförelse av olika investeringsmetoder 
Det finns olika uppfattningar om vilken investeringsmetod som bör användas vid en 
investeringsberäkning. Grubbström & Lundquist har utvärderat nuvärdesmetoden, 
internräntemetoden och payoff-metoden enligt fem kriterier, där ja betyder att kriteriet är 
uppfyllt och vice versa (se tabell nedan). 

                                                
38 Löfsten Hans (s.41, 2002) 
39 Brealy & Myers (s.97, 2000) 
40 Löfsten Hans (s.38, 2002) 
41 Brealy & Myers (s.108, 2000) 
42 Wramsby & Österlund (s.36, 2000) 
43 Löfsten Hans (s.34, 2002) 
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1. Hänsyn tas till alla relevanta kriterier 

2. Värdering sker av betalningar över tiden 

3. Hänsyn tas till kapitalets alternativkostnad 

4. Möjlighet finns att rangordna projekten 

5. Metoden är additiv 

Tabell 3.1: Utvärdering av investeringsmodeller 

Metod Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 Kriterium 4 Kriterium 5 

Nuvärdesmetoden Ja Ja Ja Ja Ja 

Internräntemetoden Ja Ja Ja Ja Nej 

Payoff-metoden Nej Nej Nej Ja Nej 

Eftersom nuvärdesmetoden uppfyller samtliga kriterier blir kontentan att detta är den bästa 
metoden för att göra en omfattande investeringskalkyl, vilket stöds i litteraturen av Brealy & 
Myers med flera. Vi väljer därför att använda nuvärdesmetoden som kalkylmetod för vår 
investeringsmodell av mätinsamlingssystem på Mälarenergi. För att ytterligare stödja detta 
påstående ges två exempel på olika investeringar. 

I tabell 3.2 jämförs tre projekt med återbetalningstid respektive nuvärdesmetoden (NPV). 
Trots att projekt A ger ett stort nuvärde så rekommenderar payoff-metoden att projekt B eller 
C med kortast återbetalningstid ska väljas. Detta beror på att ett stort kassaflöde sker efter 
återbetalningstiden i projekt A. Som tidigare beskrevs tar payoff-metoden inte hänsyn till 
kassaflöden som inträffar efter återbetalningstiden. 

Tabell 3.2: Exempel på problem med payoff-metoden 

Projekt Kassaflöden Återbetalningstid NPV (10 % kalkylränta) 

A -2000 500 500 5000 3 år 2624 SEK 

B -2000 500 1800 0 2 år -58 SEK 

C -2000 1800 500 0 2 år 50 SEK 

 

I tabell 3.3 jämförs tre projekt med internräntemetoden och nuvärdesmetoden. Enligt 
internräntemetoden är projekt D mest lönsamt, medan nuvärdesmetoden rekommenderar 
projekt E. Anledningen till att metoderna visar olika resultat är att det med internränte-
metoden är svårt att jämföra projekt med olika livslängd och med olika struktur på 
kassaflödena. 

Tabell 3.3: Exempel på problem med internräntemetoden 
Projekt Kassaflöden Internränta NPV (10 % kalkylränta) 

D -9000 6000 5000 4000 0 0 33 % 3592 SEK 

E -9000 1800 1800 1800 1800 1800 20 % 9000 SEK 

F  -6000 1200 1200 1200 1200 20 % 6000 SEK 
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3.2 Nuvärdesmetoden i praktiken 
Nuvärdet eller NPV, som är den engelska förkortningen, är en enstaka betalning eller en 
summa av betalningar som med en given kalkylränta diskonteras till en nutidpunkt. 

Kalkylränta kan sägas motsvara företagets avkastningskrav på kapital. Den generella formeln 
för en enkel nuvärdesberäkning ser ut enligt följande:44 

Ekvation 3.1: Princip för beräkning av nuvärde 
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G  = grundinvestering 
a  = kassaflöde 
r  = kalkylränta 
n  = antal år 

Ibland används även begreppet nuvärdessumma istället för nuvärde för att visa att det är en 
summa av betalningar. Om grundinvesteringen, G, skulle vara uppdelad på ett antal tillfällen 
så diskonteras den precis som en vanlig utbetalning. I vanliga fall sätts grundinvesteringen till 
år noll. För investering i mätinsamlingssystem kommer grundinvesteringen slås ut på en 
längre period, rimligen några år, som installationen tar. Enligt Löfsten är det vedertaget i 
litteraturen att anta att alla betalningar sker i slutet av varje år medan Brealy & Myers 
understryker att det är viktigt att hänföra betalningar till sina verkliga tidpunkter. Vi kommer 
att anta att alla betalningar inträffar i slutet av varje år, eftersom detta är den mest vedertagna 
metoden. Då de flesta kassaflöden för exempelvis installation, drift och inköp är fördelade 
jämt över året bör felmarginalerna vara små. 

Exempel på utbetalningar är löner, material, drift och service med mera. Inbetalningar kan 
exempelvis vara likvid för sålda produkter eller tjänster, besparingar generade av 
investeringen etc. Brealy & Myers menar att kostnader som har uppkommit före år noll i 
kalkylen inte är intressanta för investeringsbeslutet. Vad som tidigare har skett ska inte få 
påverka investeringsbedömningen. Detta kan låta naturligt, men många företag tar hänsyn till 
hur mycket kapital de redan har investerat i ett projekt. Sådana kostnader kallas ”sunk costs” 
och kan exempelvis vara utvecklingskostnader och kostnader för marknadsundersökningar45. 

3.2.1 Beräkning av Kalkylräntan 
Kalkylräntan har två funktioner. Dels används den till att omräkna företagets kassaflöden och 
dels är det företagets avkastningskrav46. Att beräkna kalkylräntan är inte trivialt och det finns 
olika metoder för att utföra beräkningarna. 

Det är möjligt att bestämma kalkylräntan för ett företag genom att studera avkastningen för 
alternativa investeringsmöjligheter. Kalkylräntan ska då sättas till den avkastning som den 
näst bästa investeringsmöjligheten har. Detta innebär i praktiken att internräntan måste 
beräknas för alla investeringsmöjligheter och att den näst bästa internräntan sedan väljs som 
kalkylränta. En nackdel med denna metod är att det är svårt att jämföra projekt med olika 
livslängd med hjälp av internräntemetoden.47 

Många företag väljer istället att bestämma kalkylräntan utifrån företagets genomsnittliga 
kapitalkostnad. Det går bra så länge projekten är lika riskfyllda som företagets verksamhet. 

                                                
44 Löfsten Hans (s.32, 2002) 
45 Löfsten Hans (s.49, 2002) 
46 Löfsten Hans (s.63, 2002) 
47 Wramsby & Österlund (s.14, 2000) 
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Skulle ett projekt vara betydligt mer eller mindre riksfyllt än företagets verksamhet bör 
kalkylräntan justeras. En del företag använder olika kalkylräntor för olika kategorier av 
projekt. Ett projekt med hög risk har då ett högre avkastningskrav än ett projekt med lägre 
risk. Vissa projekt kan delas in i olika faser under sin livslängd. För varje fas kan det vara 
lämpligt att använda en speciell kalkylränta beroende på risken i respektive fas.48 

Den genomsnittliga kapitalkostnaden, rt, beräknas enligt följande49. 

Ekvation 3.2: Princip för beräkning av den genomsnittliga kapitalkostnaden 
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S  = skulder  
T = totalt kapital 
s  = skattesats 
E  = eget kapital 
rS  = marknadens låneränta 
rE  = avkastning på eget kapital 
 

Vidare beräknas avkastningen på eget kapital, rE, enligt följande50: 

Ekvation 3.3: Princip för beräkning av avkastning på eget kapital 
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rf = riskfria räntan 
rm = marknadsportföljens avkastning 
βE = risk i förhållande till marknadsportföljen för eget kapital 
βt = risk i förhållande till marknadsportföljen för totalt kapital 
βS = risk i förhållande till marknadsportföljen för skulder 

3.2.2 Skattekonsekvenser för nuvärdesberäkning 
Brealy & Myers menar att kassaflöden efter skatt ska användas samt att investerings-
kalkylerna ska basera sig på maximal avskrivning. En investering får återverkningar på ett 
företags skattebetalningar förutsatt att de går med vinst. Ett inbetalningsöverskott som höjer 
vinsten medför större skatteutbetalningar för ett företag. 

Samtidigt kommer storleken på avskrivningar för företaget att öka. Avskrivningar ses som en 
kostnad i en resultaträkning medan de ses som en inbetalning i en investeringskalkyl. Detta 
beror på att de ger upphov till en skattereduktion. Skattebetalningar är en indirekt konsekvens 
av investeringen.51 Skattereduktionen från avskrivningar beräknas enligt nedan52 

                                                
48 Brealy & Myers (s.246, 2000) 
49 Brealy & Myers (s.232, 2000) 
50 Brealy & Myers (s.233, 2000) 
51 Löfsten Hans (s.76, 2002) 
52 Grubbström & Lundquist (s.189-192, 1996) 
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Ekvation 3.4: Avskrivningens skatteeffekt 

sN

G
sgavskrivnins ×=×  , där 

s = skattesats 
G = grundinvestering 
Ns = avskrivningsperiodens längd 

Övriga faktorer efter skatt beräknas med hjälp av följande ekvationer53. 

Ekvation 3.5: Faktorer med hänsyn till skatt i nuvärdesberäkning 
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Se = restvärde efter skatt 
Sf = restvärde före skatt 
ae = årliga kassaflöde efter skatt (Inbetalningar – utbetalningar) 
af = årliga kassaflöde före skatt (Inbetalningar – utbetalningar) 
re = kalkylränta efter skatt 
rf = kalkylränta före skatt 

En maximal avskrivning medför en maximal skattebesparing, vilket Löfsten till skillnad från 
Brealy & Myers inte anser vara lämpligt att räkna med. Löfsten hävdar att det i 
planeringsstadiet är svårt att säga hur stor del av skattebesparingarna som kommer respektive 
projekt till del54. En möjlighet är att följa företagets avskrivningspolicy för att få en så 
rättvisande investeringskalkyl som möjligt, vilket vi även avser göra. 

Vanligtvis används nominella belopp och nominell kalkylränta när skatteeffekter tas med i 
beräkningarna. Vid vissa investeringsbedömningar tas inte hänsyn till skatteeffekter. Detta 
kan bero på att investeringskalkylen ska vara så enkel som möjligt, att personalen inte har 
tillräcklig kompetens eller att skattelagstiftningen är komplicerad och föränderlig.55 

3.2.3 Inflation och nuvärdesberäkning 
Inflation innebär att den allmänna prisnivån stiger. Inflation mäts ofta med ett index. Det 
vanligaste förekommande indexet för inflation är konsumentprisindex (KPI), vilket avser den 
genomsnittliga prisnivån på tjänster och varor för privat bruk. Det finns även ett prisindex för 
producenter (PPI).56 

Inflationen påverkar ett projekts lönsamhetsbedömning, eftersom betalningsöverskott i 
framtiden kommer att vara mindre värda vid ökande inflation. Denna effekt kallas Fischer-
effekten. Även avskrivningar och in- och utbetalningar påverkas av inflation. I Sverige har 
inflationen dock varit låg under 1990- och början av 2000-talet, vilket har gjort att inflationen 
inte haft lika stor betydelse.57 

Kalkylmässigt kan inflation behandlas på två olika sätt, i reala termer (fasta priser utan 
hänsyn till inflation) eller i nominella termer (löpande priser med hänsyn till inflation). Det är 
viktigt att vara konsekvent i sitt val av reala eller nominella termer. Väljs nominella termer 

                                                
53 Ibid 
54 Löfsten Hans (s.78, 2002) 
55 Tell (1978) enligt Löfsten Hans (s.78, 2002) 
56 Wramsby & Österlund (s.54, 2000) 
57 Löfsten Hans (s.85, 2002) 
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ska alla in- och utbetalningar samt kalkylränta vara nominella. Vid hänsyn tagen till 
skatteeffekter bör kalkylen göras med hänsyn till inflation, vilket både Brealy & Myers och 
Löfsten är överens om. För att beräkna skatt på vinsten bör denna uttryckas i verkligt kapital, 
det vill säga nominellt. Vidare kan en kalkyl baserad på reala termer vara svårare att följa upp, 
eftersom all redovisning sker i nominella termer.58 Vid investeringsbedömningen av 
mätinsamlingssystem på Mälarenergi kommer nominella termer att användas. 

Sambandet mellan real och nominell kalkylränta uttrycks enligt följande59: 

Ekvation 3.6: Kalkylränta med hänsyn till inflation 

( )( )hrr realnominell ++=+ 111  

nominellr  = nominell kalkylränta 

realr  = reell kalkylränta 

h  = inflation 

Alla kassaflöden påverkas inte lika av inflationen. Exempelvis tenderar löner att öka i 
snabbare takt än den genomsnittliga prisökningen i samhället.60 

3.2.4 Skatt och inflation i en nuvärdesberäkning 
För att investeringskalkylen ska bli så rättvisande som möjligt är det lämpligt att ta hänsyn till 
både skatt och inflation. Om kalkylränta och nuvärdessumma anpassas till skatt och inflation 
får formlerna följande utseende.61 Dessa formler kommer att användas vid 
investeringsberäkningar för Mälarenergi. 

Ekvation 3.7: Kalkylränta och nuvärde med hänsyn till skatt och inflation 
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rNe = nominell kalkylränta efter skatt 
rRf = real kalkylränta före skatt 
h  = inflation 
s = skattesats 
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om avskrivningens skatteeffekt uppgår till 
sN

Gs ×
. 

NPVNe = nominellt nuvärde efter skatt 
G = grundinvestering 
a = årligt kassaflöde (Inbetalningar – utbetalningar) 
N = projektets livslängd 
Ns = avskrivningsperiodens längd 

                                                
58 Löfsten Hans (s.87, 2002) 
59 Brealy & Myers (s.124, 2000) 
60 Brealy & Myers (s.125, 2000) 
61 Grubbström & Lundquist (s.212-215, 1996) 



– Investeringsbedömning av mätinsamlingssystem – 

- 24 - 

 

3.2.5 Övriga kostnader vid nuvärdesberäkning 
Alla bieffekter som ett projekt ger upphov till bör tas med i en investeringsbedömning. Detta 
kan exempelvis vara besparingar i andra delar av företaget eller alternativkostnader för 
utnyttjade resurser. Om en resurs som tillhör företaget används är det viktigt att ta med det 
som en kostnad i investeringsbedömningen. Det kan vara lätt att glömma att företagets 
resurser har en alternativkostnad och skulle kunna användas för andra ändamål som genererar 
en intäkt.62 

Vid en investering ökar ofta det arbetande kapitalet. Arbetande kapital eller rörelsekapital 
beräknas som samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder och utgörs därmed av 
lager, kundfordringar och leverantörsskulder. Vid början av ett projekt uppstår ofta 
kapitalbindning i lager samtidigt som företaget får utestående kundfordringar och 
leverantörsskulder. Kapitalbindning i lager ses som en utbetalning. I slutet av ett projekt har 
de flesta av produkterna i lagret använts och en minskning i kapitalbindning ses som en 
inbetalning. I en investeringskalkyl bör hänsyn tas till förändringar av rörelsekapital.63 

Det är möjligt att approximera kassaflödet för in- och utbetalningar genom att direkt anta att 
allt som säljs och köps betalas. Med detta antagande behöver inte hänsyn tas till tid för 
betalning av framtida leverantörsskulder och kundfordringar.64 

I en investering tillkommer ofta overhead-kostnader, det vill säga övergripande kostnader som 
chefslöner, hyra, värme och el. Ett projekt bör bära en del av dessa kostnader även om de 
delas med andra verksamheter. Alla projekt har dock inte overhead-kostnader och det kan 
vara svårt att säga om kostnader för el, värme och hyra ökar i samband med ett projekt.65 

3.3 Annuitetsmetoden 
Ibland kan ett företag stå i en valsituation mellan ett antal projekt som ger ett positivt nuvärde 
men där olika livslängd ska jämföras. Då används lämpligen annuitetsmetoden, som är en 
metod där nuvärdet för varje projekt kapitaliseras (räknas om framåt i tiden) till lika stora 
årsöverskott/årsunderskott, så kallade annuiteter. Det projekt med störst annuitet under 
livslängden är det mest lönsamma. För investeringsbedömning av mätinsamlingssystem på 
Mälarenergi kommer resultatet att uttryckas i annuiteter efter skatt, SEK/mätpunkt och år. 
Den nominella annuiteten efter skatt beräknas enligt följande.66 

Ekvation 3.8: Princip för beräkning av annuitet 
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aNe = nominell annuitet efter skatt 
NPVNe = nominellt nuvärde efter skatt 
rNe = nominell kalkylränta efter skatt 

                                                
62 Brealy & Myers (s.123, 2000) 
63 Löfsten Hans (s.84, 2002) 
64 Brealy & Myers (s.129 2000) 
65 Brealy & Myers (s.124 2000) 
66 Löfsten Hans (s.36, 2002) 
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3.4 Analysmetoder för investering med risk 
I en investeringskalkyl används en förenklad bild av verkligheten. Alla ut- och inbetalningar 
antas infalla i slutet av året, indata är ofta osäkra i form av uppskattade inbetalningar och 
utbetalningar, projektlivslängden är uppskattad, kalkylräntan och till och med grund-
investeringen är i många fall osäker. Detta måste beaktas i analysen.67 

3.4.1 Känslighetsanalys 

Ett sätt att bedöma osäkerheten i ett projekt är känslighetsanalys. I en känslighetsanalys väljs 
ett antal faktorer som anses vara viktiga. Det är ofta årsöverskott/årsunderskott, kalkylränta, 
projektets livslängd och grundinvestering. Det bör tilläggas att det även kan finnas andra mer 
diffusa faktorer, exempelvis patent eller leverantörers storlek, som kan få avgörande 
betydelse. Dessa faktorer tar vi inte hänsyn till i vår studie. För detta krävs en 
leverantörsbedömning. I känslighetsanalysen varieras en faktor i taget föra att studera dess 
inverkan på slutresultatet. På så sätt erhålls information om vilka faktorer som är avgörande 
för projektets framgång och inom vilka spann de får ligga. Vanligtvis varieras faktorerna neråt 
eftersom beslutsfattaren är mer intresserad av hur dålig lönsamheten blir vid ett misslyckande 
än hur bra lönsamheten blir vid framgång.68 

En starkare form av känslighetsanalys är extremvärdesanalys. Syftet är att studera resultatet 
av en investering om allt går dåligt eller om allt går bra. Enligt Löfsten kan metoden kritiseras 
eftersom extremresultaten är föga troliga. Metoden liknar genomförandet av en riskanalys för 
ett projekt. Där genomförs en optimistisk och en pessimistisk investerings-kalkyl och på så 
sätt fås ett ekonomiskt spann inom vilket kalkylen bör falla ut.69 

En nackdel med känslighetsanalys är att faktorerna vanligtvis är korrelerade med varandra, 
varför det kan ifrågasättas att studera varje faktor för sig. Känslighetsanalysen bör därför 
kompletteras med en scenarioanalys som tar hänsyn till flera faktorers inverkan.70 

3.4.2 Scenarioanalys 

Syftet med en scenarioanalys är att ta hänsyn till framtida troliga utfall. Ofta kan en händelse 
få till följd att en annan händelse inträffar. Sannolikheten att en viss händelse inträffar efter att 
en annan händelse har skett kan vara känd i förväg. På så sätt kan en rad händelser sättas 
samman till ett scenario. I en scenarioanalys studeras fler scenarier för att få en bild av vilka 
scenarier som är gynnsamma respektive ogynnsamma för företaget.71 

                                                
67 Andersson Göran (s.195, 1997) 
68 Löfsten Hans (s.123, 2002) 
69 Andersson Göran (s.196, 1997) 
70 Brealy & Myers (s.262, 2000) 
71 Brealy & Myers (s.263, 2000) 
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3.4.3 Break-even analys 

Denna analysmetod söker en ekonomisk nollpunkt för ett projekt. I denna nollpunkt övergår 
projektet från att vara lönsamt till att vara olönsamt eller vice versa72. Analysmetoden 
används ofta för att se hur dåligt det kan gå innan ett projekt går med förlust. Alla 
diskonterade inbetalningar och utbetalningar jämförs, vanligtvis i ett diagram för att få en 
skärningspunkt. För Mälarenergi kan denna metod användas för att analysera hur stora 
besparingar och intäkter de behöver för att inte gå med förlust i samband med investeringen.73 

3.5 Finansieringsteori 
Finansieringsteori behandlar bland annat finansieringens inverkan på en investering. För att 
ett företag ska kunna utföra utbetalningar under ett projekt krävs kapital. Detta kapital kan 
anförskaffas genom exempelvis lån, nyemission av aktier eller användande av egna 
vinstmedel. Mälarenergi har en stor kassa och avser att finansiera hela investeringen med 
egna medel utan att låna. Därmed kommer inte finansieringen påverka investeringen i någon 
större utsträckning. När ett företag finansierar ett stort projekt med interna medel får det dock 
till följd att deras likviditet minskar. En lägre likviditet kan leda till en högre ränta på nya lån, 
på grund av att företaget har sämre betalningsförmåga och därmed är mer riskfyllt att låna ut 
kapital till. Detta kommer förmodligen att bli fallet för Mälarenergi, eftersom de efter 
investeringen i mätinsamlingssystem kommer att ha en liten kassa.74 

3.6 Design av logistiksystem 
Då ett nytt logistiksystem ska designas från grunden är det viktigt att studera helheten för att 
på bästa sätt få de olika delarna att samverka. Det första som måste befästas vid utformningen 
av ett logistiksystem är det övergripande målet med systemet. Är det kostnadsminskning, 
ökad avkastning eller förbättrad servicenivå som ska uppnås? Är målet lång- eller kortsiktigt? 
Huvudmålet kan sedan brytas ner i delmål, vilka helst ska vara mätbara för att efter 
implementering kunna utläsa graden av måluppfyllelse för systemet.75 

Innan designen kan påbörjas måste även eventuella bivillkor för systemet definieras. Detta 
innefattar faktorer som av olika anledningar är givna redan från början. Det kan exempelvis 
röra sig om att lagrets lokalisering är förutbestämt eller att det finns ett befintligt avtal med 
någon speditör. Om ett bivillkor går i motsatt riktning mot de övergripande målen bör det 
dock ifrågasättas.76 

Johnsson & Woods tankar kring helhetssyn överensstämmer med Abrahamsson & Aronssons 
beskrivning av hur stora skalfördelar kan uppnås genom att studera logistiksystemet från en 
övergripande nivå. I en artikel angående hur kostnader i olika logistikstrukturer kan mätas och 
jämföras, beskriver de en trestegsmodell för uppbyggnad av ett effektivt logistiksystem.  

                                                
72 Grubbström & Lundquist (s.234, 1996) 
73 Brealy & Myers (s.264, 2000) 
74 Muntlig uppgift, Peter Hultman (031007) 
75 Johnson & Wood (s.427, 1993) 
76 Johnson & Wood (s.428, 1993) 
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3.6.1 En trestegsmodell 

För att klargöra de mekanismer som driver kostnader i en logistikstruktur är det lämpligt att 
bearbeta följande tre steg i given ordning.77 

1. Att förstå det studerade systemet  

Detta hänger samman med vad som inledningsvis beskrevs kring mål och bivillkor för 
systemet. Det är också viktigt att här precisera de gränser inom vilka systemet ska designas, 
vilka aktiviteter eller produkter som ska tas med i det studerade systemet och vilka som av 
olika skäl måste avgränsas. Ingående och utgående flöden i logistiksystemet måste definieras 
och slutligen bör även en rimlig detaljnivå för systemanalysen väljas, dvs. i vilken 
utsträckning de olika aktiviteterna ska brytas ner och kartläggas. Resultatet av den första fasen 
kommer att vara en flödeskarta som inkluderar alla aktiviteter och kopplingar mellan dessa 
för den valda detaljnivån. 

2. Att beräkna totalkostnaden för strukturen i det studerade systemet. 

Vid beräkning av totalkostnaden måste kostnadsmassan brytas ner i lämpliga delar. Den 
indelning som Abrahamsson & Aronssons gör i sin artikel överrensstämmer mycket väl med 
den kostnadsfördelning som Aronsson et al använder och som vi beskriver utförligt i kapitel 
3.7. För varje kostnadsgrupp bör dessutom de huvudsakliga kostnadsparametrarna 
specificeras samt var de uppkommer i logistikstrukturen. Om totalkostnaden sätts i 
förhållande till omsättningen kan jämförelser göras med andra liknande företag. 

3. Att hitta de parametrar som driver den mängd resurser (kostnader) som förbrukas i 
strukturen. 

Genom känslighetsanalys kan den starkaste kostnadsparametern (kostnadsdrivaren) för 
respektive kostnadsslag identifieras. Därefter är det möjligt att skapa scenarion för olika 
logistikstrukturer genom att justera de olika kostnadsdrivarna i modellen. En viktig aspekt är 
också att förstå vilka aktiviteter som ligger bakom respektive kostnadsdrivare. Fas tre bör 
resultera in ett förslag på en effektiv logistikstruktur. 

3.7 Den logistiska målmixen 
För att kunna leverera produkter när de behövs och till en låg kostnad krävs en effektiv 
styrning av materialflödet, något som blir högaktuellt för Mälarenergi i samband med inköp 
och installation av nya elmätare. Närmare 100 000 mätare ska köpas in, tas hem, hanteras, 
lagras, bearbetas, distribueras och monteras hos kunden. 

Att skapa sig en helhetsbild av materialflödet och uppfylla alla intressenters behov kan vara 
förknippat med en del svårigheter. Det finns en motsättning mellan kostnadsminimering och 
kundtillfredsställelse på så sätt att åtgärder som syftar till att förbättra vissa delar av 
verksamheten kan ge negativa effekter på andra. Exempelvis kan ett beslut om att minska 
transportkostnaderna genom färre sändningar medföra ökade kostnader för kapitalbindning 
eftersom mer produkter måste lagras i väntan på transport. Även servicen gentemot kund 
kommer att försämras med en lägre sändningsfrekvens. Denna problematik brukar benämnas 
den logistiska målmixen78. Det gäller alltså att se till att helheten av de tre komponenterna blir 
så bra som möjligt. 

                                                
77 Abrahamsson & Aronsson (s. 272, 1999) 
78 Lumsden Kenth (s.226, 1998) 
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Att optimera varje del i målmixen individuellt leder alltså inte automatiskt till en bättre 
lösning. Istället måste en analys av totala kostnader och effekter med hänsyn till alla tre 
parametrar genomföras. Innan detta kan ske måste dock de olika komponenterna brytas ner 
var för sig. I detta kapitel kommer tre logistikverktyg att presenteras, ett för varje ben i den 
logistiska målmixen. Med ledtidsanalys kan genomloppstiden hållas nere, vilket skapar en 
god leveransservice, genom lagerstyrning blir det möjligt att styra kapitalbindningen i flödet 
och med hjälp av totalkostnadsmodellen kan logistikkostnaderna kontrolleras. 

3.8 Ledtidsanalys 
Ledtidsanalys innebär att på ett strukturerat sätt analysera ett informations- eller materialflöde 
med syftet att minska den totala tiden i flödet. Det kan röra sig om ledtiden från order till 
leverans, men det kan även vara genomloppstiden som ska reduceras. Normalt startar 
ledtidsanalys med en kartläggning av hur dagens flöde ser ut, för att därefter fortsätta med en 
analys av var det finns möjligheter till tidsreduktion. Målet är att minimera mängden icke 
värdeskapande aktiviteter i flödet och på så sätt minska den totala genomloppstiden.79 

3.8.1 Flödeskartläggning 

Melan, H.E, presenterar en metod för hur man steg för steg kan skapa en flödeskarta. 
Metoden innehåller följande steg: 

1. Börja med att fastställa en början och ett slut för de aktiviteter som ska kartläggas. Detta 
sätter de yttre ramarna för flödeskartläggningen och begränsar uppgiften till en rimlig 
storlek. 

2. Bestäm vilken detaljnivå som krävs för kartläggningen. En noggrann kartläggning tar 
mycket tid, medan en alltför ytlig sådan kan bli oanvändbar. Därför brukar det 
rekommenderas att man börjar med en översiktlig flödeskarta på makronivå, för att sedan 
successivt förfina de delar av flödet som är mest intressanta, det vill säga där det finns 
störst potential för tidsreduktion. 

3. När det är klart vilka aktiviteter som ska kartläggas och på vilken detaljnivå, är det dags 
att bygga upp själva flödeskartan. Börja med att kvantifiera följande tre faktorer för 
respektive aktivitet i flödet: 

                                                
79 Aronsson et al (s.207, 2003) 
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Figur 3.4: Avvägning mellan delarna i den logistiska målmixen. (Källa: Lumsden, Kenth, s.221, 1998) 
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•  Bestäm det utgående flödet från varje operation eller aktivitet. 
•  Bestäm den arbetsmängd (tid) som behövs för att skapa utflödet. 
•  Bestäm vilket ingående flöde som krävs för att utföra aktiviteten. 

Därefter kan flödeskartan skapas. Om aktiviteterna i processen utförs inom olika 
avdelningar eller organisatoriska enheter kan det vara lämpligt att tydliggöra dessa, samt 
vilka aktiviteter som sker i respektive avdelning. Då syns det tydligt om flödet går fram 
och tillbaks i organisationen eller om samma aktivitet utförs flera gånger i kedjan som i 
figuren nedan. 

Följande citat av Nadler, som återgivits av Melan H.E innehåller ett enkelt och konkret 
förslag på vilket tankesätt som kan användas vid skapandet av en flödeskarta: 

The greatest amount of information can be obtained by…assuming that the person making the 
chart is one of the units being worked on. Then the question of what to record on the chart 
becomes ”what happened to you as you progress through the sequence?” A symbol would be 
assigned to each thing done to you. (Källa: Nadler enligt Melan, H.E, 1993) 

3.8.2 Aktiviteter i ett lager 

För att få en bättre uppfattning om vilka aktiviteter som bidrar till att driva kostnaderna i ett 
lager presenteras här en uppställning över ofta förkommande lageraktiviteter. Enligt Aronsson 
et al kan aktiviteterna i ett lager delas upp i följande delar: 

1. Mottagning: 
•  Ta emot och acceptera ankommande gods 
•  Kontrollera kvalitet och kvantitet 
•  Urlastning av transportfordon  
•  Dokumentera nödvändig information 

2. Inlagring: 
•  Förflyttning av gods från ankomstområde till lagerplats 
•  Dokumentera förflyttningen 

 
 

Figur 3.5: Exempel på flödeskarta med redundanta aktiviteter (Källa: Aronsson et al  s.212, 2003). 
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3. Lagring: 
•  Förvaring av gods 
•  Dokumentera eventuella förflyttningar 

4. Påfyllnad: 
•  Omflyttning av material från buffertplats till plockplats 
•  Dokumentera förflyttning 

5. Plockning: 
•  Plocka gods 
•  Förflytta gods till paketering 
•  Dokumentera förflyttningen 

6. Kontroll: 
•  Kontrollera att rätt produkter har paketerats  
•  Kontrollera att kvalitet och kvantitet överensstämmer med order 

7. Paketering och märkning:  
•  Paketera godset i lämpligt emballage 
•  Märkning med mottagarens namn, adress samt eventuell övrig information 
•  Ta fram fraktdokument 

8. Förflyttning:  
•  Förflytta gods från paketering till uppställningsplatser för utgående gods 
•  Dokumentera förflyttning 

9. Utlastning: 
•  Lastning av gods på lämpligt fordon 
•  Färdigställande av nödvändiga dokument 

10. Administration: 
•  Uppdatera lagerböcker 
•  Kontrollera lagersaldon 
•  Välja plats i lagret för inkommande gods 
•  Bokföra arbets- och utrustningsutnyttjande 

3.8.3 Aktiv och passiv tid 
Den totala genomloppstiden i ett flöde kan delas upp i aktiv och passiv tid. Aktiv tid är den tid 
då någon form av aktivitet utförs, exempelvis maskinbearbetning, montering och transport. 
Resterande tid ses som passiv tid och innefattar exempelvis produkter som ligger i lager, eller 
dokument som blir liggande på ett skrivbord i väntan på att behandlas. Denna typ av icke 
värdeadderande aktiviteter kan med fördel elimineras från produktflödet utan att minska 
produktnyttan för kunden80. Det handlar alltså inte bara om att uppnå en operativ effektivitet 
genom att göra saker rätt, utan det är minst lika viktigt att skapa en strategisk effektivitet och 
i grunden göra rätt saker.81 

En tumregel som ofta används är att 90-95 % av genomloppstiden utgörs av passiv tid. I 
verkligheten är det dock inte ovanligt att mer än 99 % av tiden är passiv. Det är med andra ord 
i den passiva tiden som den största potentialen för tidsreduktion finns. Utmaningen vid 
flödesstyrning ligger i att hitta olika sätt att förbättra relationen mellan aktiv och passiv tid så 
att den totala genomloppstiden minskar, vilket illustreras i figur 3.6. Christopher menar att det 
särskilt är i kopplingarna mellan de olika aktiviteterna i flödet som det finns stora möjligheter 
till att minska den passiva tiden. Dessa kopplingar bör därför studeras i detalj vid en 
flödesanalys. 82 

                                                
80 Christopher Martin (s.162, 1998) 
81 Lumsden Kenth (s.221, 1998) 
82 Aronsson et al (s.61, 2003) 
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3.8.4 Åtgärder för tidsreduktion 
Vilka exakta åtgärder som bör genomföras för att korta genomloppstiden i ett flöde går inte 
att uttala sig om. Det ser olika ut från fall till fall och beror på hur den specifika situationen 
ser ut. Aronsson et al presenterar en lista över åtgärder som är mer generella och i princip kan 
appliceras på vilket flöde eller vilken process som helst. Dessa beskrivs nedan.83 

Tabell 3.4: Åtgärder för att minska genomloppstiden i en process (Källa: Aronsson et al, s.210, 2003) 

Åtgärd Förklaring 

1. Eliminera Ta bort aktiviteter som inte tillför något för företaget eller för kunden. 

2. Förenkla Gör de aktiviteter som måste utföras mindre komplexa. Sträva efter enkelhet. 

3. Integrera Knyt samman aktiviteter som utförs var för sig utan att det skapar mervärde. 

4. Parallellisera Utför oberoende processer parallellt och inte sekventiellt. 

5. Synkronisera Styr flödet så att en aktivitet kan påbörjas direkt efter en annan, utan väntetid. 

6. Förbereda Ställ fram allt nödvändigt material i förväg, så att arbetet kan påbörjas utan att 
flödet behöver bromsas upp. 

7. Kommunicera Med snabb, säker, korrekt och ändamålsenlig information blir det lättare att 
förbereda sig och göra rätt från början. 

Punkterna 1-5 kommer i en naturlig följd och bör genomföras i den ordning som de står 
uppräknade. Det är exempelvis onödigt att först förenkla en viss aktivitet om denna sedan 
elimineras i nästa steg. Punkterna 6 och 7 är däremot mer allmänna och kan användas i 
kombination med alla övriga. Här är inte tidsordningen av lika stor vikt. 

3.9 Lagerstyrning 
I samband med att ungefär 100 000 elmätare skall bytas ut och ett nytt insamlingssystem 
monteras i Mälarenergi Elnäts distributionsområde kommer det bli viktigt med en effektiv 
lagerstyrning. Detta innebär att kostnaderna i lagret bör hållas på en låg nivå, samtidigt som 
leveransservicen, i detta fall mot de montörer som genomför mätarbytet, är hög. Brister i 

                                                
83 Aronsson et al (s.210, 2003) 
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lagret måste undvikas, då kostnaderna för en tomhänt montör snabbt skenar iväg. Samtidigt 
vill inte Mälarenergi bygga upp ett överlager och öka kapitalbindningen samt risken för 
inkurans. 

Den fundamentala funktionen för varje lager är frikoppling84, i detta fall att frikoppla den 
egna monteringen på Mälarenergi från leverantörernas leveranser så att eventuella 
leveransproblem inte direkt stoppar upp monteringen. Aronsson et al talar om tre huvudfrågor 
som är centrala inom lagerstyrning85: 

•  När ska olika produkter beställas från leverantören? 
•  Hur mycket skall beställas åt gången? 
•  Hur garderar man sig mot osäkerhet? 

För att besvara dessa frågor måste en ekonomisk avvägning göras mellan de olika kostnader 
som uppkommer i samband med lagerföringen. De kostnader som blir intressanta att ta 
hänsyn till är sådana som påverkas direkt av en förändring av orderkvantiteten. Dessa kan 
sammanfattas i tre kostnadsgrupper; lagerföringskostnaden, som ökar med orderkvantiteten, 
ordersärkostnaden, som minskar med orderkvantiteten (färre och större beställningar) och 
bristkostnaden, vars effekter är svårare att uppskatta. Denna kostnad brukar därför ersättas 
med en önskad servicegrad, vilket beskrivs mer i senare kapitel. Förhållandet mellan 
lagerföringskostnaden, ordersärkostnaden och den totala kostnaden illustreras i följande figur. 

 

Lagerföringskostnad 
Varor i lager låser upp kapital som annars hade kunnat förräntas genom någon 
avkastningsgivande placering. Detta innebär en kostnad för kapitalbindning. Lagring medför 
också olika typer av risker, exempelvis skador i hanteringen, svinn, brand samt risk för 
inkurans86. Denna risk ses som en kostnad och är beroende av hur mycket varor som finns i 
lagret. Även särkostnader för materialhantering, lagerhyra och försäkringar ska enligt Olhager 
inkluderas i lagerföringskostnaden. Han väljer att kalla denna kostnad för 
lagerhållningskostnad, men då det i själva verket rör sig om kostnader som är beroende av 

                                                
84 Olhager Jan (s.207, 2000) 
85 Aronsson et al (s.217, 2003) 
86 Aronsson et al (s.105, 2003) 

Figur 3.7: Samband mellan lagerförings- och ordersärkostnaden  
(Källa: Aronsson et al, s.221, 2003) 
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den lagrade volymen måste lagerföringskostnad som Aronsson et al använder, anses som mer 
korrekt. 

Lagerföringskostnaden antas normalt öka proportionellt med såväl kapital- som 
riskkostnaderna och bestäms som en lagerränta (r) multiplicerad med artikelvärdet. 
Lagerräntans storlek beräknas genom att kapital- och riskkostnaderna ställs i förhållande till 
det genomsnittliga lagervärdet. Kapitalkostnaden i ett företag finns ofta uttryckt i en 
kalkylräntesats och delar av riskkostnaden kan tydliggöras i de fall då företaget har försäkrat 
sig mot stöld, brand eller liknande. Om försäkringspremien är proportionell mot lagervärdet 
kan denna redovisas separat i lagerräntan som då kan tecknas enligt följande:87  

Ekvation 3.9: Princip för beräkning av lagerränta 

100
/ 

(%) (%) (%) ×++= ∑
värdemedellager

årderriskkostnaövriga
spremieförsäkringakalkylräntlagerränta

 

Ordersärkostnad 
Ordersärkostnaden är den kostnad som uppkommer då en varubeställning genomförs och den 
är oberoende av vilken kvantitet som beställs. Kostnaden beror av vilka aktiviteter som utförs 
i samband med orderläggningen. Vid beordring till en leverantör rör det sig exempelvis om 
orderläggning, leveransbevakning, godsmottagning, ankomstkontroll, inlagring, ankomst-
rapportering, fakturakontroll och betalning88. Samkostnader som är oberoende av de enskilda 
inköpen, exempelvis löner till inköparna, lokalkostnader och avskrivningar ska ej inkluderas i 
ordersärkostnaden.89 

Bristkostnad 
Förluster som uppkommer i samband med att det uppstår brister i lagret är normalt svåra att 
uppskatta. Kunden skulle kunna acceptera leverans vid en senare tidpunkt, men det kan också 
innebära förlorad försäljning, minskat förtroende och på sikt en förlorad kund. Eftersom icke 
kvantifierbara effekter uppstår, brukar man istället ta hänsyn till bristkostnaden implicit 
genom att låta storleken på säkerhetslagret baseras på en bestämd servicegrad. Detta beskrivs 
ytterligare under avsnittet säkerhetslager nedan. 

3.9.1 Olika lagerstyrningssystem 
Litteraturen beskriver en mängd olika metoder för lagerstyrning. För att kategorisera dessa 
väljer Aronsson et al att dela in metoderna efter beställningsperiodicitet (när beställning sker) 
samt beställningskvantitet (hur mycket som beställs). Periodiciteten och kvantiteten kan hållas 
fast eller tillåtas variera, vilket leder fram till fyra olika kategorier enligt nedanstående figur. 

                                                
87 Aronsson et al (s.107, 2003) 
88 Aronsson et al (s.220, 2003) 
89 Pewe et al (s.427, 2002) 
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Kategori 1, där både beställningskvantitet och beställningsintervall är fast, är i praktiken inte 
användbar, eftersom den kräver en helt jämn efterfrågan och inte klarar av minsta lilla 
trendförändring. I detta projekt, där en löpande montering av elmätare skall utföras, skulle 
man kunna tänka sig en helt jämn och förutbestämd efterfrågan. Troligtvis kommer det dock 
att finnas en viss inlärningskurva i monteringen, vilket innebär effektivare arbete efter hand. 
Lagerstyrningen bör därför vara något mer flexibel.90 

Att låta både kvantitet och periodicitet variera dynamiskt som i kategori 4 kräver istället 
avancerade metoder och mer löpande arbete, vilket ökar arbetskostnaden. Så stora variationer 
i efterfrågan att någon optimerande metod skulle krävas kommer inte att bli aktuellt i detta 
fall. 

Kvarstår gör alltså kategori 2 och 3 där antingen kvantiteten eller periodiciteten tillåts variera. 
Båda dessa kategorier kan hantera måttliga variationer i efterfrågan samt en svag trend. I fallet 
med varierande beställningskvantitet (3) används normalt ett så kallat periodbeställnings-
system, där alla order läggs med jämna intervall, men orderns storlek kan skifta. Om 
beställningskvantiteten istället hålls på en fast nivå, men tidpunkten för beställningen tillåts 
variera (2) används ett beställningspunktsystem, där en ny beställning läggs först då 
lagernivån sjunkit under en förbestämd nivå. Oavsett vilket beställningssystem som används 
krävs en metod för att beräkna den orderkvantitet som ger upphov till minst kostnader, den 
ekonomiska orderkvantiteten.91 

3.9.2 Ekonomisk orderkvantitet 
Den enklaste modellen för optimering av orderkvantiteten är den så kallade EOQ-formeln 
(Economic Order Quantity), i Sverige främst känd som Wilsonformeln. Modellen gör en 
avvägning mellan ordersärkostnaden, som totalt sett minskar ju större partier som beställs 
hem åt gången, och lagerföringskostnaden, som ökar med orderkvantiteten eftersom det leder 
till högre lagernivåer och större kapitalbindning. Wilsonformeln bygger på att efterfrågan är 
jämn, varför medellagernivån blir halva orderkvantiteten (Q/2) plus säkerhetslager. Antalet 
beställningar per tidsenhet ges av förhållandet mellan efterfrågan (förbrukning) och 
orderkvantitet (D/Q). Sambanden illustreras i följande figur. 

 

                                                
90 Aronsson et al (s. 218, 2003) 
91 Ibid 

Figur 3.8: Kategorisering av lagerstyrningssystem efter periodicitet och kvantitet  
(Källa: Aronsson et al, s.218, 2003) 
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Medellagernivå = 
2

Q
SLMLN += , där SL är säkerhetslager och Q är orderkvantitet 

Medellagervärde = MLNpMLV ×= , där p är produktvärdet 

Lageromsättningshastighet = 
MLN

D
, där D är den årliga efterfrågan (antal) 

Figur 3.9: Sågtandsmodellen (Källa: Olhager, Jan, s.211, 2000) 

Summan av lagerförings- och ordersärkostnaden, den så kallade totalkostnaden (C), kan 
tecknas enligt följande:92 

Ekvation 3.10: Princip för beräkning av totalkostnaden 
)(.)() (.)(. medellagergskostnlagerföringarbeställninantalstnordersärkoTotalkostn ×+×=  

2

Q
pr

Q

D
KC ××+×=  , där 

K  = ordersärkostnad, kostnaden för en beställning 
D  = efterfrågan per tidsenhet 
Q  = orderkvantitet 
r  = lagerränta (beskrivs nedan) 
p  = produktvärde i det mottagande lagret 

Den optimala beställningskvantiteten, EOQ, erhålls genom att kostnadsfunktionen deriveras 
med avseende på orderkvantiteten och sätts lika med noll. Därefter löses kvantiteten ut ur 
ekvationen enligt följande: 

Ekvation 3.11: Härledning av optimal beställningskvantitet 
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92 Aronsson et al (s.221, 2003) 
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3.9.3 Förutsättningar för användandet av Wilsonformeln 
Wilsonformeln bygger på ett antal antaganden som sätter vissa begränsningar för dess 
användning. Förutsättningarna är följande93: 

•  Produktefterfrågan per tidsenhet måste vara konstant och känd. 
•  Ordersärkostnaden ska vara känd och oberoende av orderkvantiteten. 
•  Lagerhållningskostnaden per enhet och tidsenhet ska vara konstant och känd. 
•  Inleverans till lagret måste ske av hela orderkvantiteter på en gång (inga 

delleveranser). 

Wilsonformeln tar inte heller hänsyn till eventuella kapacitetsbegränsningar beträffande 
lagring, produktion, transport mm. I de allra flesta fall ger dock formeln rimliga resultat. Även 
om inte samtliga förutsättningar ovan är helt uppfyllda går det bra att använda Wilsonformeln, 
eftersom totalkostnaden i optimum är relativt okänslig för om orderkvantiteten avviker något 
från den optimala.94 

3.9.4 Känslighetsanalys av Wilsonformeln 
När optimum bestämts för en funktion kan det vara av intresse att utreda hur känsligt 
resultatet är för avvikelser i någon av inparametrarna. En avvikelse i det uppskattade värdet på 
någon av parametrarna innebär dock att formeln för totalkostnaden inte längre gäller, eftersom 
vi förflyttat oss från optimum. För att kunna beräkna kostnadsförändringen måste en återgång 
ske till den ursprungliga formeln. Lumsden härleder en enkel formel som beskriver den 
inverkan en avvikelse på Y procent i en variabel får på den optimala orderkvantiteten, *Q . 
Om avvikelsen ligger i efterfrågan (D) eller i ordersärkostnaden (K), påverkas orderkvan-
titeten enligt följande:95 

Ekvation 3.12: Hur orderkvantiteten påverkas av en förändring i (D) eller (K) 

YQYQ ×= *)(    

Om avvikelsen istället ligger i lagerräntan (r) eller i produktvärdet (p), uppkommer en 
motriktad avvikelse i den optimala orderkvantiteten: 

Ekvation 3.13: Hur orderkvantiteten påverkas av en förändring i (r) eller (p) 

YQYQ *)( =  

Då den omräknade orderkvantiteten används i uttrycket för totalkostnaden visar det sig att 
Wilsonformeln är mycket robust. En 50-procentig feluppskattning av ett parametervärde 
medför endast en ökning av totalkostnaden på 6 %. Felaktigheter i skattningen av en 
parameter är således relativt ofarliga för slutresultatet. Flera felaktiga skattningar kommer 
naturligtvis ge en multipel effekt, men då åtminstone efterfrågan kommer vara relativt 
förutsägbar i denna studie kan möjligheten till acceptabla resultat ses som mycket god.  

3.9.5 Säkerhetslager 
Bestämningen av säkerhetslagret kan baseras antingen på en önskad servicenivå eller på en 
bristkostnadsmodell. Som tidigare nämnts är bristkostnaden normalt svår att uppskatta, varför 
dimensioneringen normalt bygger på en önskad servicenivå. Servicenivån uttrycker hur stor 
andel av kundorderna som skall kunna levereras direkt ur lager. Följande teorier för 
dimensionering av säkerhetslagret bygger på antagandet att variationerna i efterfrågan och 

                                                
93 Olhager Jan (s.210, 2000) 
94 Aronsson et al (s.222, 2003) 
95 Lumsden Kenth (s.291, 1998) 
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ledtid är normalfördelade. På så sätt kan en standardavvikelse beräknas, det vill säga ett mått 
på hur mycket den verkliga efterfrågan i genomsnitt skiljer sig från den förväntade. Det 
medför också att den önskade servicenivån kan ersättas med en statistisk säkerhetsfaktor. 
Exempel på hur sambandet mellan servicenivå och säkerhetsfaktor ser ut ges i följande 
tabell.96 

Tabell 3.5: Förhållandet mellan servicenivå och säkerhetsfaktor 
vid normalfördelning. (Källa: Olhager, Jan, s.229, 2003) 

Servicenivå (%) Säkerhetsfaktor (k) 

50 0 

95 1,65 

97,5 1,96 

99 2,33 

99,5 2,58 

Om det inte föreligger någon korrelation mellan efterfrågevariationer i olika perioder, kan 
säkerhetslagernivån för att täcka osäkerhet i efterfrågan, DSL , beräknas med hjälp av följande 
formel97: 

Ekvation 3.14: Princip för beräkning av säkerhetslager för osäkerhet i efterfrågan 

LkSL DD ××= σ , där 

DSL  = säkerhetslager för osäkerhet i efterfrågan 
k   = säkerhetsfaktorn vid önskad servicenivå 

Dσ  = efterfrågans standardavvikelse under en tidsenhet 
L   = förväntad ledtid 

Säkerhetslagernivån för att täcka osäkerhet i ledtiden, LSL , beräknas på liknande sätt med 
följande formel: 

Ekvation 3.15: Princip för beräkning av säkerhetslager för osäkerhet i ledtid 

DkSL LL ××= σ , där 

LSL  = säkerhetslager för osäkerhet i ledtid 
k   = säkerhetsfaktorn vid önskad servicenivå 

Lσ  = standardavvikelse för ledtiden 
D   = förväntad efterfrågan under en tidsenhet 

Om det finns en osäkerhet i såväl efterfrågan som ledtid, skulle man kunna tänka sig att 
summera de båda säkerhetslagernivåerna som beräknats med ovanstående formler. Då 
sannolikheten är mycket liten att båda dessa parametrar skulle avvika fullt ut samtidigt, 
behövs inte en så stor säkerhetsmarginal, utan den är mindre än de båda enskilda delarna. Om 
avvikelsen i efterfrågan och i ledtid kan antas vara helt oberoende av varandra, beräknas det 
totala säkerhetslagret, TOTSL , enligt följande: 

Ekvation 3.16: Princip för beräkning av totalt säkerhetslager 
22222
LDLDTOT DLkSLSLSL σσ ×+×=+=  

                                                
96 Olhager Jan (s.227, 2000) 
97 Aronsson et al (s.234, 2003) 
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3.9.6 Periodbeställningssystem 
Vi har tidigare konstaterat att lagernivåerna i samband med mätarbytet bör styras med 
antingen beställningspunkts- eller periodbeställningssystem. Med en given 
beställningskvantitet kan samma produktionsberedning användas för varje beordrat parti, 
medan en fast beställningsfrekvens underlättar planeringen i produktionen eftersom tiden för 
orderleverans då är förutbestämd98. För ordermottagaren kan beställning med fasta 
tidsintervall vara att föredra om inleverans måste ske inom ett begränsat tidsfönster99. Mot 
detta som bakgrund har vi i samråd med vår handledare på Mälarenergi Elnät kommit fram 
till att ett periodbeställningssystem bör lämpa sig i detta projekt. Det första som då måste 
beslutas är vilken beställningsperiodicitet som ska väljas, det vill säga med vilket intervall 
beställning ska ske. Detta avgörs normalt med en metod som kallas täcktidsplanering. 

Täcktidsplanering 
Täcktidsplanering innebär att med utgångspunkt ifrån optimal orderkvantitet beräkna tiden 
mellan två order, täcktiden eller TBO (Time Between Orders), så att efterfrågan kan täckas. 
Eftersom lättare variationer i efterfrågan är tillåten i ett periodbeställningssystem och 
Wilsonformeln förutsätter en jämn och känd efterfrågan, måste först en genomsnittlig 
efterfrågan beräknas. Optimaliteten i lösningen kan då inte längre garanteras, men bör ändå 
inte avvika alltför mycket tack vare Wilsonformelns robusthet vilken beskrivits i tidigare 
kapitel. Orderkvantiteten beräknas alltså med Wilsonformeln och därefter kontrolleras hur 
många perioder (TBO) som denna kvantitet räcker vid en genomsnittlig efterfrågan.100 

Ekvation 3.17: Princip för beräkning av täcktiden 

medelD

EOQ
TBO =  

Omfattningen av täcktiden måste vara ett heltal eftersom den anger hur många framtida 
perioders efterfrågan ordern ska täcka. Om täcktiden hamnar mellan två perioder, måste det 
därför utredas vilket av den närmast högre eller lägre perioden som ger lägst totalkostnad. 
Formlerna för totalkostnaden måste dock korrigeras något eftersom sammanlagda 
ordersärkostnaden beror av vilket beställningsintervall som väljs och den årliga lagerräntan 
måste räknas om till räntan under täcktiden.101 

Ekvation 3.18: Omformning av formeln för totala lagerföringskostnaden 

2
D

prnKC TBO ××+×=  

n

r
rTBO =  

K  = ordersärkostnad, kostnaden för en beställning 
n  = Antal beställningar per tidsenhet 
rTBO  = lagerräntan under täcktiden 
p  = produktvärde i det mottagande lagret 
D  = efterfrågan per tidsenhet 
 

Den beställningsperiodicitet som ger lägst totalkostnad väljs alltså som täcktid. När tiden 
mellan ordrarna har fastställts måste också beställningskvantiteten bestämmas. För att få en 

                                                
98 Lumsden Kenth (s.334, 1998) 
99 Olhager Jan (s.235, 2000) 
100 Olhager Jan (s.234, 2000) 
101 Lumsden Kenth (s.309, 1998) 
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viss följsamhet i lagerstyrningen men ändå minimera arbetsinsatsen, är det enklast att beställa 
samma mängd som har förbrukats under täcktiden (Q = DTBO), det vill säga sedan den senaste 
beställningen. Om förbrukningen inte stiger eller sjunker alltför mycket under ledtiden 
innebär detta att lagret alltid fylls upp till en och samma nivå, återfyllnadsnivån RL 
(Replenishment Level). Återfyllnadsnivån bestäms som summan av säkerhetslager och 
efterfrågan under täcktiden, dvs. RL = SL + DTBO.102 

3.10 Totalkostnadsmodellen 
Med totalkostnadsmodellen kan alla logistikkostnader sammanföras och uppskattas i en 
modell. Hur en totalkostnadsmodell utformas och presenteras skiljer sig åt i avseende på 
detaljeringsgrad beroende på vilken litteratur som studeras. Aronsson et al presenterar en 
översiktlig modell, medan Christopher istället använder en mer detaljerad specificering av 
kostnaderna. Även Persson och Virum diskuterar totalkostnadsbegreppet och använder då en 
finare uppdelning av kostnaderna. Likheten i modellerna är uppenbar (se figur 3.10 nedan) 
och skillnaden ligger framför allt i hur de olika författarna valt att gruppera kostnaderna. Vi 
väljer att följa uppdelningen enligt Aronson et al, då denna kostnadsuppdelning passar i de 
flesta situationer, känns relevant för denna studie och är väl beskriven i litteraturen. 

3.10.1 Lagerföringskostnader 
Lagerföringskostnader är de kostnader som produkter i lager för med sig, vilket innefattar 
kapitalbindningskostnader och riskkostnader. Denna kostnadspost har tidigare beskrivits 
under avsnitt 3.9, lagerstyrning. 

3.10.2 Lagerhållningskostnader och hanteringskostnader 
Lagerhållningskostnader och hanteringskostnader utgörs av de fasta kostnader som 
uppkommer i samband med driften av ett lager. Dessa kostnader innefattar kostnader för att 
äga och driva själva lagerbyggnaden, lagrings- och hanteringsutrustning, transporter inom 
anläggningen och personalkostnader. Dessa kostnader är kortsiktigt oberoende av den lagrade 
volymen vid volymförändringar inom ett visst intervall. Vid stora förändringar i den lagrade 
volymen påverkas dock dessa kostnader och de kan därför ses som halvfasta. Kostnaderna i 
                                                
102 Aronsson et al (s.226, 2003) 

Figur 3.10: Jämförelse av två totalkostnadsmodeller. Aronssons till vänster och Christophers till höger 
(källa: Aronsson et al 2003, Christopher 1985) 
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denna post kan delas upp på flera olika sätt, men en vanlig uppdelning är hantering av 
inkommande gods, kostnader för lagerhållning och kostnader för hantering av utgående 
gods.103 

3.10.3 Transportkostnader 
Transportkostnader innefattar kostnader för administration av och utförande av transporter. 
Transporter kan vara både interna (mellan företagets anläggningar) och externa (till och från 
företaget). Många företag använder sig av externa leverantörer av transporttjänster för att 
utföra dessa tjänster. Transporter inom en och samma anläggning räknas dock inte till denna 
kostnadspost utan innefattas i kostnadsposten lagerhållningskostnader. I en totalkostnads-
modell är det dock viktigt att även ta med transportkostnaderna i beräkningarna.104 

3.10.4 Administrativa kostnader 
Administrativa kostnader är de kostnader som uppstår då logistiken i ett företag ska 
administreras. Ordermottagning, löneutbetalningar och ekonomisk uppföljning är exempel på 
sådana kostnader. Administrationskostnader kan ofta vara lämpliga att fördela på varje order, 
vilket benämns ordersärkostnad. I ordersärkostnaden kan det även ingå andra kostnader än de 
rent administrativa, vilket måste tas i beaktande så att inte samma kostnad dubbelräknas. 

3.10.5 Övriga logistikkostnader 
Övriga logistikkostnader kan innefatta flera olika typer av kostnader. Aronsson et al tar upp 
fyra exempel på övriga logistikkostnader. I en totalkostnadsmodell av Stahre nämns 
ytterligare ett par kostnadsslag som ej diskuterats i modellen av Aronsson et al. Vi väljer 
därför att nämna dessa som punkt fyra och fem under övriga logistikkostnader. 

•  Informationskostnader – Kostnaden för informationssystem. 
•  Emballagekostnader – Kostnader för de förpackningsmaterial som används, t.ex. 

lastbärare och returemballage. 
•  Logistikrelaterade kostnader – Dessa kostnader är inte egentliga logistikkostnader utan 

uppstår som en följd av olika val i logistiken. Kostnader kan exempelvis uppkomma i 
produktion eller försäljning då en förändring av logistiken ger upphov till en 
förändring som kräver mer resurser i en annan del av företaget. 

•  Materialkostnader – Priset för inköpt material är inte en logistikkostnad i sig, men vid 
inköp måste materialkostnaden vägas mot de kostnader som uppstår i logistiken när 
material tas hem till företaget. 

•  Bristkostnader – Då en viss vara inte finns i lager uppstår kostnader i form av 
utebliven försäljning, minskat kundförtroende mm. 

•  Kostnader för produktion och montering – Dessa kostnader brukar normalt inte 
förknippas med logistikkostnader, men om exempelvis en delmontering sker i lagret 
bör de tas med. Detta kan bli aktuellt för Mälarenergi, då terminal och elmätare i vissa 
fall monteras ihop redan i lagret. 

                                                
103 Aronsson et al (s.32, 2003) 
104 Aronsson et al (s.33, 2003) 
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3.11 Kostnader och besparingar för elnätbolagen 
Oberoende av vilket mätinsamlingssystem som Mälarenergi Elnät väljer, kommer det att vara 
förknippat med kostnader och besparingsmöjligheter. Statens energimyndighet har valt att 
dela in kostnaderna i tre kategorier; systemkostnader, driftkostnader samt fakturering och 
kundtjänst. De besparingar som kan göras rör bland annat manuella mätaravläsningar, 
kundtjänst och mindre nätförluster, vilket kommer att beskrivas mer nedan. En viktig fråga är 
om besparingarna kan väga upp de kostnader som ett automatiskt mätinsamlingssystem 
medför.105  

Resultatet från SWECO:s undersökning skiljer sig från Energimyndighetens. Ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv anser Energimyndigheten att nätbolagen kommer att förlora 51 
SEK per kund och år medan SWECO istället anser att förlusten uppgår till 61 SEK per kund 
och år. Skillnaden beror dels på att Energimyndigheten inte har tagit med några 
skattekonsekvenser, men också på att de har värderat kostnader och intäkter olika.106 

Enligt en förstudie gjord av Cognell på Göteborgs energi ligger 75 % av kostnaderna i 
mätarinstallationen, 20 % av kostnaderna i infrastrukturen och 5 % i systemplattformen. Han 
menar att en stor del av kostnaderna är förknippade med logistik- och materialflödet.107 

3.11.1 Systemkostnader 
Systemkostnaderna inbegriper kostnader för digitala elmätare med tillhörande terminal. 
Alternativt kan även en konverterad ferrarismätare sammankopplad med terminal eller en 
integrerad elmätare och terminal användas. Det är upp till varje elnätbolag att välja ett av 
dessa alternativ för respektive mätpunkt. För insamlingsutrustning och kommunikation, som 
också ingår i systemkostnader, finns stora kostnadsskillnader beroende på vilken teknik som 
används. Används radio eller PLC så är fyllnadsgraden för varje koncentrator avgörande för 
kostnadsbilden, medan det för telenätet inte innebär några kostnadsbesparingar med många 
mätpunkter inom ett avgränsat område. Många företag frågar sig om kostnader för GSM-
lösningar inte kommer att bli höga, då ett beroende skapas till operatörens 
kommunikationspriser. 

Slutligen inkluderas montage och kostnader för datasystem och databaser i systemkostnader. 
Kostnadsskillnaden för montage beror främst på typen av område. I tätort är kostnaderna 
relativt låga medan det på landsbygden kan innebära relativt stora kostnader med långa 
transportsträckor. Kostnaden för datasystem är starkt relaterad till hur bra kopplingar som 

                                                
105 Statens energimyndighet, (s.65-72, 2002) 
106 Muntlig uppgift: Eriksson Birger (031030) 
107 Cognell Jonas (s.1, 2003) 
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Figur 3.11: Kostnader och besparingar för ett automatiskt mätinsamlingssystem 
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önskas till andra befintliga system inom företaget. Statens energimyndighet har uppskattat 
systemkostnaderna enligt följande: 

•  Digital elmätare:  400-450 SEK 
•  Konverterad ferrarismätare:  <300 SEK 
•  Terminal:  700-1600 SEK 
•  Integrerad elmätare/terminal:  1000-1500 SEK 
•  Insamlingsutrustning och kommunikation: 25-400 SEK/mätpunkt 
•  Montage:  250-450 SEK/mätpunkt 
•  Databaser och datasystem:  25-250 SEK/mätpunkt 

I stora drag är SWECO och Statens Energimyndighet överens om storleken på 
systemkostnaderna. 

3.11.2 Driftskostnader 
Driftkostnaderna delar energimyndigheten upp i de tre kostnadsposterna fält, kontor och 
licenser och support. I fält kommer nätbolagen att få kostnader för exempelvis trasiga 
terminaler och modem, kontroller samt återställning av terminaler och modem. 
Kostnadsskillnaderna i fält är stora och det beror på vilket system som nätbolaget väljer. 
System med lågfrekvent kommunikation via elnätet uppger låga kostnader medan företag med 
timavläsning uppger kostnader på mellan 25 och 250 SEK. De högsta kostnaderna har företag 
som har stora problem med kommunikation och åska.108 

På kontoret beror kostnaderna för drift (hantering av mätdata) på hur ofta mätvärden hämtas 
in och rapporteras. De företag som använder timavläsning har i dagsläget ibland svårt att 
rapportera in mätvärden vid rätt tidpunkt. Samtliga aktörer anser att det stora problemet med 
timavläsning är kvaliteten på mätdata, vilket resulterar i stora kostnader för kontroll och 
rättning.109 

Slutligen uppskattas en mindre kostnad för licenser och support. Denna kostnad är relaterad 
till antalet abonnenter i systemet. Storleken på driftskostnaderna uppskattas av Statens 
energimyndighet till: 

•  I fält: 5-3500 SEK/mätpunkt och år 
•  På kontoret: 10-50 SEK/mätpunkt och år (månadsvärden) 
 25-250 SEK/mätpunkt och år (timvärden) 
•  Licenser och support: 5-50 SEK/mätpunkt och år 

SWECO anser att de totala drift- och underhållskostnaderna är betydligt högre än vad Statens 
Energimyndighet anger.110 

3.11.3 Kostnader för fakturering och kundtjänst 
Vid en framtida månadsdebitering kommer totalkostnaden att öka, om fakturering exempelvis 
har skett varannan månad tidigare. Fakturering är en post som är enkel att bryta ned i mindre 
kostnadsposter. Papper, kuvert, porto, kuvertering och betalningshantering är de poster 
Statens energimyndighet tar med. Kostnaderna för kundtjänst innefattar frågor kring fakturan 
och faktureringen och dessa är uppskattade genom samtal med olika energibolag i Sverige. 

•  Fakturering: 5-7 SEK/fakturering 
•  Kundtjänst: 20-100 SEK/mätpunkt och år 

                                                
108 Statens energimyndighet (s.69, 2002) 
109 Ibid 
110 Muntlig uppgift: Eriksson Birger (031030) 
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3.11.4 Besparingar 
Statens energimyndighet beskriver fem besparingsmöjligheter för elnätbolagen; lägre 
kostnader för manuella mätaravläsningar, minskade kostnader för byte och kvalitetssäkring av 
gamla mätare, lägre kostnader för kundtjänst, lägre nätförluster samt övriga administrativa 
besparingar. 

Vid en övergång till automatisk mätaravläsning slipper nätbolagen flera kostnader som är 
förknippade med manuell mätaravläsning. Bland dessa ingår årsavläsningar, flyttavläsningar 
och avläsning vid byte av elleverantör. 

Den totala kostnaden för mätare (avskrivning och ränta), uppsättning och registerservice 
uppgår idag till 90 SEK/kund och år. Denna kostnad uppskattas till 200-240 SEK för de nya 
mätarna, vilket redan tagits med som en kostnadspost. Därmed borde 90 SEK dras av, men då 
det finns uppsatta mätare som ännu inte är helt avskrivna och det antas att de nya mätarna 
förmodligen har kortare livslängd, sänks avdraget till uppskattningsvis 60 SEK.111 

För kundtjänst räknar Statens energimyndighet med 50 % färre samtal. Denna besparing delas 
med elhandelsbolaget. 

Statens energimyndighet uppskattar besparingar för nätförluster till 1 % för en 
genomsnittskund som förbrukar 10 000 kWh/år och betalar 25 öre/kWh. Att nätförlusterna 
minskar beror på att de digitala mätarna visar mer exakta mätvärden (1-2 % felmarginal hos 
genomsnittskunden), medan de analoga mätarna tenderar att gå saktare ju äldre de blir (3-4 % 
felmarginal). 

Övriga administrativa besparingar delas upp i enklare schablonavräkning, enklare 
administration vid leverantörsbyten och flyttar, lägre kostnader för omfakturering och lägre 
kostnader för faktureringssystem. För nätbolag som helt går över till timavräkning anses 
ytterligare besparingsmöjligheter på 35 SEK/kund finnas.112 

•  Automatisk mätaravläsning: 80 SEK/mätpunkt och år 
•  Slipper byte och underhåll av gamla mätare: 60 SEK/mätpunkt och år 
•  Minskad kundtjänst: 10 SEK/mätpunkt och år 
•  Lägre nätförluster: 25 SEK/mätpunkt och år 
•  Övriga administrativa besparingar: 10-45 SEK/mätpunkt och år  

    (inkl. 35 SEK/kund) 

SWECO håller i stora drag med om de möjliga besparingar som finns, men anser att 
besparingen för uteblivet byte och underhåll av gamla mätare bör vara lägre (51 SEK/kund 
och år).113 

                                                
111 Statens energimyndighet (s.73, 2002) 
112 Statens energimyndighet (s.74, 2002) 
113 Muntlig uppgift: Eriksson Birger (031030) 
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4 Uppgiftsprecisering 
Detta kapitel avser att med hjälp av referensramen bryta ned utredningens syfte till konkreta 
undersökningsuppgifter. För att åstadkomma detta knyts referensramen samman och 
appliceras på vårt specifika problem rörande mätinsamlingssystem. 

4.1 Syftesnedbrytning 
För att kunna uppfylla syftet med denna utredning bör preciserade undersökningsuppgifter 
skapas. Det syfte som ska uppfyllas är ”att skapa en generell modell för investering av ett 
eller flera automatiska mätinsamlingssystem på Mälarenergi Elnät AB. Investeringsmodellen 
ska speciellt beakta de logistikkostnader som uppkommer vid mätarbytet och den kommer att 
användas för att utvärdera potentiella mätinsamlingssystem ur ett ekonomiskt perspektiv.”. 

En lämplig start vid precisering av undersökningsuppgiften, är att bryta ned syftet i dess 
viktigaste beståndsdelar, vilket i vårt fall är att skapa en generell investeringsmodell, belysa 
de logistikkostnader som uppkommer vid mätarbytet, samt applicera investeringsmodellen på 
potentiella mätinsamlingssystem. Enligt Cognell vid Göteborgs energi, är logistiken helt 
avgörande för investeringskostnaden114. En viktig beståndsdel blir således också att bryta ned 
de logistikkostnader som uppkommer för Mälarenergi vid mätarbytet, framförallt rörande 
lagerhantering, distribution till kund och montering. För att möjliggöra detta måste först det 
tänkta materialflödet beskrivas. 

Utöver logistikkostnader uppkommer kostnader för inköp och underhåll av det eller de 
mätinsamlingssystem som väljs. Även olika typer av besparingar kan bli aktuella genom ett 
mätarbyte. En beståndsdel är således att bryta ner kostnader och besparingar utifrån 
undersökningar som tidigare gjorts av bland annat Statens Energimyndighet och SWECO (se 
kapitel 3.11). 

Ytterligare en beståndsdel består i att ta fram vilka mätinsamlingssystem som lämpar sig för 
respektive mätområdes kundstruktur. Mätsystemen uppvisar olika prestanda beroende på 
vilken teknik de använder sig av. Exempelvis kan längsta möjliga avstånd mellan mätpunkt 
och nätstation variera samt vilka faciliteter förutom el som är möjliga att avläsa. Dessutom 
har Mälarenergi Elnät gett oss en hel del direktiv som måste beaktas (se kapitel 1.4.2). Lagen 
ställer också olika krav för olika kundkategorier. För de kunder där det krävs timavläsning 
måste ett sådant system installeras. Allt detta får inverkan på vilka leverantörer som är 
potentiella för vilka områden och måste utredas innan investeringsmodellen appliceras.  

Utredningen kan därmed i stora drag brytas ned i följande sju beståndsdelar, vilka även kan 
ses som våra huvudfrågor i uppgiftspreciseringen. Relationen dem emellan illustreras i figur 
4.1 nedan. 

1. Beskrivning av materialflöde 
2. Nedbrytning av logistikkostnader 
3. Kartläggning av material- och driftkostnader 
4. Kartläggning av besparingar 
5. Uppbyggnad av generell investeringsmodell 
6. Krav på mätinsamlingssystemet utifrån kundstruktur, direktiv och lagar 
7. Applicering av investeringsmodellen för att ekonomiskt utvärdera systemen 

 

                                                
114 Cognell Jonas (s.1, 2003) 
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Punkterna ovan kommer att diskuteras i kommande kapitel för att mynna ut i ett antal 
undersökningsfrågor, som måste besvaras för att uppfylla vårt syfte med utredningen. 

4.2 Beskrivning av materialflöde 

4.2.1 Övergripande logistikstruktur 
Mälarenergi Elnät har två olika lagerpunkter att tillgå i samband med att ett nytt 
mätinsamlingssystem ska installeras, en i Västerås och en i Köping. Vilket eller vilka av dessa 
lager som utnyttjas blir avgörande för storleken på respektive logistikkostnad. Att använda 
båda lagren och låta montörerna utgå från respektive station medför lägre transportkostnader, 
samtidigt som det ger ökade kostnader för lagerföring, lagerutrustning och administration. 
Någon extra kostnad för lagerhållning uppkommer däremot inte, eftersom dessa lager drivs av 
Mälarenergi oavsett om de utnyttjas i detta projekt eller ej. Vi har i samråd med vår 
handledare på Mälarenergi bedömt att totalkostnaden förmodligen blir lägst om båda lagren 
utnyttjas. Detta ligger alltså som utgångspunkt vid utformningen av logistikflödet och gäller 
tills vidare som ett slags bivillkor. Endast om stora samordningsvinster skulle 
uppmärksammas under arbetets gång kan en övergång till ett gemensamt lager bli aktuellt. 

Material-
flödesmodell 
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Mtrl- & 
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på mätsystem 
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Figur 4.1: Planerad arbetsgång för utredningen 

Figur 4.2: Distributionsområde för respektive lagerpunkt i regionen 

= Lager 



– Investeringsbedömning av mätinsamlingssystem – 

- 47 - 

 

4.2.2 Materialflöde i samband med installationen 
Vid beskrivning av materialflödet väljer vi att följa den teori som beskrivits i avsnitt 3.6, 
design av logistiksystem. Inledningsvis måste en förståelse för det studerade systemet byggas 
upp. Huvudmålet vid utformandet av logistikstrukturen för mätarbytet är att minimera 
kostnaderna. Detta mål kan ses som långsiktigt, då detta kommer att eftersträvas under hela 
installationen fram till 2009. 

Då ett logistikflöde ska utformas är det viktigt att sätta tydliga gränser för det system som 
studeras. För att begränsa arbetets omfattning har vi valt att fokusera på de aktiviteter som 
kommer att ske inom Mälarenergi i samband med installationen. Processer hos 
underleverantörer av mätinsamlingssystem och ett eventuellt omhändertagande av uttjänta 
elmätare kommer inte att behandlas närmare. För dessa delar blir det endast av intresse att ta 
hänsyn till kostnader och intäkter på en övergripande nivå. Materialflödeskartläggningen 
kommer endast att behandla flödet av elmätare med tillhörande terminal. I de fall kostnader 
för koncentratorer är kopplade till materialflödet kommer de värden som gäller för mätare och 
terminal antas gälla även för koncentratorer. 

Det ingående flödet i systemet utgörs av nya elmätare med tillhörande terminal och utgående 
flöde kommer att vara de gamla elmätarna. Då processen som ska kartläggas är relativt 
omfattande väljer vi att inledningsvis endast beskriva den på en övergripande nivå. Inom 
Mälarenergi Elnät kan de aktiviteter som är förknippade med materialflödet vid installationen 
delas in i fyra huvudgrupper; anskaffning, lageraktiviteter, montering och efterarbete. Det 
fysiska flöde som kommer att studeras börjar alltså med godsmottagning på Mälarenergis 
lager och slutar då montören är tillbaks från dagens installation och har färdigställt det 
efterarbete som krävs. Därtill kommer en administrativ aktivitet, anskaffningen, som måste 
ske på Mälarenergi innan materialet kan levereras.  

Utanför Mälarenergi uppkommer huvudsakligen två kostnadsdrivande aktiviteter; 
orderberedning hos leverantör samt miljömässig återvinning på återvinningsstation. Det 
studerade systemet i denna utredning kan därmed illustreras enligt figuren nedan. De olika 
delaktiviteterna i lager är en applicering av Aronsson et als lageraktiviteter (kapitel 3.8.2) där 
vissa aktiviteter slagits samman. De logistiska kostnaderna från detta materialflöde 
specificeras i kommande kapitel. 



– Investeringsbedömning av mätinsamlingssystem – 

- 48 - 

 

 

4.3 Precisering av logistikkostnader 
Vi kommer att använda oss av totalkostnadsmodellen av Aronsson et al för att bryta ner de 
logistikkostnader som är förknippade med installationsprojektet. Då de aktiviteter som 
kommer att utföras i materialflödet sträcker sig utanför lagerbyggnaden har vi valt att dela 
upp hanteringskostnaden i två delar, kostnad för hantering inom och utanför lagret. Vad som 
inom detta projekt kommer att skapa kostnader under respektive post i modellen är kopplat till 
beskrivningen av materialflödet av elmätare och terminaler ovan. 

Lagerföringskostnader 
Lagerföringskostnaden är kvantitetsberoende och innefattar enligt teorin kostnader för 
kapitalbindning samt den risk det medför att lagra varor (stöld, brand, inkurans, svinn och 
kassation). Kostnaden bestäms som en lagerränta multiplicerad med artikelvärdet. 
Artikelvärdet baseras i sin tur på medellagernivån som är summan av säkerhetslager och 
halva omsättningslagret (se avsnitt 3.9.2). Dessutom väljer vi att under denna kostnadspost ta 
hänsyn till beordringskostnader som uppkommer vid beställning. För att uppskatta totala 
lagerföringskostnaden måste alltså efterfrågan, lagerränta, orderkvantitet, säkerhetslager och 
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Figur 4.3: Materialflöde med tillhörande delaktiviteter för elmätare och terminaler 
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ordersärkostnad preciseras. Därefter kan den beräknas enligt ekvation 3.11 med tillägg för 
säkerhetslager. 







 +××+×= SL

Q
pr

Q

D
KC

2
 

K  = ordersärkostnad, kostnaden för en beställning 
D  = efterfrågan per tidsenhet 
Q  = orderkvantitet 
r  = lagerränta (beskrivs nedan) 
p  = produktvärde i det mottagande lagret 
SL = säkerhetslager 

Efterfrågan ges av installationstakten i projektet och ordersärkostnaden kommer att 
uppskattas genom att jämföra inköpen med liknande inom Mälarenergi eller i annan 
verksamhet. 

Lagerräntans storlek bygger på vilken kostnad företaget har för kapitalbindning och risk 
enligt ekvation 3.10. 

100
/ 
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Kostnaden för bundet kapital ges av kalkylräntan i projektet, vilken också kommer att 
användas vid själva nuvärdesberäkningen. Riskkostnaden består av flera olika delar. Risken 
för brand och stöld kan kvantifieras om försäkringspremien är proportionell mot lagervärdet. 
Om denna istället är fast för lagerbyggnaden bör detta inte belasta projektet eftersom 
lagerlokalerna ändå är i drift. Inkurans av mätsystemen blir av naturliga skäl inte aktuellt, 
eftersom allt som beställs hem också ska monteras ute hos kund. Något större svinn ser vi inte 
heller i samband med lagerföringen eftersom det inte finns något direkt andrahandsvärde för 
ett enstaka mätinsamlingssystem. En viss mängd skador i hanteringen skulle dock kunna 
uppkomma och den årliga kostnaden för detta ska då ställas i relation till medellagervärdet 
enligt ekvation 3.10. Eftersom medellagernivån i vårt fall kan beräknas först då lagerräntan är 
bestämd, avser vi istället att uppskatta denna risk genom att studera den nuvarande 
godsskadefrekvensen för elmätare, koncentratorer och repeterare i Mälarenergis lager och 
ställa i relation till dagens medellagervärde. 

Storleken på omsättningslagret beror på orderkvantitet och beställningsfrekvens, vilket kan 
beräknas med hjälp av Wilsonformeln (EOQ) som presenterats i avsnitt 3.9.2 samt 
efterföljande teorier kring periodbeställningssystem. Valet av beställningssystem har gjorts i 
samråd med vår handledare på Mälarenergi. För att kunna använda Wilsonformeln måste först 
och främst vissa förutsättningar vara uppfyllda, vilket alltså måste undersökas. Med uppgifter 
om ordersärkostnad, efterfrågan, ovan beskriven lagerränta och produktvärde 
(materialkostnad) kan sedan den optimala orderkvantiteten beräknas. 

De parametrar som behöver för dimensionering av säkerhetslagret har tidigare beskrivits i 
avsnitt 3.9.5. Enligt denna teori måste önskad servicenivå i lagret, standardavvikelsen för 
ledtiden, förväntad efterfrågan under en tidsenhet, efterfrågans standardavvikelse under 
ledtiden samt förväntad ledtid preciseras. 

Slutligen bör en känslighetsanalys genomföras för den beräknade lagerföringskostnaden. 
Detta leder sammantaget fram till följande undersökningsfrågor. Kolumnerna till höger i 
tabellen beskriver hur det är tänkt att respektive fråga ska besvaras. Detta kan ske genom att 
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svaret erhålls vid intervju med lämplig aktör (E), att svaret uppskattas på lämpligt vis (U) 
eller att uppgiften beräknas fram med hjälp av tidigare beskriven teori (B). 

Undersökningsfrågor – lagerföringskostnader E U B 
1. Är förutsättningarna för användandet av EOQ uppfyllda?   X  

2. Hur stor är lagerräntan i Mälarenergis lager?  X X 

3. Hur mycket beräknas den optimala orderkvantiteten till enligt Wilsonformeln? X  X 

4. Vilken täcktid och beställningsfrekvens ger den valda orderkvantiteten?   X 

5. Hur stort säkerhetslager behövs för att täcka variationer i efterfrågan och ledtid vid 
önskad servicenivå? 

 X X 

6. Är den beräknade totalkostnaden för lagerföring rimlig och hur påverkas resultatet i en 
känslighetsanalys? 

 X  

 

Lagerhållningskostnader 
Till lagerhållningskostnader räknar vi kostnader för lagerdrift, lagringsutrustning och 
hanteringsutrustning. Dessa kostnader är kortsiktigt oberoende av den lagrade kvantiteten och 
kan därmed ses som fasta. 

I Mälarenergis fall innebär detta att kostnader för drift av två lager måste tas fram. Det gäller 
då kostnader för hyra, el, värme och underhåll för respektive lager. Eftersom lagren redan 
används för annan materiel kan inte elmätarna bära hela kostnaden för lagerdriften. 
Lämpligen används en fördelningsnyckel för lagerdriften, där utnyttjad lageryta skulle kunna 
vara ett bra val. Då måste uppgifter om utnyttjad lageryta samt total lageryta tas fram. För att 
ta reda på utnyttjad lageryta måste leverantörerna kontaktas för att få en uppfattning om hur 
stor lagerplats ett visst antal mätare och terminaler tar. 

Det kan även tillkomma kostnader för specifik utrustning som behövs till hantering av 
mätarna. Om så är fallet så måste även prisuppgifter för denna specialutrustning inhämtas. 

Undersökningsfrågor – lagerhållningskostnader E U B 
7. Vilken är den årliga kostnaden för drift (hyra, el, värme, underhåll) av respektive 

lager? 
X   

8. Hur stor yta beräknas hanteringen och lagring av nya mätare uppta i lager? (Metod: 
fråga leverantör om storlek på paket + inspektera själva lagren) 

X  X 

9. Vilken kostnad uppkommer för specifik hanteringsutrustning i lager? X   

 

Hanteringskostnader i lager 
Lagerpersonal kommer att behövas i Mälarenergis två lager för att hantera 
mätinsamlingssystemen. Denna personalkostnad måste delvis fördelas på projektet för 
mätarbyte. För att uppskatta denna kostnad behövs lagerarbetarnas timlön samt den tid det tar 
för dem att handha godsmottagning, kontroll, inlagring och utplockning. Om det är så att 
förmontering, programmering och sortering sker i lager måste även personalkostnaden för 
dessa personer räknas med i hanteringskostnaden. För att beräkna denna kostnad behövs 
timlön och arbetstid för programmering, montering och sortering i lager. Om förmontering 
och programmering inte sker i lagret görs den i stället i fabrik. På så sätt underlättas 
hanteringen i lager. 

Det är också viktigt att påpeka att hanteringskostnaderna i lager kommer att bero på 
installationstakten. En högre installationstakt ger högre hanteringskostnader per tidsenhet och 
ställer högre krav på organisationen. 
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Undersökningsfrågor – hanteringskostnader i lager E U B 
10. Hur mycket tid går åt för respektive aktivitet i lager och vilken personal utför de olika 

aktiviteterna? (se figur 4.3) 
 X  

11. Vilken är timkostnaden för personal som programmerar och monterar i lager? X   

12. Vilken är timkostnaden för lagerpersonal? X   

 

Hanteringskostnader utanför lager 
I hanteringskostnader utanför lagret ingår huvudsakligen personalkostnader för montörer och 
elektriker. För att få en uppfattning om hur många montörer som Mälarenergi behöver är det 
av vikt att undersöka hur många mätare i snitt en montör kan montera per dag. Då kan antalet 
montage per år och montör räknas fram och med en given tidslängd för hela installationen kan 
antalet montörer som behövs beräknas. 
 

(år) onstidinstallatir/årarbetsdaga Antalmontöroch  gmontage/da Antal

montage antalTotalt 
 montörer  Antal

××
=  

För att ta reda på antalet montage per dag och montör behövs monteringstiden för en mätare. 
Hänsyn måste också tas till den tid det tar för montören att samla ihop sina mätare och packa 
in dem i bilen från lagret och ta sig till första mätpunkten. Ytterligare en aspekt är 
transporttiden mellan varje mätpunkt och tiden tillbaka till företaget efter ett dagsverke med 
efterarbete. Utifrån dessa parametrar kan antalet mätare som i snitt monteras per montör och 
dag räknas fram. 

Det finns mätpunkter, där det kan vara svårt för en vanlig montör att montera en mätare. Det 
krävs då en utbildad elektriker. På dessa mätpunkter uppkommer en tilläggskostnad. Dels 
måste montören upptäcka att denne inte klarar av montaget, vilket kan antas ta halva tiden 
som ett montage i snitt tar. Efter denna tid måste montören utifrån föreskrifter från elbolaget 
gå vidare till nästa mätpunkt. Vid en senare tidpunkt kommer en elektriker tillbaka till 
mätpunkten för att installera mätaren som montören inte lyckades montera. Elektrikern ingår i 
en specialgrupp, som sköter svåra installationer. För att beräkna den kostnad som tillkommer 
måste andelen ”svåra” mätpunkter tas fram samt elektrikerns timkostnad. Vidare måste antalet 
elmätare som en elektriker kan montera per dag undersökas, vilket görs genom att uppskatta 
monteringstiden av en ”svår” elmätare till 50 % längre än monteringstiden för en vanlig115. 
Ytterligare en kostnad som tillkommer när en elektriker måste sättas in är transportkostnader, 
vilka uppskattas till samma storlek som för en montör. Sammantaget beräknas tillkommande 
kostnader för svåra montage enligt följande: 

kostnad transporttotalmätare svåra andel

/montörtimkostnadmätare svåra Antaletid/montag5,0

r/elektriketimkostnadetid/montagmätare svåra Antalmontage svåra"" elektriker Kostnad

×+
×××−

××=
 

Gruppen med elektriker kommer även att montera koncentratorer, routrar och repeterare, 
eftersom de är mer komplicerade att montera och därmed kräver mer kvalificerad personal. 
För att ta fram kostnaden för detta krävs antalet koncentratorer, som ges av deras fyllnadsgrad 
och deras monteringstid. 

                                                
115 Muntlig källa: Svensson Göran 
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Undersökningsfrågor – hanteringskostnader utanför lager E U B 
13. Hur mycket tid tar respektive aktivitet som uppkommer vid montering?  X  

14. Vilken är timkostnaden för montörer? X   

15. Vilken extra kostnad uppkommer på grund av ”svåra” montage? X X  

16. Hur mycket tid går åt för en elektriker att montera en koncentrator/router?  X  

 

Transportkostnader 
Till transportkostnader räknas administration av transporter samt själva utförandet av externa 
transporter och interna transporter mellan olika anläggningar. I samband med detta 
installationsprojekt uppkommer en administrativ kostnad för att lägga upp rutter och planera i 
vilken ordning olika områden i regionen ska monteras. Detta väljer vi dock att inkludera i en 
kostnadspost för projektledning. Övrig transportadministration ser vi som försumbar. 

De transportkostnader som uppkommer vid transport från Mälarenergis lager ut till 
monteringsplatsen skulle kunna beräknas noggrant genom någon form av optimerande metod. 
Av tidsskäl och då detta inte är huvudsyftet med denna studie väljer vi att förenkla dessa 
beräkningar kraftigt. Transportkostnaden kommer att estimeras genom att medelavståndet till 
de monteringsplatser som ska servas från respektive lager uppskattas. Detta beror i sin tur på 
hur befolkningskoncentrationen i regionen ser ut. Medelavståndet multipliceras sedan med 
antalet turer som körs fram och tillbaks och driftskostnaden för montörernas fordon. 
Transportkostnaderna mellan leverantören och Mälarenergis lager inkluderas i 
ordersärkostnaden under lagerföring och skall därför inte räknas med i denna kostnadspost. 

Interna transporter skulle i detta fall kunna uppkomma genom att mindre förflyttningar måste 
göras mellan de kunder där montering ska utföras under dagen. Då denna kostnad är svår att 
uppskatta och får ses som liten i sammanhanget, väljer vi att avgränsa denna del. För att inte 
underskatta transportkostnaden kan istället de externa transporterna avrundas något uppåt. 

Hittills har endast transporten av elmätare och terminaler, som sker tillsammans, diskuterats. 
Även koncentratorerna/routrarna måste transporteras till nätstationerna. Transportavståndet 
bör vara ungefär det samma för en koncentrator som för en elmätare. Det kan dock bli något 
längre interna transporter mellan nätstationerna än mellan mätpunkterna. Vi måste således ta 
reda på längden av de interna transporterna för koncentratorerna. 

Undersökningsfrågor – transportkostnader E U B 
17. Vilka årliga transportkostnader uppkommer i samband med installationen av nya 

elmätare med terminal? 
X X X 

18. Vilka årliga transportkostnader uppkommer i samband med installationen av 
koncentratorer? 

X X X 

 

Administrativa kostnader 
I administrativa kostnader ingår enligt litteraturen många olika kostnadsposter såsom 
ordermottagning, fakturahantering, löneutbetalningar, utbildningskostnader och 
projektledning.  

På Mälarenergi är de relevanta och mätbara administrativa kostnaderna projektledning, 
administrering av monteringsarbetet, ökat arbete i kundtjänst och utbildning av montörer. 
Således måste kostnaden för en projektledare tas fram samt hur många som behövs. I 
kostnaden för projektledare har vi valt att inkludera overheadkostnader såsom chefslöner. 
Därför bör kostnaden för projektledare hellre avrundas uppåt än nedåt i kalkylen. Antal 
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personer som krävs för administration (kartor, nycklar, ruttplanering mm.) och i kundtjänst 
under själva installationsperioden samt kostnaden för dessa måste också uppskattas. 

Vidare måste längden på utbildning för nya montörer och timkostnaden för lärare uppskattas. 
Om antalet montörer är känt kan kostnaden för utbildning därigenom räknas fram. 

Undersökningsfrågor – administrativa kostnader E U B 
19. Hur stor beräknas den årliga kostnaden bli för projektledning i samband med 

mätarbytet? 
 X  

20. Hur stor beräknas den årliga kostnaden bli för utbildning av montörer?  X  

21. Hur stor är tilläggskostnaden för administration av monteringsarbetet under 
installationsperioden? 

 X  

22. Hur stor är tilläggskostnaden för kundtjänst under installationsperioden?  X  

 

Övriga logistikkostnader 
Övriga logistikkostnader innefattar ett flertal olika kostnader som kan vara relaterade till 
logistik. Vi väljer att här bara presentera de kostnader som blir aktuella för denna uppgift. För 
resterande kostnadsexempel hänvisas till teoriavsnittet kring totalkostnadsmodellen.    

Kostnader för informationssystem uppkommer vid installationen genom att varje montör 
behöver en handdator. I denna kommer all nödvändig information om mätaren, kunden och 
anläggningen där mätaren sitter att sparas. Handterminalerna ska vara försedda med inbyggd 
streckkodsläsare och digitalkamera för att enkelt kunna läsa in information och fotografera 
den gamla och den nya mätaren. Fotografierna ska kunna användas i händelse av att en tvist 
uppstår med någon kund efter det att den gamla mätaren är skrotad. Det finns ingen möjlighet 
att lagra de gamla mätarna efter att de monterats ned. 

Eventuellt skulle någon form av lastbärare eller förpackningsmaterial behövas för att säkert 
förflytta mätinsamlingsutrustningen inne i lagret och ut till monteringsplatsen. Dessa hamnar i 
så fall under denna post som en förpackningskostnad. 

Elnätbolagen måste sälja eller skrota sina gamla mätare. Beroende på om de kan sälja eller 
skrota dem uppstår en intäkt eller kostnad. Det är alltså lämpligt att ta reda på om det finns 
någon möjlighet att sälja gamla elmätare till andra länder. Det skulle kunna göras i samarbete 
med andra energibolag för att öka volymen. I Italien säljer Enel sina gamla elmätare för cirka 
15 SEK per styck. Om det inte är möjligt att sälja gamla elmätare så uppkommer en 
skrotningskostnad, oftast uttryckt i SEK/ton. För Mälarenergi är det viktigt att tänka på sitt 
miljöansvar och anlita en firma som arbetar miljömässigt med återvinning. 

Undersökningsfrågor – övriga logistikkostnader E U B 
23. Vad uppgår kostnaden till för de handdatorer som ska användas vid installationen? X  X 

24. Uppkommer några kostnader för emballage och hur stora blir då dessa per år?  X  

25. Vilken intäkt kan Mälarenergi erhålla genom försäljning av nedmonterade elmätare? X   

26. Hur stor är skrotningskostnaden per ton elmätare? X   

4.4 Precisering av material- och driftkostnader 
Med material och driftkostnader avses här kostnader som inte kan kopplas till logistiken i 
investeringen.  Statens energimyndighet, SWECO och Echelon har utformat 
investeringsmodeller för att beräkna investeringens lönsamhet. Vi har utgått från deras 
kostnads- och besparingsparametrar och valt de adekvata för vår modell. Ett alternativ till att 
investera i hårdvara för att samla in mätvärden är att anlita en leverantör med en 
helhetslösning, som exempelvis Viterra. Vi avser därför undersöka kostnaden även för ett 
sådant alternativ. 
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4.4.1 Hårdvarukostnader 
Hårdvarukostnader inbegriper grundinvesteringen i digitala elmätare och terminaler eller 
integrerade elmätare samt modem, koncentratorer och annan kommunikationsutrustning. För 
att få en investeringsmodell som tar hänsyn till alla kostnader inkluderas även kostnader för 
de nya datasystem som ska behandla den ökade mängden mätdata internt hos Mälarenergi. 

Elektronisk elmätare med terminal  
En elektronisk elmätare kostar cirka 400-450 SEK beroende på mätarleverantör. Det är alltså 
nödvändigt att ta reda på vilken kostnad respektive mätinsamlingssystem tar för de elmätare 
som bör användas tillsammans med deras terminaler. På samma sätt som med elmätaren 
måste kostnader för olika terminaler tas fram. 

Integrerad elmätare 
Några företag som Enermet och Senea har utvecklat integrerade elmätare där terminal och 
elmätare är integrerade. Integrerade elmätare använder seriell kommunikation, vilket ger 
värden med högre kvalitet än ett S0-gränssnitt. En nackdel med integrerade elmätare är att om 
en del i mätaren går sönder så måste hela bytas. Med en separat terminal och elmätare räcker 
det att den defekta delen byts ut. 

Koncentrator eller router 
Koncentratorer är betydligt dyrare än elmätare och terminaler. Det är därför avgörande vilken 
fyllnadsgrad som fås på respektive koncentrator, det vill säga hur många mätpunkter som 
varje koncentrator får mätvärden från. För att en koncentrator ska kunna kommunicera med 
centralsystemet behövs även modem för vilken kostnaden också måste vara känd. Det finns 
även kostnader för övrigt material till koncentratorn som måste tas med i beräkningarna. 
Sammantaget måste kostnaden för respektive leverantörs koncentratorer med tillhörande 
utrustning tas fram. 

För en router, som till skillnad från en koncentrator, bara skickar vidare mätvärden utan att 
spara dem är det också viktigt hur många mätpunkter som kan täckas in. Endast ett fåtal 
leverantörer använder routrar istället för koncentratorer. Naturligtvis är också kostnaden per 
router intressant. 

Mätvärdesdatabas 
Mälarenergi måste kunna spara de mätvärden som kontinuerligt kommer att skickas till dem 
oberoende av vilket system de väljer. Kostnaden för denna databas bör tas med i en 
investeringskalkyl. 

Undersökningsfrågor – hårdvarukostnader E U B 
27. Hur stora investeringar i datasystem måste göras? X   

28. Hur mycket kostar respektive leverantörs olika hårdvaror tillhörande deras 
mätinsamlingssystem? (elmätare, terminal, koncentrator mm.) 

X   

29. Hur många koncentratorer och routrar behövs till ett visst antal mätpunkter för 
respektive mätinsamlingssystem? 

 X  

30. Hur stor är kostnaden per mätpunkt och år för en helhetslösning? X   

31. Hur mycket har Mälarenergi Elnät budgeterat för uppbyggnad av mätvärdesdatabas? X   

4.4.2 Drift- och underhållskostnader 
Enligt Statens energimyndighet finns det stora skillnader mellan driftkostnader i olika 
nätbolag. Skillnaden beror till stor del på vilken typ av system som används. Drift- och 
underhållskostnader kan delas in i drift- och underhållskostnader i fält samt drift- och 
underhållskostnader på kontor. 
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Drift- och underhållskostnader i fält 
Detta är kontinuerliga kostnader som kommer att finnas under hela projektet i och med att 
elmätare, terminaler och kommunikationsutrustning underhålls eller byts ut. Det ingår även 
kostnader för kontroller av mätare som inte fungerar.  

En vanlig orsak till att terminaler går sönder innan dess egentliga livslängd har gått ut är åska. 
När en mätare inte rapporterar in mätvärden måste en elektriker efter en viss tidsperiod åka ut 
och kontrollera vad som är fel. För en timavläst mätare måste en elektriker åka ut direkt, 
medan det för en månadsavläst mätare räcker med att åka ut efter fyra dagar. Totalkostnaden 
för kontroller är direkt kopplad till driftsäkerheten i ett mätinsamlingssystem. Med en låg 
driftsäkerhet kommer kostnaderna för kontroller av mätare att öka och vice versa. Om 
exempelvis GSM eller telenätet används för kommunikation mellan koncentrator och 
centralsystem tillkommer trafikkostnader. 

Drift- och underhållskostnader på kontor 
I drift och underhållskostnader ingår även kontorskostnader för att behandla mätvärden. Dessa 
kostnader beror på hur ofta mätvärden samlas in och om timvärden eller mätarställningar 
samlas in. För att få en korrekt kostnadsbild behövs därför kostnadsuppgifter för timvärden 
och månadsvärden. Vi väljer även att ta med kostnader för support och licenser som härrör till 
datasystemet. 

Undersökningsfrågor - drift- och underhållskostnader E U B 
32. Hur stora kan de årliga kostnaderna beräknas bli för drift och underhåll av 

mätinsamlingssystemen? 
X   

33. Vilken driftsäkerhet har respektive mätinsamlingssystem? X   

34. Hur stor är snittkostnaden för att åka ut och kontrollera varför en mätare inte 
rapporterar mätvärden? 

 X  

35. Hur stora är kommunikationskostnaderna för överföring av mätvärden i de olika 
mätinsamlingssystemen? (GSM, telenätet etc.) 

 X  

36. Vilka merkostnader uppkommer på kontoret då avläsning sker tätare och fler 
mätvärden ska behandlas? 

 X  

37. Hur stora är kostnaderna för support och licenser per mätpunkt och år? X   

4.4.3 Övriga kostnader 
Under övriga kostnader ligger kostnader för ej avskrivna mätare som monteras ned, 
fakturering samt ökade kreditrisker. 

Avskrivning av elmätare 
Då en del av de mätare som byts ut inte kommer vara helt avskrivna, uppstår en kostnad som 
baseras på hur många mätare som i genomsnitt monteras ner per år. Mälarenergi tar alltså ut 
en kostnad i förväg, vilket ses som en utbetalning i en investeringsmodell. 

Fakturering 
Kostnaden för fakturering kan beräknas utifrån porto, kuvert, utskrift, papper, kuvertering och 
betalningshantering. Många energibolag funderar på att börja debitera månadsvis, vilket får 
som effekt att kostnaderna för fakturering blir större om de tidigare exempelvis debiterade 
varannan månad. 

Ökade kreditrisker 
Om hänsyn tas till att debitering kommer att ske utifrån verklig förbrukning så kommer 
kreditrisken för elnätbolag att öka. Idag preliminärdebiteras många kunder, vilket innebär att 
kunderna betalar för energiförbrukning innan den har skett. Vid debitering av verklig 
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förbrukning kommer energibolagen att ligga ute med kapital för energi de redan sålt. Detta 
gör att deras kreditrisk ökar med tiden till inbetalning. Utifrån uppgifter om hur Mälarenergi 
debiterar idag och hur de avser debitera i framtiden så kan den ökade kreditrisken beräknas. 

Upphandling 
Innan installationen av mätinsamlingssystem kan göras i full skala måste Mälarenergi Elnät 
föra diskussioner, utvärdera och skriva kontrakt med en eller flera leverantörer. 
Lönekostnaden för de personer som arbetar med denna upphandling uppkommer som en följd 
av investeringen och bör därmed belasta projektet. Det blir intressant att ta reda på hur stor 
upphandlingskostnaden beräknas bli i samband med valet av ett eller flera nya mätinsamlings-
system. 

Marknadsföring och avisering 
Mälarenergi bör informera sina kunder om den installation som kommer att göras. 
Marknadsföring och information kommer förhoppningsvis att göra kunderna mer positivt 
inställda till installationen och därmed också bli mer samarbetsvilliga. Detta gäller att låta 
kunden förstå att det är positivt med en ny elmätare. Avisering måste göras före strömmen 
bryts hos samtliga kunder. Kostnaderna för marknadsföring och avisering måste således 
bestämmas. 

Undersökningsfrågor - övriga kostnader E U B 
38. Hur stort är det bokförda värdet av befintliga elmätare i regionen? X   

39. Hur mycket beräknas kostnaden för fakturering öka vid övergång till tätare avläsning 
och fakturering? 

X   

40. Hur mycket beräknas kostnaderna bli i samband med upphandling av 
mätinsamlingssystem? 

 X  

41. Vilken kostnad innebär den ökade kreditrisken för Mälarenergi?   X 

42. Hur stora är kostnaderna för marknadsföring och avisering  X  

4.5 Precisering av besparingar 
Nätbolagen kan också göra besparingar med ett mätinsamlingssystem. Olika aktörer har olika 
uppfattning om besparingarnas storlek och de är starkt nationellt kopplade. I exempelvis 
Italien så antas att en stor del av investeringen ska betalas genom att mängden elstölder 
minskar. Så är definitivt inte fallet i Sverige. Här består besparingspotentialen istället i ett 
flertal mindre delar och de flesta nätbolagen räknar här med att kostnaderna kommer överstiga 
besparingarna.  

Automatisk mätavläsning 
Den största besparingen kommer att realiseras genom att avläsning kan ske automatiskt 
istället för manuellt. Detta gäller såväl vid den tidigare lagstadgade årliga avläsningen som 
vid flyttningsavläsning för slutlig debitering och avläsning vid byte av elleverantör. 
Besparingen ligger i minskade kostnader för transporter, personal samt administration av 
mätvärden mm. Mätare som är placerade inomhus hos kunden kan vara mycket svåra att få 
tillgång till vid en manuell avläsning. I dessa fall krävs även mycket administrativt arbete för 
att få kontakt med kunden (brev, telefonsamtal, utskick av avläsningskort mm.), något som 
försvinner i samband med automatisk avläsning. 

Trots att automatisk avläsning införs kan det bli aktuellt att göra en okulärbesiktning av 
samtliga mätare efter ett antal år för att upptäcka eventuella fel. Detta ger upphov till en 
kostnad som måste dras ifrån besparingen. 
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Undersökningsfrågor – automatisk mätavläsning E U B 
43. Vilken total kostnadsbesparing uppkommer genom att avläsning sker automatiskt 

istället för manuellt? 
X  X 

44. Vilken kostnadsbesparing uppkommer genom att svåråtkomliga mätare placerade 
inomhus inte längre behöver uppsökas för manuell avläsning? 

X  X 

45. Hur ofta kommer okulärbesiktning av de digitala mätarna att genomföras i framtiden?  X  

 

Utebliven kostnad för byte av gamla mätare 
De elmätare som finns uppsatta i regionen idag kräver underhåll och byts ut med jämna 
mellanrum. Detta är kostnader som uteblir om de gamla mätarna ersätts med nya och kan 
därmed ses som en besparing. 

Undersökningsfrågor – uteblivna kostnader för gamla mätare E U B 
46. Hur mycket sparar Mälarenergi genom att slippa köpa in och underhålla gamla analoga 

mätare? 
X  X 

 

Besparing i kundtjänst 
I samband med att månadsavläsning införs kommer debitering mot kund baseras på faktisk 
förbrukning. Enligt utredningen från Statens Energimyndighet beräknas mängden 
förfrågningar till kundtjänst minska genom en tydligare fakturering, vilket därmed minskar 
behovet av personal. Detta är en besparing som i utredningen delas lika med elhandelsbolaget, 
eftersom kostnaderna för kundtjänst normalt delas lika mellan nät- och elhandelsbolaget. Vi 
delar inte riktigt denna uppfattning och har för avsikt att undersöka hur stor del av kostnaden 
för kundtjänst som Mälarenergi Elnät står för och hur stor besparingen kan förväntas bli. 

Undersökningsfrågor – uteblivna kostnader för gamla mätare E U B 
47. Hur mycket kan Mälarenergi Elnät spara i kundtjänst genom tydligare fakturering? X  X 

 

Minskade nätförluster och elstölder 
De förluster, skillnaden mellan inmatad och uttagen energi, som uppkommer i elnäten 
kommer med största sannolikhet att minska beroende på att de digitala mätarna visar mer 
exakta mätvärden och drar mindre el än de analoga. Hur exakta de nya mätarna är skiljer sig 
mellan olika leverantörer och även mellan olika mätare hos en och samma leverantör. För en 
hel region kan dock någon procents skillnad i mätnoggrannhet ge väldigt stor effekt i 
slutändan. Digitala elmätare kan också vara svårare än analoga att manipulera så att 
elförbrukningen ser ut att vara mindre än den egentligen är. Dessutom kommer eventuella 
elstölder att förhoppningsvis upptäckas vid mätarbytet. Därför kan det tänkas att mängden 
elstölder minskar. 

Undersökningsfrågor – minskade nätförluster E U B 
48. Hur mycket kan Mälarenergi spara med mer noggranna digitala mätare? X  X 

49. Hur mycket kan Mälarenergi spara genom minskade elstölder då digitala mätare 
installeras? 

 X X 

 

Administrativa besparingar 
Utredningen från Statens Energimyndighet pekar på ett flertal administrativa besparingar för 
nätbolagen vid en övergång till fjärravläsning. Dessa delas upp i enklare schablonavräkning, 
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enklare administration vid leverantörsbyten och flyttar, lägre kostnader för omfakturering och 
lägre kostnader för faktureringssystem. 

Undersökningsfrågor – övriga administrativa besparingar E U B 
50. Hur stora är besparingarna för enklare schablonavräkning?  X  

51. Hur stora är besparingarna för enklare administration vid flyttar och leverantörsbyten?  X  

52. Hur mycket kan Mälarenergi spara genom enklare rutiner för fakturering?  X  

 

Samordningsvinster 
I samband med att fjärravläsning installeras för elkunderna i Västerås finns det en hel del 
samordningsvinster att göra om ett system väljs som även klarar automatisk avläsning på 
fjärrvärme och vatten. På så sätt kan investeringen delas mellan olika affärsområden i 
koncernen. Enligt direktiv från Mälarenergi ska mätinsamlingssystemet även kunna samla in 
mätvärden för värmeförbrukning i de mätpunkter där det idag finns tillgång till fjärrvärme. 
Detta måste beaktas vid valet av mätsystem, men i övrigt har vi inte för avsikt att studera 
kostnader och besparingar på koncernnivå. Studien genomförs i första hand för Mälarenergis 
räkning och därför kommer inte övriga samordningsvinster behandlas. 

Besparing vid central strömbrytning 
Om mätaren är försedd med en brytare som kan användas till att fjärrstyra strömtillförseln och 
centralt stänga av strömmen hos de kunder som inte betalar för sin förbrukning, skulle 
mängden obetald el kunna minskas. Idag sker avstängning genom att mätarsäkringen hos 
kunden byts ut mot en låsbar säkringshållare och det är tämligen enkelt för kunden att ta bort 
stiftet och sätta tillbaka en säkring. Om strömmen istället bryts centralt försvåras detta 
beteende. De flesta mätsystem som kommer att behandlas i denna rapport är inte utrustade 
med en centralstyrd brytare. I dessa fall kan enligt vår handledare från Mälarenergi inte en 
separat installation av brytare försvaras av den möjliga besparingen. I de fall där brytaren 
redan sitter i mätaren från början bör dock ovan nämnda besparingspotential beaktas. 

Undersökningsfrågor – central strömbrytning E U B 
53. Hur mycket skulle Mälarenergi kunna spara per år om de hade möjlighet att centralt 

bryta strömtillförseln till icke betalande abonnenter? 
 X  

 

Höjda nätavgifter 
Det kommer att ges möjlighet för nätbolagen att höja nätavgiften för att täcka den investering 
som görs i nya mätinsamlingssystem. Kunderna kommer alltså att få betala hela eller en del 
av investeringen. Detta avgörs med nätnyttomodellen som är en modell för att bestämma vad 
som är skäliga nätavgifter. För Mälarenergi är det av vikt att få veta hur mycket de bör höja 
sin nätavgift för att investeringen inte ska bli olönsam. Detta kommer att kunna bestämmas i 
vår investeringsmodell genom en jämförelse av totala kostnader och besparingar. 

Undersökningsfrågor – höjda nätavgifter E U B 
54. Hur mycket måste Mälarenergi höja sin nätavgift gentemot kunderna för att inte 

investeringen ska bli olönsam? 
  X 

4.6 Uppbyggnad av generell investeringsmodell 
Vi har redan visat att nuvärdesmetoden är mest lämpad vid en större investeringskalkyl (se 
avsnitt 3.1.4) och väljer därför att använda denna i beräkningarna. Målet är att uttrycka 
investeringens lönsamhet i SEK per mätpunkt och år, vilket innebär att nuvärdet måste 
kapitaliseras med hjälp av annuitetsmetoden. Principerna för annuitetsmetoden och 
nuvärdesmetoden beskrivs i kapitel 3.2 och 3.3. 
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Echelon och Statens energimyndighet har utformat ekonomiska modeller för 
mätinsamlingssystem. För att säkerställa att vår investeringsmodell tar hänsyn till alla 
relevanta kostnader och besparingar för ett elnätbolag har vi tagit del av deras ekonomiska 
modeller. Det är även viktigt att Mälarenergi får möjlighet att göra tillägg om de anser att 
några parametrar saknas. En undersökningsfråga till Mälarenergi blir därför att fråga om vår 
investeringsmodell tar hänsyn till alla framtida kostnader och besparingar som de tror sig ha. 

Investeringsmodellen bör byggas upp med utgångspunkten att ett eller flera 
mätinsamlingssystem kan väljas. Det bör även skiljas mellan leverantörsberoende kostnader 
och besparingar samt leverantörsoberoende kostnader och besparingar. En viktig 
undersökningsfråga för modellen är att se över vilka kostnader som uppkommer vid vilka 
tidpunkter. 

I en investeringsmodell som använder sig av nuvärdesmetoden finns det flera grundläggande 
parametrar som måste bestämmas. Mälarenergi måste avgöra projektets livslängd. Skattesats 
och framtida inflation måste också bestämmas eftersom investeringsmodellen ska ta hänsyn 
till detta. Skattesatsen är enkel att ta fram, eftersom den är känd, medan inflationen måste 
uppskattas.  

I investeringsmodellen tas hänsyn till vilken avskrivningstid som Mälarenergi avser använda 
för ett nytt mätinsamlingssystem. Det är därför nödvändigt att fråga Mälarenergi om 
avskrivningstidens längd. 

En produkt kan efter avskrivning ha ett restvärde. Värdet för en avskriven digital elmätare 
med tillhörande kommunikationsutrustning måste därför bestämmas. 

För att bestämma kalkylräntan i investeringen kommer dels Mälarenergis kalkylränta och dels 
en beräknad kalkylränta, rt, användas. För att beräkna kalkylräntan behövs information om 
Mälarenergis målskuldsättningsgrad, marknadens låneränta och aktieägarnas avkastningskrav. 
I ekvationen nedan visas hur reala kalkylräntan före skatt kan beräknas. 
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E
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r

−
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1  , där 

rE  = avkastning på eget kapital 
rs = marknadens låneränta 
S  = skulder  
T = totalt kapital 
s  = skattesats 
E = eget kapital 

För att beräkna aktieägarnas avkastningskrav (rE ) måste ett antal betavärden, βt, βs  och βE 
uppskattas för Mälarenergi samt riskfria ränta, rf, och marknadsportföljens avkastning, rm. 
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βE = risk i förhållande till marknadsportföljen för eget kapital 
βt = risk i förhållande till marknadsportföljen för totalt kapital 
βS = risk i förhållande till marknadsportföljen för skulder 

För att få en rättvisande investeringsmodell måste en starttid för projektet sättas. Som 
utgångspunkt i beräkningarna kommer den tidpunkt som Mälarenergi uppger att användas, 
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men i vidare analys kommer rekommendationer ges om när investeringen bör genomföras. 
Detta beror på hur förhållandet mellan kostnader och besparingar ser ut. 

I investeringsmodellen ingår även känslighetsanalys, scenarioanalys, break-even analys och 
extremvärdesanalys, men för dessa analyser behöver inga specifika undersökningsfrågor 
ställas. I känslighetsanalysen kommer enskilda variablers påverkan på investeringens 
lönsamhet undersökas för att få fram vilka som är det mest avgörande variablerna. Alla 
enskilda variabler, som exempelvis projektlängd och kalkylränta, och kostnads- och 
besparingsposter, som logistikkostnader och hårdvarukostnader kommer att undersökas. Med 
break-even analysen kommer vi att undersöka hur stora besparingar som behövs för att 
investeringen ska ha ett nuvärde lika med noll. Extremvärdesanalysen i sin tur kommer att ge 
gränser för hur dåligt eller bra projektet kan gå. 

Undersökningsfrågor – generell investeringsmodell E U B 
55. Vilken livslängd anser Mälarenergi att projektet har? X   

56. Vilken inflationsnivå kommer det att vara under de kommande 15 åren?  X  

57. Vilken avskrivningstakt avser Mälarenergi använda för investeringen? X   

58. Vilket restvärde kommer mätinsamlingssystemet att ha?  X  

59. Vilken kalkylränta använder Mälarenergi? X   

60. Hur stor är Mälarenergis matematiskt beräknade kalkylränta?   X 

61. När avser Mälarenergi påbörja projektet med ett nytt mätinsamlingssystem och är 
denna tidpunkt lämplig? 

X X  

4.7 Mätområdets kundstruktur, direktiv och lagkrav 
Målsättningen är att utvärdera vilken eller vilka typer av system som uppfyller de krav som 
ställs i en viss region. I tätort ligger mätpunkterna tätt och relativt nära närmsta nätstation. Här 
krävs alltså inget system som klarar av att skicka data långa sträckor och det finns goda 
förutsättningar för att fyllnadsgraden för en koncentrator blir hög. Däremot är avstånden 
betydligt längre på landsbygden, vilket ställer högre krav på systemen avseende avstånd och 
fyllnadsgrad. Det krävs att koncentratorn kan sitta högt upp i elnätet, för att omfatta så många 
mätpunkter som möjligt. Inte bara geografin ställer krav utan även de lagkrav som gick 
igenom juni 2003. De kräver timavläsning för kunder med en mätarsäkring över 63 Ampere. 
Mälarenergi har även har gett direktiv om att mätinsamling av värmevärden ska vara möjligt 
på de mätpunkter där fjärrvärme finns. Detta gäller framförallt tätorter och samhällen. 

Vi har skapat en modell som grupperar kunderna i regionen och tar hänsyn till ovan nämnda 
krav. De geografiska förutsättningarna eller kundstrukturen ges av antalet kunder per 
nätstation. I ett glest nät tenderar vissa systemlösningar att bli olönsamma och då avståndet 
till nätstationerna ökar ställs också högre krav på mätsystemen. Lagkravet grupperar in de 
kunder som måste ha tim- respektive månadsavläsning efter storlek på mätarsäkring. 
Direktivet från Mälarenergi innebär att även andra faciliteter som fjärrvärme ska kunna mätas 
på vissa kunder. 

Tabell 4.1: Segmentering av kundfördelningen i Mälarregionen 
 Små kunder 

0-63 A 
månadsavläsning 

Stora kunder 
>63 A  

timavläsning 

Antal 
nätstationer 

Kunder per 
nätstation 

Tätort  
mätning fjärrvärme 

    

Landsbygd  
avståndskrav 
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Varje cell i matrisen får alltså olika krav på sig och utifrån dessa krav kan potentiella 
leverantörer väljas. För att kunna applicera modellen på Mälarenergi krävs uppgifter om hur 
många mätpunkter i regionen som hamnar i respektive cell. 

Undersökningsfrågor – Kundfördelning E U B 
62. Hur är Mälarenergi Elnäts kunder fördelade utifrån mätarsäkring och geografi? X   

63. Hur långa sträckor kan de olika mätinsamlingssystemen skicka data? X   

64. Vilka system klarar att samla in värden för fjärrvärme och andra faciliteter? X   

4.8 Sammanfattning av uppgiftsprecisering 
I uppgiftspreciseringen har vi brutit ner de kostnader och besparingar som förväntas realiseras 
då Mälarenergi Elnät introducerar ett eller flera mätinsamlingssystem. Kostnaderna har delats 
upp i två huvudgrupper; Logistikkostnader, vilka drivs av de aktiviteter som uppkommer i 
samband med installation av mätsystemen och Material- och driftkostnader, vilka i stor 
utsträckning beror av priset på den hårdvara som väljs. Besparingen ligger framförallt i att 
nätbolagen slipper en stor del av dagens manuella avläsningar samt förenklade rutiner i 
fakturering och kundtjänst. Detta leder fram till utformningen av investeringsmodellen. 
Modellens utseende styrs av vilka kostnader och besparingar som identifierats, samt när dessa 
inträffar i tiden. För att skapa investeringsmodellen måste även ett flertal grundläggande 
parametrar preciseras, exempelvis kalkylränta och livslängd för projektet mm. 

 

Utöver dessa huvudområden har även valet av mätinsamlingssystem utifrån mätområdets 
kundstruktur, direktiv och lagkrav diskuterats i uppgiftspreciseringen. Geografiska aspekter 
och direktiv från Mälarenergi sätter gränser för vilken teknik som är möjlig att välja. Vi 
kommer därför att undersöka olika systems prestanda och hur Mälarenergis kunder är 
fördelade i regionen. Det finns även lagliga krav som begränsar valet av system för 

Logistikkostnader 
− Lagerföringskostnader 
− Lagerhållningskostnader 
− Hanteringskostnader i lager 
− Hanteringskostnader utanför lager 
− Transportkostnader 
− Administrativa kostnader 
− Övriga logistikkostnader 

 

Material- och driftkostnader 
− Hårdvarukostnader 
− Drift- och underhållskostnader  

i fält 
− Drift- och underhållskostnader  

på kontor 
− Övriga kostnader 

Generell investeringsmodell 
− Kalkylränta 
− Avskrivningstakt 
− Projektets start 
− Projektets livslängd 
− Restvärde 
− … 

 

Besparingar 
− Automatisk mätavläsning 
− Utebliven kostnad för gamla mätare 
− Besparing i kundtjänst 
− Minskade nätförluster och elstölder 
− Administrativa besparingar 
− Besparing vid central strömbrytning 

 

Figur 4.4: Koppling mellan de olika delarna i uppgiftspreciseringen 

Kundstruktur 
Direktiv 
Lagkrav 

 
A 
P 
P 
L 
I 
C 
E 
R 
I 
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framförallt timavlästa kunder. Efter att dessa frågor har utretts kan investeringsmodellen 
appliceras på respektive mätinsamlingssystem eller en kombination av dessa. Därtill krävs 
naturligtvis även all grunddata, vilken ges genom att undersökningsfrågorna besvaras. Dessa 
data presenteras i kapitel 8, kartläggning av kostnader och besparingar. 

4.9 Avgränsningar från uppgiftsprecisering 
Under nedbrytningen i uppgiftspreciseringen har ett antal avgränsningar gjorts för att förenkla 
problemet och göra dess omfattning hanterbar. Här följer en kort sammanfattning av gjorda 
avgränsningar. 

•  Beträffande materialflödet väljer vi att fokusera på de aktiviteter som kommer att ske 
inom Mälarenergi i samband med installationen. Processer som ingår i flödet men sker 
utanför företaget kommer inte att behandlas närmare. För dessa delar blir det endast av 
intresse att ta hänsyn till kostnader och intäkter på en övergripande nivå. 

•  Materialflödets startpunkt definieras som inleveransen av terminaler eller elmätare och 
slutpunkten i materialflödet definieras som den tidpunkt då montören har transporterat 
tillbaka de gamla elmätarna efter montering. Materialflödet vid efterbearbetning som 
exempelvis skrotning kommer det inte att läggas någon vikt vid. 

•  Det är i huvudsak de logistikkostnader som materialflödet i samband med 
installationen ger upphov till som kommer att behandlas. Exakta flödesvägar eller 
precisering av varje delaktivitet är inte möjligt att beskriva inom ramen för denna 
studie och skulle heller inte förändra resultatet märkbart. 

•  Vi förenklar investeringsmodellen genom att anta att alla betalningar sker vid slutet av 
varje år. Detta är en vedertagen förenkling som stöds i litteraturen (se kapitel 3.2). 
Konsekvenserna av förenklingen bör vara små, då de kommande betalningarna 
kommer att ske relativt jämnt fördelade över året. 
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Figur 5.1: Utredningens uppbyggnad 
(Källa: Lekvall & Wahlbin, s.183, 2001) 

Syfte och direktiv

Beslutssituation

Referensram o ch
teoretiska modeller

Preciserad
undersökningsuppgift

Metod

Mätteknik och
mätinstrument

Värdering av
använda metoder

Fältstudie

Grunddata

Tolkning och
analys

Redovisning av
resultat
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5 Metod 
Detta kapitel beskriver utredningens uppbyggnad, det urval av aktörer som har intervjuats, 
hur genomförandet av intervjuerna har gått till samt vilka aktörer som har besvarat de olika 
undersökningsfrågorna. Vidare ges en övergripande beskrivning av investeringsmodellens 
uppbyggnad och analysens genomförande. 

5.1 Utredningens uppbyggnad 
Mälarenergi Elnät är i behov av en investeringsmodell för att ekonomiskt utvärdera olika 
leverantörer av mätinsamlingssystem. Utifrån detta behov och givna direktiv har syftet med 
utredningen definierats. I figur 5.1 kan utredningens uppbyggnad följas. 

Referensramen har framförallt byggts upp 
med hjälp av litteratur kring investering 
och logistik. Flera teoretiska modeller har 
behandlats för att sedan kunna appliceras i 
uppgiftspreciseringen, kartläggningen och 
analysen i utredningen. 

I uppgiftspreciseringen har syftet brutits 
ned i flera delar för att på ett strukturerat 
sätt nå fram till undersökningsfrågor som 
måste besvaras för att kunna uppnå 
utredningens syfte. 

För att skapa en bild av dagens situation 
har utöver de delar som finns i figuren en 
beskrivning av nuläget gjorts. Information 
har samlats in från Internet, genom 
diskussioner med handledare och andra 
anställda på Mälarenergi Elnät samt 
genom en intervju med en sakkunnig person på Svensk Energi, branschorganisationen för 
energibolagen. Vi har även varit på en mindre konferens med flera medelstora elnätbolag, där 
olika tankar och idéer utbyttes om mätinsamlingssystem. En viktig del i nedbrytningen av 
problemet har även varit att ta del av rapporter från Statens energimyndighet som låg till 
grund för riksdagsbeslutet i juni 2003. 

I nästa avsnitt beskrivs den mätteknik och de mätinstrument som använts under själva 
fältarbetet, men först kommer en kort beskrivning av vilken typ av undersökning detta är och 
vilken sorts data som behandlats. 

5.1.1 Undersökningens inriktning och ansats 
Utredningens inriktning är beskrivande, vilket innebär att syftet är att kartlägga fakta inom ett 
område. Exempel på andra inriktningar är förklarande, som fokuserar på orsakssamband, 
förutsägande, som målar upp framtidsscenarion utifrån givna förutsättningar och explorativ, 
som ger grundläggande kunskap inom ett nytt område.116 

Ansatsen i undersökningen beskriver tillvägagångssättet för att komma fram till utredningens 
slutsatser. Det finns olika ansatser som en utredning kan använda sig av. Denna utredning har 
en så kallad fallstudieansats, eftersom vi i detalj studerar och analyserar ett problem på ett 

                                                
116 Lekvall & Wahlbin (s.196, 2001) 
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specifikt företag genom att kartlägga och analysera bakomliggande faktorer. Exempel på 
andra ansatser är tvärsnittansats där inbördes jämförelse görs mellan olika grupper och 
tidsserieansats som istället är kopplad till tidsaspekten.117 

Kartläggningen har i huvudsak byggts upp kring ett flertal intervjuer, vilka ursprungligen gav 
kvalitativa primärdata. Ur detta material har sedan i största möjliga utsträckning kvantitativa 
data utvunnits, vilka sedan har applicerats i investeringsmodellen. Uppgifter har i vissa fall 
samlats in från tidigare undersökningar inom området, vilket innebär att även sekundärdata 
utnyttjats i utredningen. 

5.2 Tillvägagångssätt 
I redovisningen av tillvägagångssättet för det fortsatta arbetet preciseras först vilka som har 
kontaktats, såväl inom som utanför Mälarenergi. Därefter definieras hur själva genomförandet 
av informationsinsamlingen har skett och avslutningsvis beskrivs i stora drag 
investeringsmodellens struktur samt hur analysen har genomförts. 

5.2.1 Respondenter i utredningen 
För att besvara undersökningsfrågorna i denna utredning har mycket uppgifter från 
Mälarenergi Elnät använts. Utöver diskussioner med vår handledare på Mätning/avräkning 
har bland annat ekonomiavdelningen, avdelningen för kartbearbetning och projektering (NIS) 
samt entreprenadavdelningen på Mälarenergi kontaktats. Vilken personal som kontaktats på 
respektive avdelning har i stor utsträckning styrts av vår handledare. Vi har även besökt de 
lager som Mälarenergi har idag och som förmodligen kommer att användas för lagring av 
mätutrustning vid installationen. Vidare har vi på plats studerat de system som idag finns 
installerade på Mälarenergi för att få en bättre förståelse för systemen och möjligtvis kunna 
besvara undersökningsfrågorna på ett bättre sätt. Att se systemen i drift var en bra 
förberedelse inför diskussioner med olika leverantörer. 

Utöver information från Mälarenergi, har ett antal leverantörer av mätinsamlingssystem, 
elnätbolag samt branschföreträdare kontaktats. De leverantörer som har intervjuats är 
Enermet, Milab, Senea, HM Power, Iprobe samt Viterra och Techem. De fyra förstnämnda 
levererar mätinsamlingssystem som Mälarenergi idag testar i mindre skala. De hör till de 
främsta leverantörerna på den svenska marknaden. Iprobe är en leverantör med en helt ny 
teknik som kan bli aktuell i mindre fastigheter, medan Viterra och Techem säljer 
helhetslösningar där mätvärden levereras till Mälarenergi mot en fast årskostnad per 
mätpunkt. Kostnaden för en helhetslösning kommer i analysen ställas i relation till kostnaden 
att genomföra investeringen på egen hand. 

Förutom Mälarenergi har två olika elnätbolag som redan har genomfört installationen av ett 
mätinsamlingssystem intervjuats. Det finns fortfarande endast ett fåtal system i full drift och 
vi har tillsammans med vår handledare och personal från Mälarenergi besökt Sollentuna 
Energi och Elverket Vallentuna, två kända nätbolag med installerade mätinsamlingssystem. 
Även synpunkter från en företrädare från branschen, Birger Eriksson på Svensk Energi har 
samlats in. 

Vårt urval har blivit något skevt, eftersom det tar med betydligt fler leverantörer än elnätbolag 
och branschföreträdare. Detta beror på att det i dagsläget finns få nätbolag med 
färdiginstallerade system. Det blir därför av vikt att inte påverkas mer av leverantörerna, trots 
att de är fler, än av någon annan aktör. 

                                                
117 Lekvall & Wahlbin (s.209, 2001) 
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5.2.2 Genomförande av datainsamling 
Vi har genomfört intervjuer med samtliga aktuella aktörer. Vid själva intervjun har ett 
frågeformulär, som utgår från undersökningsfrågorna (se kapitel 4) använts. Beroende på om 
intervjun har skett med ett elnätbolag, en systemleverantör eller en branschföreträdare har ett 
specifikt frågeformulär utformats. 

Undersökningsfrågorna är från uppgiftspreciseringen indelade i fem kategorier. I 
nedanstående tabell beskrivs vilka aktörer som i huvudsak har besvarat vilka frågor utifrån 
denna indelning. För att få en god överblick i tabellen har vi valt att inte sätta kryss om en 
aktör endast har besvarat någon enstaka fråga från ett område. Efter tabellen kommenteras 
kort hur vi har resonerat i kopplingen mellan undersökningsfrågor och aktörer. 

Tabell 5.1: Kategorier av undersökningsfrågor och vilken aktör som ska besvara frågorna 
Område Mälarenergi Elnätbolag Leverantör Branschföreträdare 

Logistikkostnader X X   

Material- och driftskostnader X X X  

Besparingar X X  X 

Investeringsmodellen X X  X 

Geografisk kundfördelning och direktiv X    

 
Många av de parametrar som driver logistikkostnader är företagsspecifika och har därmed 
besvarats av Mälarenergi. Dessa svar kommer även i viss utsträckning ställas i relation till 
erfarenheter från andra elnätbolag. Vissa frågor rörande tidsåtgång för montering och 
programmering har besvarats av elnätbolag som redan genomfört en större installation. 

Frågeställningarna kring material- och driftskostnader berör framförallt de materialkostnader 
som är förknippade med valet av mätinsamlingssystem och dessa frågor har besvarats av 
respektive leverantör. Erfarenheter kring de olika systemens driftsäkerhet har vi fått uppgifter 
om från de tester som Mälarenergi gjort med olika system, samt från andra elnätbolag. 

De besparingar som blir aktuella vid övergång till fjärravläsning har diskuterats med flera av 
aktörerna. För att bedömningen av storleken på dessa besparingar ska bli så korrekt som 
möjligt har uppgifter samlats in från såväl Mälarenergi, andra nätbolag som 
branschföreträdare. 

De flesta frågor angående investeringsmodellen har ställts till Mälarenergi. Det finns dock 
frågor, som avskrivningsperiod och projektets livslängd som också har kunnat besvaras av 
branschföreträdare och andra elnätbolag. 

Frågor gällande den geografiska kundfördelningen i Mälarregionen har besvarats av 
Mälarenergi. Informationen har dock varit svåråtkomlig och har därför fått samlas in från 
flera olika avdelningar, vilket i vissa fall har gett motsägelsefulla data. I dessa fall har ett 
rimligt värde interpolerats fram i samråd med vår handledare. 

Anteckningar i samband med intervjuerna har dokumenterats direkt på bärbar dator och för 
hand. Efter redigering och sammanställning av de uppgifter som har framkommit vid 
respektive intervju har dessa verifierats. Dokumentationen har översänts till den eller de 
intervjuade personerna per e-post. För att vi inte skulle köra fast i utredningen har vi bett om 
svar inom två arbetsveckor. Detta har fungerat väl och samtliga intervjuade personer har 
verifierat intervjuunderlaget. 
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5.2.3 Investeringsmodellens uppbyggnad 
Den investeringsmodell som har skapats i Excel kan ses som ett delresultat för sedan kunna 
beräkna investeringens lönsamhet. Modellen är uppbyggd på ett flertal olika kalkylblad som 
är sammanlänkade med formler. Indata till modellen anges under flikarna grunddata, 
systemspecifika kostnader, logistikkostnader, övriga kostnader och besparingar. Därefter 
presenteras automatiskt utfallet under flikarna resultat, diagram och känslighetsanalys. 
Modellen följer alltså samma uppdelning som är gjord i uppgiftspreciseringen i rapporten. 

I grunddata anges grundläggande parametrar såsom kalkylränta, projektlivslängd, 
avskrivningstid etc. Här anges också timkostnader för involverad personal, lagerparametrar 
samt antalet mätpunkter som respektive mätinsamlingssystem innefattar. Modellen kan 
utvärdera upp till fyra olika system parallellt. Varje system har en flik där systemspecifika 
kostnader uppdelade i hårdvarukostnader, drift- och underhållskostnader samt system-
specifika logistikkostnader beräknas. Modellen beräknar automatiskt hur många montörer och 
elektriker som behövs för installation av respektive system. I figuren nedan illustreras ett 
utdrag där hårdvarukostnader kalkyleras. Observera att priserna endast utgör ett exempel. 

 

Figur 5.2: Exempel från investeringsmodell, hårdvarukostnader 

Ett stort arbete har lagts ner på att modellen automatiskt ska fördela kassaflöden rätt i tiden. 
Kostnader som uppkommer under installationstiden har fördelats jämnt över denna period, 
medan andra kostnader som drift- och underhållskostnader har fördelats över hela projektets 
livslängd. Vissa kostnader och besparingar tilltar eller avtar också under projektets löptid, 
vilket då justeras automatiskt med hjälp av formler. Förutom de totala logistikkostnaderna i 
projektet beräknas även beställningskvantitet, beställningsperiodicitet och säkerhetslager-
nivåer för respektive system. 

För varje år diskonteras kassaflödet hem till år noll (se figur ovan) med hjälp av den formel 
för nuvärdesumman som presenterats i ekvation 3.7. I beräkningarna används en nominell 
kalkylränta efter skatt. Kostnader som uppkommer precis vid projektets inledning, såsom 
marknadsföring, inköp av handdatorer, upphandlingskostnad med mera behöver inte 
diskonteras. Det beräknade nuvärdet kapitaliseras sedan ut som annuiteter över det antal år 
som projektet löper och presenteras i resultatfliken som total årskostnad samt kostnaden per 
mätpunkt och år. Även installationskostnaden per mätpunkt och kassaflödet under projektet 
presenteras. 

 

Figur 5.3: Exempel från investeringsmodell, resultat 

Resultatet presenteras också i olika diagram som visar kassaflöde samt procentuell fördelning 
av kostnader och besparingar. Dessa diagram kommer att återges i analysen. I den sista fliken 
behandlas slutligen resultatet i en känslighetsanalys. 
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5.2.4 Genomförande av analys 
För att kunna jämföra olika mätinsamlingssystem med varandra inleddes analysen med att 
modellen matades med indata i det arbetsmoment som vi har valt att kalla Applicering av 
investeringsmodellen. Data, som besvarar alla de undersökningsfrågor som ligger till grund 
för det fortsatta arbetet, matades då in i investeringsmodellen. Uppgifterna berör såväl olika 
leverantörer som Mälarenergi. I de fall som otillräcklig information har getts från Mälarenergi 
har en diskussion förts med handledaren för att uppskatta eventuella värden. Om information 
kring någon kostnadspost uteblivit från samtliga leverantörer av mätinsamlingssystem, har 
även denna uppskattats. Vi har dock i första hand försökt komplettera dessa data genom att ta 
kontakt med leverantören igen och i andra hand att tvingats uppskatta värdet. 

Analysen har delats upp i ett antal delmoment. Inledningsvis har tidpunkten för investeringen 
och logistiken analyserats. I logistiken berörs bland annat beställningskvantitet, 
säkerhetslager, lagerkostnader och organisation. Därefter har scenarier med olika 
insamlingssystem jämförts. Här har det framkommit vilka som är de mest kostnadseffektiva 
lösningar. Sist har en känslighetsanalys av de viktigaste parametrarna gjorts samt en 
extremvärdesanalys. 

5.3 Felkällor 
Felkällor kan delas in i dess påverkan på utredningens reliabilitet och validitet. Reliabilitet är 
mätmetodens förmåga att motstå inflytande av olika tillfälligheter i intervjusituationen medan 
validitet bestämmer om mätmetoden verkligen mäter det som avses mätas. 

5.3.1 Reliabilitet 
Det finns en risk att de uppgifter som vi fått från intervjuerna inte är tillförlitliga. De 
elnätbolag som vi intervjuat, har redan installerat automatiska mätinsamlingssystem och det 
kan finnas en risk att de vill dölja eventuella problem och försköna siffrorna för exempelvis 
installation eller drift och underhåll. De vill förmodligen inte vissa att de har gjort en dålig 
investering om så är fallet.  

Systemleverantörerna som vi har träffat är intresserade av att sälja sina mätinsamlingssystem. 
De har förmodligen gjort mycket för att framstå som det bästa alternativet, speciellt när de vet 
att vi gör en ekonomisk utvärdering för Mälarenergi av deras system. 

Den branschföreträdare som vi har intervjuat får dock ses som opartisk. Han har inget 
egenintresse i att styra vår utredning och vi anser därför att dessa uppgifter är mer 
tillförlitliga.  

Även uppgifter som har erhållits från källor internt på Mälarenergi kan i vissa fall vara 
uppskattningar, behäftade med osäkerheter eller fel. De felkällor som nämnts ovan kräver 
någon form av kvalitetssäkring. Detta har skett genom diskussioner med vår handledare på 
Mälarenergi som har en god uppfattning om vad som kan anses vara rimliga värden. 

Vi har använt ett antal sekundära källor i form av rapporter, artiklar och böcker, framförallt 
rapporter från Statens Energimyndighet och SWECO, vilka bör ses som tillförlitliga även om 
vi inte håller med om allt de skriver. Artiklar är framförallt tagna från tidningen ERA, som är 
energibranschens egen tidning. Tidningen är erkänd inom energibranschen och vi anser därför 
att även denna källa bör vara tillförlitlig. Några utredningar, som den från Göteborgs Energi, 
har vi bara fått sammanfattningar från. Källorna för dessa sammanfattningar är dock säkra. I 
ovan nämnda fall kommer informationen från Mats Håkansson, VD Mälarenergi Elnät.   
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5.3.2 Validitet 
En möjlig felkälla i denna utredning är att vår investeringsmodell innehåller någon form av fel 
och därmed ger felaktiga resultat. Kvalitetssäkring har i detta fall skett genom att 
Mälarenergis VD, Mats Håkansson, och handledare på Mälarenergi Elnät har granskat 
modellen. 

En annan möjlig felkälla finns i mätmetoden. Viss data kan ha gått förlorad i och med att vi 
inte har spelat in intervjuerna. Vår erfarenhet säger dock att en bandspelare hämmar 
respondenten och gör intervjusituationen stel. För att minska missuppfattningar i intervju-
situationen har istället respondenterna ombetts att vidimera uppgifterna. 
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6 Utvärdering av mätinsamlingssystem 
I detta kapitel följer en utvärdering av de insamlingssystem som huvudsakligen är aktuella för 
Mälarenergi Elnät. För att få en god uppfattning om systemens uppbyggnad presenteras 
principiella skisser över systemens funktionalitet. Varje avsnitt sammanfattas med tabeller 
över för- och nackdelar med respektive leverantörs system. Prisuppgifter kan av sekretesskäl 
inte lämnas ut till andra än Mälarenergi och presenteras i en separat bilaga.  

6.1 Milab 
Milab är ett företag baserat i Linköping med elva anställda och en omsättning 
på 18 MSEK år 2002. De gjorde under 1999-2001 stora förluster, men lyckades 
2002 göra en vinst på 2 MSEK.118 Milab har sålt sitt system till ett flertal 
elnätbolag, men endast gjort mindre installationer. Deras största kunderna finns idag i 
Helsingborg, Växjö och Sala.119 

6.1.1 Dagens produkter och dess teknik 
Milab säljer ett dubbelriktat mätinsamlingssystem vid namn MT2000. Tekniskt bygger det på 
den öppna arkitekturen LonWorks från Echelon. Systemet är uppbyggt av ett centralsystem, 
routrar samt terminaler. Centralsystemet handhar konfigurering av infrastruktur och 
terminaler samt insamling av mätvärden. Kommunikationen mellan terminal och router kan 
ske både med radio och via elnät eller tvåtråd, vilket gör det möjligt att använda Milabs 
system både på landsbygd med radio och i tätort med elnätskommunikation.120 De använder 
sig av en plattform för terminalerna som kallas Mbox och som kan samla in mätvärden för el, 
vatten, värme, gas etc. 

Infrastrukturen byggs upp av terminaler som mäter och lagrar mätvärden från elmätaren, samt 
routrar som sänder signalerna vidare från terminalerna till centralsystemet. Routrarna kan 
liknas vid switchar eller hubbar i ett lokalt nätverk och här sker ingen mellanlagring. För att 
hämta in ett mätvärde skickar centralsystemet en förfrågan till alla terminaler, men bara den 
terminal som ska skicka in sitt mätvärde svarar. Under den tid det tar för terminalen att svara 
står centralsystemet passivt och när det fått svar efterfrågas nästa mätvärde. När antalet 
mätpunkter blir stort, används flera utgångar från kommunikationsservern för att öka 
insamlingshastigheten av mätvärden, men det är ännu oklart om hastigheten räcker för riktigt 
stora system. 

För att minska störningsrisken vid elnätskommunikation kommunicerar terminalerna på alla 
tre faserna, vilket medför att det räcker att signalen på en av faserna kommer fram. På varje 
fas läggs en signal med hög frekvens. Terminalen ansluts till en elmätare via ett S0-gränssnitt 
eller seriellt. Mbox kan även kompletteras med olika tilläggstjänster i form av instickskort 
som gör det möjligt för terminalen att kommunicera med värmemätare, styra externa enheter 
samt rapportera mätarställningar för två olika tariffer. Milab har ett strategiskt samarbete med 
Landis+Gyr, en av världens största tillverkare av elmätare.121 

                                                
118 Affärsdata (031217) 
119 Muntlig uppgift: Swenningsson Kristina (031205) 
120 http://www.milab.se/produkter.html (031003) 
121 Zeidler & Jansson (s.24, 2003) 
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Figur 6.1: Schematisk bild över Milabs mätinsamlingssystem 

6.1.2 Installation samt drift & underhåll 
Produktionen av Milabs produkter sker i Åtvidaberg av KA Elektronics och leveranstiden är 
7-8 veckor, vilket är legio i branschen. Milab ger 2 års garanti på sina produkter och 
garanterar reservdelar i 10 år. För varken Milabs terminaler eller deras integrerade elmätare 
krävs förprogrammering eller förmontering. Själva monteringen hos kund beräknas ta cirka 
20 minuter. Monteringstiden för en router varierar kraftigt, eftersom det beror på hur 
nätstationen ser ut. Det kan ta allt från 20 minuter till fyra timmar. 

Strategin vid installationen är att börja inifrån med centralsystemet och gå utåt med routrar 
och sist terminaler eller integrerade elmätare. Arbetet bör alltså ske etappvis och det är viktigt 
att hela tiden kontrollera om terminalerna loggar på eller om det blivit något fel. I framförallt 
fritidsbostäder kan det hända att strömmen är avslagen vid installationstillfället. Om så är 
fallet och montören inte kan slå på strömmen så att terminalen får logga på, uppstår ett 
problem. Då måste handskakning med terminalen ske manuellt från centralsystemet när 
strömmen väl slagits till.  

När systemet är i drift kan Milab garantera en driftsäkerhet på 99,5 %. Driftsäkerheten är dock 
beroende på elnätet och topologin. Kommunikationskostnaderna är helt beroende på vilket 
media som väljs mellan router och centralsystem. Inga kommunikationskostnader finns 
mellan terminal och router, eftersom elnätet används.122 

6.1.3 Nya produkter och framtid 
Milab kommer med en integrerad elmätare under 2004. Mätaren är utvecklad i samarbete med 
Landis+Gyr. Milab har starka band till Landis+Gyr och det är möjligt att Landis+Gyr i 
framtiden kommer att stå för försäljningen av Milabs mätinsamlingssystem. Fördelen med 
detta skulle vara att elnätbolag kan skriva avtal med ett stort och ekonomiskt stabilt bolag, 
som kommer att finnas kvar en lång tid efter att installationen i Sverige är genomförd. Efter 
2009 ser Milab en marknad i Sverige för support av befintliga kunder samt nya marknader i 
främst Skandinavien, men även i resten av Europa.123 

                                                
122 Muntlig uppgift: Swenningsson Kristina (031205) 
123 Muntlig uppgift: Blom Tommy (031114) 
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Tabell 6.1: För- och nackdelar med Milab och dess mätinsamlingssystem 

Fördelar Nackdelar 

Timavläsning och hämtning av momentana 
mätvärden är möjlig. 

Avståndsbegränsning cirka 350 meter med 
högfrekvent elnätskommunikation. 

Använder Echelons beprövade teknik LonWorks för 
PLC, elnätskommunikation. 

Milabs system med LonWorks riskerar att bli 
utkonkurrerad av billigare lösningar från 
underleverantören Echelon. 

Kan samla in värden för el, värme, vatten och gas. Relativt dyra system. 

Stor strategisk samarbetspartner i Landis+Gyr. Litet företag med små resurser. 

Flera kompletteringsmöjligheter i form av 
instickskort. 

Störningar av elnätskommunikationen från 
exempelvis pumpstationer, fläktsystem och 
köpcentra. 

Mälarenergi har haft få tekniska problem i sitt 
pilotprojekt med Milabs system i Köping. 

För att hämta in ett mätvärde måste en förfrågan 
skickas ända ut till terminalen. Det sker ingen 
mellanlagring i routrar som kan utnyttjas. 

Företaget har relativt lång erfarenhet av 
mätinsamling. 

Terminaler loggar inte på automatiskt om strömmen 
är bruten vid installation. 

6.2 Senea 
Stockholmsbaserade Senea är ett företag med ett tjugotal anställda. De 
omsatte 56 MSEK 2002 och har sålt sitt system till ett flertal 
elnätbolag, däribland Sollentuna energi med 24 000 mätpunkter och Vattenfall. Trots flera 
affärer har de dragits med stora förluster, 33 MSEK år 2002.124 

6.2.1 Dagens produkter och dess teknik 
Senea säljer Senea CustCom, ett dubbelriktat system för automatisk mätvärdesinsamling. 
Systemet gör det möjligt att föra mätvärden, larm eller styrsignaler mellan en mätpunkt och 
ett centralsystem. Information om el, värme och vattenförbrukning kan skickas som 
mätarställningar eller som timvärden.125 

Senea avser inom kort erbjuda integrerade elmätare. Ett partneravtal med elmätartillverkaren 
Actaris har inneburit utveckling av integrerade mätare för både radio- och 
elnätskommunikation. Actaris är en av världens största elmätartillverkare. Tillsammans har de 
tagit fram ACE 4000, en nyutvecklade elektronisk mätare med integrerad radio- eller 
elnätskommunikation. Radiolösningen passar bäst i landsbygd medan lösningen med 
elnätskommunikation är anpassad för tätort. Den kan lagra mätvärden i 64 dygn och 
registrerar såväl fasavbrott som totalavbrott. I juli 2003 fick Senea tillsammans med Actaris 
en stor och viktig order från Vattenfall på 150 000 fjärravlästa elmätare. 126 Under slutet av 
2004 krävde dock Actaris Senea på ersättning för att projektet blivit dyrare än beräknat. Detta 
resulterade i en konflikt mellan parterna som ledde till att Senea valde att bryta kontraktet 
med Actaris127. Det är idag oklart hur Seneas verksamhet kommer att se ut i framtiden. 

Senea CustCom kan delas upp i de tre delarna kundterminal, collektor (koncentrator) och 
centralsystem. Den rutinmässiga insamlingen sker automatiskt efter förbestämda scheman, 
exempelvis en gång per månad. Momentana mätvärden kan också inhämtas från en valfri 
terminal. 

                                                
124 Affärsdata (031217) 
125 www.senea.se (031001) 
126 Zeidler & Jansson (s.24, 2003) 
127 www.di.se (031215) 
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Figur 6.2: Schematisk bild över Seneas mätinsamlingssystem med radiokommunikation 

Collektorn samlar upp mätvärden från tillhörande kundterminaler och kan mellanlagra data 
från upp till 1000 terminaler. Centralsystemet kontaktar collektorn med jämna intervall för att 
hämta hem mätvärden. Kommunikationen mellan collektorn och centralsystem sker 
framförallt via radio, signalkabel eller fibernätverk. Slutligen hamnar mätvärdena i en databas 
i centralsystemet. 

6.2.2 Installation samt drift & underhåll 
I projektet med Vattenfall var det Actaris som hade ett avtal med Vattenfall. Actaris hade i sin 
tur skrivit avtal med Senea och installatören Bravida. Bravidas installatörer använde GPS för 
att hitta mätpunkter på landsbygden och kort togs med digitalkamera på de mätpunkter där 
inte ett mätarbyte var möjligt. Detta möjliggjorde för en elektriker att titta på kortet och få en 
uppfattning om problemet innan denne återigen åkte ut för att montera upp mätaren. 
Installationen gick till så att ett stort antal montörer och elektriker, 100-150 stycken, var 
indelade i två grupper. En grupp monterade och lämnade problematiska installationer till 
nästa grupp som tog hand om de problematiska montage som montörerna lämnade efter sig. 
Man valde att spara alla mätare i sex månader för att kunna verifiera mätarställningen för 
kunden. Installatören använde mätarbytesblanketter och satte vid mätarbytet en lapp med 
streckkod för anläggningsnummer och mätarnummer på blanketten. Denna lapp lästes av vid 
inmatningen i centralsystemet. Strategin vid installationen var att börja inifrån och gå ut. Först 
centralsystem, sedan infrastruktur för collektorer och sist terminaler och mätare. Allt skulle 
vara klart inåt när terminalen börjar skicka mätvärden.  

Affärsområde Värme på Mälarenergi har i ett projekt installerat ca 1 800 fjärrvärmepunkter 
med Seneas utrustning. Erfarenhet från detta projekt säger att det är svårt att felsöka när 
kommunikationen sker med Seneas radiolösning. Senea menar själva att de använder GPS 
och en programvara som visar hur signalen försöker ta sig fram från terminal till collektor. På 
så sätt kan felkällor till kommunikationsproblem upptäckas. 

I Vattenfalls projekt garanteras 99,5 % driftsäkerhet. Mer exakt innebär detta att 99,5 % av 
alla mätvärden ska ha kommit in inom ett dygn. I Mälarenergis projekt är det idag cirka 40 
terminaler, som inte skickar in mätvärden. Av dessa 40 beror 15 på att strömmen är bruten 
och 25 på svåra radioförhållanden eller glest radionät. De senare måste läsas manuellt och 
motsvarar cirka 1,4 % av totalt antal. 
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Kostnaderna för kommunikation beror på val av media mellan collektorn och centralsystemet. 
I Mälarenergis fall används bland annat fiber och GSM. Prisskillnaderna är stora. För en 
GSM-lösning är kommunikationskostnaderna cirka 35 SEK/mätpunkt och månad medan det 
för fiber endast är cirka 1,50 SEK/mätpunkt och månad.128 

6.2.3 Nya produkter och framtid 
Det är svårt att sia om hur framtiden kommer att se ut för Senea. De har idag stora 
likviditetsproblem och det spekuleras mycket om vad som kommer att hända med företaget 
efter tvisten med Actaris. Dessutom tillträdde nyligen en ny VD på Senea. Vi väljer här att 
avstå från spekulationer. 

Tabell 6.2: För- och nackdelar med Senea och dess mätinsamlingssystem 

Fördelar Nackdelar 

Kan hantera mätvärden för såväl el, värme som 
vatten. 

Avståndsbegränsning cirka 350 meter med 
högfrekvent elnätskommunikation. För 
radiokommunikation kan avståndet variera kraftigt 
med topologin och hinder. 

Timavläsning och hämtning av momentana 
mätvärden är möjlig. 

Det kan vara svårt att uppnå en hög driftsäkerhet 
med en radiolösning. 

Dubbelriktad kommunikation möjliggör många 
tilläggstjänster. 

Obeprövad teknik för många tilläggstjänster. 
Tilläggsfunktioner som larm kan bli dyra.  

Har erfarenhet från flera stora installationer såsom 
Sollentuna och Vattenfall. 

Avbrutet samarbetsavtal med en av världens största 
elmätartillverkare, Actaris. 

Flexibelt system med kommunikation för både 
landsbygd och tätort. 

Stora likviditetsproblem 

6.3 Enermet 
Enermet är en världsomspännande mätartillverkare med totalt 400 
anställda. Företaget har ett tjugotal anställda i Sverige och omsatte 
85 MSEK 2002. Trots den stora omsättningen i förhållande till antalet anställda gick de med 
förlust med 7 MSEK under 2002129. Enermet har gjort en stor installation i Vallentuna 
omfattande cirka 12 000 mätpunkter. Andra kunder är Österléns Kraft, Bromölla energi och 
Graninge.130 

6.3.1 Dagens produkter och dess teknik 
Enermets AIM (Active Information Management) är ett dubbelriktat system för 
mätvärdesinsamling. Enermet har både mätare med integrerad terminal och elmätare med 
externa terminaler som fästes utanpå elmätarna. Den integrerade mätaren E120L skickar data 
över lågspänningsnätet medan E120G använder GSM-nätet och E120M använder 
mellanspänningsnätet. E120G är inte klar och finns hos Statens Provningsanstalt för provning. 
Precis som Milab använder sig Enermet av Echelons teknik LonWorks.131 Kommunikationen 
mellan de olika enheterna kan ske på olika sätt. Några exempel är PLC 
(elnätskommunikation) radio, GSM, SMS och telenätet.  

De integrerade elmätarna klarar timavläsning och kan lämna information rörande 
strömavbrott. Momentan avläsning kan även göras vid förfrågan och mätarna lagrar data för 

                                                
128 Muntlig uppgift: Forslin Bo (031202) 
129 Affärsdata (031217) 
130 Muntlig uppgift: Rex Nils (031209) 
131 Zeidler&Jansson (s.22, 2003) 
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upp till 35 dygn tillbaka. Samma mätare används till såväl 3-fas som 1-fas. Det finns två 
utgångar för styrning av elektriska komponenter i hemmet. Enheterna är IP-adresserade och 
mätaren har realtidsklocka med kalender och klarar fyra tidstariffer samt effekttariff. 

I de nätområden som PLC används monteras en koncentrator per nätstation. Koncentratorn 
pollar (lyssnar) hela tiden mot terminalerna i lågspänningsnätet och sparar senaste 
avläsningen i ett register. Vid direktavfrågning tas mätvärdet från koncentratorn och det tar 
20-25 sekunder att få in det för kundtjänst. Kommunikation behöver alltså inte ske ända ut till 
terminalen. För de mätpunkter som inte kan nås med elnätskommunikation används GSM. 
Dessa är betydligt dyrare än de med PLC.132 

 
Figur 6.3: Schematisk bild över Enermets mätinsamlingssystem 

6.3.2 Installation samt drift & underhåll 
Vid en installation vill Enermet ta på sig helhetsansvaret för installationen, ett så kallat turn-
key projekt. Enermet använder sig av två underleverantörer och ser i dagsläget inga 
kapacitetsproblem. De räknar med fyra veckors leveranstid, men någon vecka mer eller 
mindre är vanligt förekommande. Vid en större upphandling skulle de vid behov kunna bli 
mer exakta i sina leveranser133. 

Vid en installation anser Enermet att det är det viktigt att rensa upp i systemen och 
omorganisera parallellt med mätarbyte. Det gäller att strukturera arbetet efter de nya 
processerna och utnyttja fördelarna med automatisk insamling. Som nätbolag bör man ställa 
krav i förfrågningsunderlaget på hur användargränssnittet ska se ut i centralsystemet, vilka 
vyer som behövs och vilken information som ska presenteras.  

Vid de projekt som Enermet har ansvarat för, har montörerna monterar i snitt tre mätare i 
timman. De använder en handdator med GSM för att koppla samman mätarnummer och 
anläggningsnummer. Handdatorn kan även vara kopplad till en liten skrivare via bluetooth där 
slutmätarställningen kan skrivas ut efter byte och lämnas hos kunden i en folder tillsammans 
med information om att byte har skett. För att montörerna ska hitta kan en karta med GPS-
navigator användas. Om koordinater redan finns registrerade för mätarna i regionen bör dessa 

                                                
132 Muntlig uppgift: Rex Nils (031209) 
133 Muntlig uppgift: Rex Nils (031209) 
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utnyttjas. Vidare är det viktigt att planera transporterna noga och att tänka miljömässigt. 
Strategin vid montering är att montera nätstation för nätstation och avisera innan hos kunden. 
Före och under själva installationen bör kunderna förses med bra information, exempelvis via 
Internet, med statistik över var installationen sker för tillfället. 

Vid installationen är det lämpligt att lagra en bild med datum på den gamla mätaren i 
anläggningsregistret. På detta sätt kan nätbolagen styrka vilken mätarställningen verkligen 
var. Eftersom nätbolagen generellt har ett bra förtroende hos allmänheten håller det med foto i 
en eventuell rättstvist.134 

I drift kan Enermets system bli relativt dyrt, eftersom de använder GSM för kommunikation. 
Driftsäkerheten lever upp till kraven från Svensk Energi, vilket innebär att systemet ska vara 
dimensionerat för att kunna samla in 99 % av alla mätvärden inom 1 dygn och 100 % inom 4 
dygn vid normala förhållanden. 

6.3.3 Nya produkter och framtid 
De integrerade elmätarna E120L och E120G är Enermets senaste produkter som väntas på 
marknaden inom kort. Enermet tror att det även efter 2009 kommer att finnas ett behov av 
mätinsamlingssystem och elmätare och menar att de har god kompatibilitet mellan sina 
produkter135. En återblick säger dock att det funnits vissa kompatibilitetsproblem för 
produkter från Enermet på Mälarenergi136. 

Tabell 6.3: För- och nackdelar med Enermet och dess mätinsamlingssystem 

Fördelar Nackdelar 

Timavläsning och hämtning av momentana 
mätvärden är möjlig. 

Avståndsbegränsning cirka 350 meter med 
högfrekvent elnätskommunikation. 

Använder Echelons beprövade teknik LonWorks för 
PLC. 

Enermets system med LonWorks riskerar att bli 
utkonkurrerad av billigare lösningar från 
underleverantören Echelon. 

Kan samla in värden för el, värme, vatten och gas. Har visat sig dyra vid kompletterande inköp av 
utrustning (ex. terminaler) för Mälarenergi. 

Har i Vallentuna visat att de kan sätta upp ett större 
mätinsamlingssystem. 

GSM och SMS som kommunikationsmedel har 
inneburit höga driftskostnader för Mälarenergi. 

Vid momentan avfrågning tas mätvärdet direkt från 
koncentratorn, vilket är säkert och endast tar 25 s att 
få in för kundtjänst. 

Störningar av elnätskommunikationen från 
exempelvis pumpstationer, fläktsystem och 
köpcentra. 

Har relativt lång erfarenhet av mätinsamling.  

6.4 HM Power 
HM Power är en litet företag som är lokaliserat i Västerås och levererar 
mätinsamlingssystemet Turtle. HM Power hade fyra anställda och 
omsatte 6 MSEK under 2002. De senaste två åren har de gått med 
vinst.137 Några av HM Powers kunder är Falu energi & vatten, Skellefteå energi, Graninge, 
Fortum och Leksand-Rättvik energi. Sammanlagt har HM Power sålt 45 000 terminaler i 
Sverige och satt upp cirka 30 000 av dessa.138 

                                                
134 Muntlig uppgift: Rex Nils (031209) 
135 Ibid 
136 Muntlig uppgift: Elfvendahl Bengt (031209) 
137 Affärsdata (031217) 
138 Muntlig uppgift: Moritz Bertil (031125) 
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6.4.1 Dagens produkter och dess teknik 
Det enkelriktade mätinsamlingssystemet Turtle, som är avsett för hushållskunder, fungerar 
bra på landsbygden eftersom det använder lågfrekvent kommunikation över elnätet, 5-10 Hz, 
något som ger en lång räckvidd. Räckvidden sträcker sig upp till 10-tals mil och signalerna 
kan passera flera transformatornivåer. Detta medför att Turtle-mottagarna kan sättas högt upp 
i nätet och att relativt få insamlingspunkter krävs. Gränsen går dock vid 10-12 MW verklig 
effekt under varje koncentrator. Genom sinnrik koppling där man eliminerar lastströmmen ska 
högre effekter kunna klaras, vilket just nu provas på Mälarenergi. Systemet är inte direkt 
avsett för tätortsområden med mer maskade nät. 

Turtle kan användas för dygnsmätning, men inte för timavläsning. Det tar mellan 16,7 till 
27,2 timmar att överföra mätvärden från Turtle-sändaren hos kunden till närmaste Turtle-
mottagare beroende på mängden data som ska överföras. Det som sänds är mätarställning, 
effekttopp och relativ tid. Frekvensbandet utgör själva identifikationen och klockan sitter i 
koncentratorn.139 
Med Turtle kan fjärrvärme, el och vatten mätas, men systemet är framförallt utformat för att 
mäta el. För att mäta fjärrvärme eller vatten tillkommer högre kostnader för hårdvara.140 
 

 
Figur 6.4: Schematisk bild över HM Powers mätinsamlingssystem. 

En turtle-sändare monteras på elabonnentens elmätare och drivs därefter av spänningen från 
nätet. Kommunikationen mellan elmätare och terminal sker med pulser, så kallat S0-
gränssnitt. Avlästa värden skickas från turtle-sändaren via elnätet till en turtle-mottagare, som 
kan samla in värden från upp till 1440 sändare. Genom utbyggnad kan det dubbla antalet 
hanteras. Mottagaren kan lagra mätvärden från de senaste 30 dygnen. För att skicka vidare 
mätvärden från mottagaren till centralsystemet används radio, fiberoptik eller 
telefonledning.141 

6.4.2 Installation samt drift & underhåll 
Vid installation av Turtle krävs en del förarbete, vilket kan orsaka vissa problem. 
Terminalerna måste programmeras och förmonteras ihop med en specifik elmätare. Enligt 
HM Power kan en flink person förprogrammera och förmontera 200 terminaler per dag, vilket 
innefattar uppackning, förprogrammering, förmontering och nedpackning. Vid program-

                                                
139 www.turtle.nu (031001) 
140 Muntlig uppgift: Moritz Bertil (031125) 
141 Zeidler & Jansson (s.22, 2003) 
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meringen bestäms bland annat omsättningstal och kommunikationsfrekvens. De använder 
streckkodsläsare och sätter en klisterlapp med mätarnummer och transformatornummer på 
varje terminal. För bättre förståelse för förarbetet hänvisas till manual på HM Powers 
hemsida142. För att minimera riskerna erbjuder sig HM Power att göra förarbetet mot en 
mindre kostnad per terminal. 

HM Power menar att deras system är väl funktionsdugligt och kan garantera 99,9 % 
driftsäkerhet, vilket bekräftas av Mälarenergi. Förbehållet är då att strömavbrott inte räknas 
som sämre driftsäkerhet. Turtle-sändarna sänder inte vid strömavbrott, vilket kan användas 
för att upptäcka strömavbrott. I USA har Turtle-sändare suttit uppe i tio år, vilket tyder på god 
funktionsduglighet över tiden. 

Kommunikationskostnaderna är helt beroende på media mellan turtle-mottagare och 
centralsystem. I Mälarenergis fall har en lösning via telenätet visat sig kostsam. Annars ses 
Turtle som en billig lösning jämfört med andra system. Sammantaget kan sägas att 
installationen med Turtle kan bli problematisk, men att när systemet väl är uppe så fungerar 
det bra. 

6.4.3 Nya produkter och framtid 
Hunt Technologies som tillverkar Turtle avser inte utveckla några nya produkter mer än att 
mjukvaran kommer att uppdateras. Hunt Technologies ägs till majoritet av elnätbolag och 
kunder, vilket ökar sannolikheten för framtida kompatibilitet och uthållighet. Hunt 
Technologies har en marknad efter 2009 som är väsentligt större än Skandinavien, vilket ger 
framtida trygghet för support då marknaden är över i Sverige. 

Tabell 6.4: För- och nackdelar med HM Power och dess mätinsamlingssystem 

Fördelar Nackdelar 

Bra räckvidd, tiotals mil, mellan turtle-sändare och 
turtle-mottagare. Dessutom kan signalerna gå över 
flera transformatorsteg, vilket gör att turtle-
mottagaren kan sättas högt upp i nätet. 

Klarar inte av att mäta andra faciliteter som vatten 
och värme, utan att hårdvarukostnaderna ökar 
markant. 

Har monterats i stora kvantiteter på andra platser i 
världen, cirka tre miljoner. 

Komplicerat förarbete som kräver noggrann 
förberedelse. 

Billig lösning jämfört med andra system. Enkelriktad kommunikation med få tilläggstjänster. 

Funktionsdugligt med lång drifttid. Klarar inte timavläsning, endast dygnsavläsning. 

Produkt med god överlevnadsförmåga. Litet företag med små resurser. 

Fungerar bra på landsbygd. Fungerar sämre i tätort och i maskade nät. 

System utvecklat för elnätskommunikation, och 
specifikt för denna tillämpning. 

 

 

                                                
142 www.turtle.nu (031001) 
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6.5 Iprobe 
Iprobe är ett litet bolag med sju anställda, som har utvecklat en ny teknik för 
mätning. Bolaget omsatte 250 000 SEK under 2002 och har ännu inte 
installerat sin produkt på något elnätbolag. Under våren 2004 beräknas 
deras produkt släppas på den svenska marknaden. 

6.5.1 Dagens produkter och dess teknik 
Iprobe har utvecklat en integrerad elmätare där själva mätenheten är inbyggd i nya 
säkringshuvar som sitter i anläggningens huvudmätarskåp, en för varje fas. Strömmen 
passerar alltså genom elmätaren samtidigt som den går igenom huvudsäkringarna. Mätaren 
har en egen IP-liknande adress och nås av insamlingssystemet via TCP/IP. Detta är ett helt 
nytt sätt att utföra mätning på. 

Tekniken bygger på elnätskommunikation med ett egenutvecklat protokoll, TRIDelta. Radio 
(10 mW/0,5 W) finns också som option. Kommunikationen mellan elmätare och master 
(koncentrator) sker på alla tre faserna och kan anpassas till olika frekvenser, beroende på hur 
störningen ser ut. Frekvensen med bästa signalstyrkan används, vilket ger en mer säker 
kommunikation. På detta sätt har Iprobe möjlighet att få en bra räckvidd för 
elnätskommunikation, då de är mindre känsliga för störningar. Enligt egen utsago har de 
klarat att skicka data 1000 m via elnätet. Mätaren har fyra register och sparar timvärden 64 
dagar tillbaks i tiden. Varje Master kan hantera 1024 terminaler. Centralsystemet ISAC är 
plattformsoberoende. 

 
Figur 6.5: Schematisk bild över Iprobes mätinsamlingssystem 

Elmätaren är inte anpassad till att läsa fjärrvärme i grundmodulen. För att klara detta behövs 
en tillsats med radio, vilken är under utveckling. Detta blir dock avsevärt dyrare. Den 
integrerade elmätaren är avsedd för hushåll med en mätarsäkring lägre än 63 A. Mätaren är 
liten och kan monteras vågrätt eller lodrätt. Displayen anpassar sig automatiskt. 
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6.5.2 Installation samt drift & underhåll 
Vid installation förespråkar Iprobe att den gamla mätaren ska få sitta kvar. Då många nätbolag 
vill ta ner gamla mätare planerar de att ta fram en enkel plint som passar till terminalen. Där 
kan kablarna kopplas samman och täckas över. Själva installationen tar enligt Iprobe cirka tre 
minuter. Då den gamla mätaren måste tas ner och trådar kopplas ihop på en plint ökar denna 
tid kraftigt. Vid besvärliga fall har det för Iprobe tagit sju minuter att montera en mätare, 
exklusive nedmontering av den gamla mätaren. 

Elmätarna byggs för att hålla i 18 år och är godkända för klass 2. Iprobe satsar mot en 
driftsäkerhet som motsvarar Svensk Energis rekommendationer men kan inget garantera 
eftersom systemet inte har prövats i större skala. Tillverkningen av Iprobes produkter görs av 
Key-1 i Malaysia. De klarar av att producera 1000-tals varje vecka, så Iprobe ser inga 
kapacitetsproblem. 

Antalet mätare per master beror på hur många abonnenter som är kopplade till respektive 
nätstation. En koncentrator sätts i varje nätstation. Mastern konfigureras med ett instickskort. 

6.5.3 Nya produkter och framtid 
Iprobe tecknade i slutet av 2003 ett ramavtal med Viterra Energy Services om 100 000 
mätare. Ramavtalet ger Viterra Energy Services exklusiv rätt att på den svenska marknaden 
marknadsföra Iprobes produkter i segmentet kollektivel till fastighetsägare. Kollektivel är 
beteckning för elförbrukning i fastigheter där elen ingår i hyran. Iprobe kan bli en 
framgångsrik leverantör av mätinsamlingssystem, men de har fortfarande kvar att bevisa hur 
väl deras system fungerar. 

Tabell 6.5: För- och nackdelar med Iprobe och dess mätinsamlingssystem 

Fördelar Nackdelar 

Säker elnätskommunikation med bra räckvidd, upp 
till 1000 m. 

Ny och obeprövad produkt. Inga pilotprojekt har 
gjorts i större omfattning. 

Billig och liten integrerad elmätare. Litet företag med små resurser. 

Kort installationstid. Beror dock på hur de löser 
problemet med lösa kablar. 

Produkten finns inte på marknaden ännu. 

Timavläsning och hämtning av momentana 
mätvärden är möjlig. 

Ungt företag med lite erfarenhet från mätinsamling. 

Kan samla in värden för el, värme, vatten och gas. Inte anpassad till att läsa fjärrvärme i grundmodulen. 
För att klara detta behövs en dyr tillsats. 

Helt ny teknik för mätning.  

6.6 Helhetsleverantörer – Techem och Viterra 
Tidigare i rapporten har nämnts att en möjlighet är att låta en helhetsleverantör ta över 
ansvaret för insamling av mätvärden. Techem och Viterra Energy Services är två sådana 
leverantörer. 

6.6.1 Techem 
Techem kan leverera värden för el, vatten och värme och har cirka 40 miljoner mätare i drift 
idag. Den lösning de erbjuder i Sverige bygger på kortvågsradio med uppsamlingspunkter i 
varje fastighet. Då systemet ska fjärravläsas sänds informationen vidare med ett befintligt 
kommunikationssystem t.ex. GSM, analogt telefonmodem, ISDN eller bredband. Techem 
räknar med att det finns cirka 25-30 lägenheter i varje fastighet. 



– Investeringsbedömning av mätinsamlingssystem – 

- 80 - 

 

Techem inriktar sig först och främst på lägenheter och kan erbjuda en helhetslösning för 10 
SEK per mätpunkt och avläsning. För månadsavlästa kunder ger detta en kostnad som uppgår 
till 120 SEK per mätpunkt och år. Nätbolaget får betala en installationskostnad på ca 200 
SEK/lägenhet samt 900 SEK per elektronisk elmätare med tillhörande kommunikations-
modul. I detta pris ingår även kostnaden för uppsamlingsenheter i respektive fastighet. 
Techem ansvarar därefter för drift och underhåll och ser till att mätvärden (mätarnummer, 
tidsstämpel och mätarställning) levereras i önskad form till nätägaren vid bestämda tidpunkter 
(120 SEK/lägenhet och år). Avtalstiden ligger normalt på 3-5 år. 
Ifall Mälarenergi skulle sköta driften helt på egen hand efter installation och endast få viss 
support från Techem, minkar den årliga kostnaden till omkring 10 SEK/lägenhet. Dessutom 
tillkommer en kostnaden för Techems programvara på 100 000 SEK samt arbetet med att 
koppla samman centralsystemet med befintlig mätvärdesdatabas.143 

6.6.2 Viterra 
Vittera är ett globalt energimätningsföretag vars kärnkompetens ligger i att leverera färdiga 
mätvärden för el, vatten och värme. Svenska delen av Viterra har sitt ursprung i Etrem AB, 
mätavdelningen vid Stockholm Energi AB och har genom åren ansvarat för en majoritet av 
mätfunktionerna åt nuvarande Fortum Distribution. Företaget arbetar som systemoberoende 
tjänsteleverantör inom energimätning och tillverkar inga egna system, utan sköter drift och 
underhåll av ett flertal av marknadens system. Viterra förespråkar vad de kallar ”multisystem-
lösningar” och använder sig av olika typer av insamlingssystem för att täcka in olika regioner 
i ett nätområde. Idag samarbetar Viterra med Add Grup (systemleverantör från Moldavien) 
samt MiLAB och HM Power. 

Viterra kan hantera alla typer av mätpunkter och föredrar att genomföra ett turn-key projekt, 
vilket innebär att det tar hela ansvaret för att installera och drifta en systemlösning för hela 
Mälarenergis nätområde. Kostnaden för installation av mätinsamlingssystemet, inklusive all 
hårdvara (mätare, terminaler, koncentratorer etc.) samt allt montagearbete (logistik, avisering, 
projektledning) ligger på 1300-1400 SEK/mätpunkt.  

För driften tar Viterra ut en kostnad på 2-3 SEK per månadsavläsning, vilket innebär en 
kostnad på ca 30 SEK per mätpunkt och år för att få färdiga mätvärden levererade. Export av 
mätdata sker enligt överenskommelse mellan Vittera och beställaren. Extra avläsning vid 
exempelvis flyttning kostar 4-5 SEK. I dessa driftskostnader ingår inte felavhjälpning på 
hårdvaran eller kommunikationskostnaden mellan centralsystem och koncentrator (varierar 
beroende på val av kommunikation). Vi räknar med att en årlig kostnad på totalt  
20 SEK/mätpunkt tillkommer för att underhålla systemet.144 

 

                                                
143 Muntlig uppgift: Palm Lasse (031201) 
144 Muntlig uppgift: Malmros Bo (031201) 
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7 Erfarenheter från tidigare installationsprojekt 
I detta kapitel återges uppgifter om hur installationen av mätinsamlingssystem planerades 
och genomfördes på elnätbolagen i Sollentuna och Vallentuna. Sist i varje avsnitt ges en kort 
sammanfattning av framgångar och motgångar i projekten. 

Kapitel 7 och 8 följer i stort sett samma struktur som den 
planerade arbetsgången i utredningen, vilken presenterades i 
början av kapitel 4, Uppgiftsprecisering (se figur 4.1). I detta 
kapitel beskrivs bland annat hur materialflödet varit upplagt 
vid tidigare installationer och i nästkommande kapitel 
behandlas sedan i tur och ordning logistikkostnader, material- och driftskostnader, 
besparingar samt kundfördelningen i regionen. Dessutom görs en beräkning av kalkylräntan 
för investeringsprojektet. Denna information ligger sedan till grund för analysen i kapitel 9. 

Sollentuna Energi och Elverket Vallentuna har redan installerat mätinsamlingssystem i sina 
respektive nätområden. Vi har besökt dessa energibolag och nedan följer en sammanfattning 
av de erfarenheter som de har fått från installationsprojektet. Informationen som rör 
Sollentuna Energi baseras på en intervju med Per Lilja, driftchef för IT-mätning och på 
Elverket Vallentuna har elnätschef Elisabeth Falemo intervjuats. 

7.1 Installationen vid Sollentuna Energi 
Sollentuna Energi ägs till 100 procent av Sollentuna kommun 
och har ett 40-tal anställda. Bolaget omsätter runt 300 MSEK 
och levererar årligen 450 GWh el till 24 400 kunder i 
regionen.145 Nätområdet är mycket samlat och innefattar i stort sett bara tätort. Den 20 maj 
1997 påbörjade nätbolaget, som ett av de första i landet, installationen av ett automatiskt 
mätinsamlingssystem. Sollentuna Energi valde att implementera en enda 
kommunikationslösning i hela nätområdet och valde Seneas CustCom-teknologi. Terminalen 
Counter 1000 monterades hos samtliga elkunder tillsammans med såväl befintliga analoga 
som nya digitala elmätare. Hos 600 kunder monterades terminaler som även klarar 
fjärrvärmeavläsning. Systemlösningen omfattade även 200 repeterare, 270 collectorer, 250 
linjeledare och modem, 10 operatörsdatorer och en databasserver. Ungefär 14 000 mantimmar 
senare, den 31 december 1997, var monteringen i stort sett avklarad. Investeringen uppgick 
sammanlagt till 32 MSEK. 

7.1.1 Organisation och administration  
Sollentuna Energi valde att själva behålla kontrollen över installationsprojektet. Själva 
monteringsarbetet utfördes av två inhyrda entreprenadfirmor, men projektledning, förarbete 
och administration sköttes internt i samråd med Senea. Projektorganisationen omfattade en 
projektledare, fyra tekniker, tre administratörer och i genomsnitt tio externa montörer. 
Dessutom anställdes två nya personer till kundtjänst, vilka ansvarade för att enbart handlägga 
frågor från allmänheten gällande det nya mätinsamlingssystemet. Dessa blev särskilt insatta i 
projektet och kunde bemöta kunderna proffsigt och effektivt. Teknikerna arbetade halvtid 
med intern hantering i form av förmontering, programmering, packning och märkning av 
terminaler. Mycket tid kunde här sparas genom att komponenterna levererades utan kartonger, 
bara lätt inplastade. Resterande tid gick till att stötta och handleda montörerna i deras arbete 
(sortera terminaler, ta fram nycklar och kartor etc.). Administratörerna planerade hela 
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genomförandet och ansvarade för avisering och tidsbokning. All nödvändig information fanns 
samlad i 227 pärmar, en per nätstation, innehållande samtliga mätarbytesunderlag. 

7.1.2 Logistik 
Mycket arbete lades ned på att skapa ett effektivt materialflöde vid installationen. Ansvaret 
för de olika uppgifterna i projektet fördelades huvudsakligen på tre olika grupper; 
administratörer, tekniker (intern hantering) och montörer. Mellan dessa grupper var det 
avgörande att ha en öppen och frekvent kommunikation. Ett flödesschema för mätar- och 
terminalhanteringen i projektet åskådliggörs nedan. 

 
Figur 7.1: Flödesschema för mätar- och terminalhanteringen på Sollentuna Energi  

(Källa: PowerPoint-presentation från Sollentuna Energi) 

Sollentuna Energi gjorde upp avtal med två olika monteringsfirmor som ansvarade för 
montering av samtliga mätare och terminaler. Kostnaden för detta var 125 SEK per monterad 
trefasmätare med tillhörande terminal och 85 SEK per enfasmätare. Detta inkluderade även 
transportkostnader och ett återbesök hos kunden vid behov. Montörerna jobbade på ackord i 
olika lag och kunde avsluta arbetet efter avklarat dagsverke. Genom att anlita en extern part 
som var specialiserad på enbart montering uppnåddes hög effektivitet. Tekniker från 
Sollentuna Energi förberedde varje dag all utrustning till monteringen och tillhandahöll med 
kartor och nycklar. På så sätt kunde montörerna snabbt plocka tilldelat arbetsmaterial på 
morgonen och påbörja monteringsarbetet. I genomsnitt monterades 145 terminaler och 94 
elmätare per dag, fördelat på tio montörer. Installationstakten var relativt jämn under 
projektet, men ökade något i slutet (max 175/dag). 

I början av projektet monterades alla collectorer med tillhörande delar av tekniker från 
Sollentuna energi, vilket tog ungefär en halv dag per collector. Monteringen av terminaler och 
elmätare följde sedan strukturen i elnätet och gjordes områdesvis. En nätstation slutfördes 
innan man gick vidare till nästföljande. I de fall där mätaren satt placerad inomhus gjordes en 
avisering innan besöket och de flesta kunde då vara hemma vid avtalad tid. I annat fall 
ombads kunden ta kontakt och avtala en ny tid. Andelen mätare som montörerna 
misslyckades att sätta upp och som krävde större ingrepp var väldigt få, runt 20 av 24 400, 
mycket tack vare att installationen huvudsakligen skedde i tätort. 
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Leverans av terminaler skedde dagligen, eftersom Senea tillverkade sina produkter parallellt 
med att installationen pågick. Något säkerhetslager fanns inte hos Sollentuna Energi, utan 
Senea ansvarade för att leverera ca 150 terminaler per dag. Detta upplägg fungerade i stort 
sett bra. En enda gång uteblev leveransen och då blev montörerna stående utan arbete. 
Leveranser av elmätare skedde fyra till fem gånger under hela projektet. Någon kontroll av 
elmätare och terminaler behövde inte genomföras, eftersom tillfredsställande kvalitet 
garanterades av leverantörerna enligt avtal.    

Det var viktigt för framgången i projektet att kommunikationsstrukturen byggdes upp snabbt 
och att hela funktionaliteten testades i ett område innan monteringen fortsatte. På så sätt 
skedde en kvalitetssäkring och riskerna blev mindre i slutfasen av projektet. Trots detta var 
det många terminaler som inte fick kontakt när monteringen var färdig. Enligt Per Lilja vid 
Sollentuna Energi var monteringen lätt, det stora arbetet låg i att genom felsökning upprätta 
kontakt med samtliga mätpunkter. Ett år efter att installationen var färdig fick man fortfarande 
bara in ca 21 000 av mätvärdena och det skulle dröja ända till juni 1999 (1,5 år) innan 
samtliga mätpunkter hade kontakt. 

Den övriga utrustning som behövde köpas in i samband med projektet innefattade framförallt 
bärbara datorer samt grå plastboxar, vilka användes vid förflyttning av mätare och terminaler 
till monteringsplats. De gamla elmätare som monterats ner och fortfarande var i gott skick (ca 
6000) lyckades Sollentuna Energi sälja till Baltikum mot en symbolisk summa. 

7.1.3 Drift och underhåll 
Idag arbetar en person heltid med att övervaka och underhålla mätinsamlingssystemet. Hittills 
har ungefär en procent av terminaler och elmätare behövt bytas ut per år och under de sex år 
som systemet varit i drift har fem av de 270 collectorerna bytts ut. Stickprovskontroller av 
mätare och terminal genomförs årligen under två månader av en heltidsarbetande. I övrigt ser 
man inget större merarbete i all behandla en större mängd data, bara systemen fungerar. 

Någon direkt kommunikationskostnad har inte Sollentuna Energi för systemet eftersom denna 
sker via det egna el- och fibernätet. Däremot måste ett 20-tal terminaler av olika anledningar 
åtgärdas varje månad, vilket innebär att ungefär 1 % av terminalerna måste ses över årligen 
(20st x 12 mån/24 400 st). 

7.1.4 Besparingar 
De besparingar som har realiserats på Sollentuna Energi efter införandet av automatisk 
mätinsamling sammanfattas i följande punkter: 

•  Slipper kostnader för manuella avläsningar och registrering. 
•  Antalet anställda i kundtjänst har kunnat minskas från fem till tre personer, en 

besparing på 40 %. 
•  Mängden nätförluster har minskat med 1-2 % genom att de digitala elmätarna är mer 

rättvisande än de analoga. 
•  5 % färre nyinvesteringar har behövt göras i nätet tack vare bättre kontroll på 

effektnivåerna, elnätseffektivisering.  
•  Övriga fördelar ligger i en enklare nätberäkning, att det är lättare för kundtjänst att 

diskutera med kunden och att tarifferna enkelt kan styras. Här finns dock inga exakta 
siffror. 

7.1.5 Lärdomar från projektet 
Om Sollentuna Energi fick möjlighet att göra om projektet idag skulle de enligt Per Lilja gå 
till väga på ungefär samma sätt som beskrivits. De skulle behålla kontrollen och styrningen av 
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projektet, men utöver monteringen skulle de även lägga ut det administrativa arbetet med 
avisering och tidsbokning externt och istället involvera fler personer i projektplanering och 
styrning. Det är en fördel om projektet kan drivas vid sidan av den ordinarie verksamheten 
och personer i största möjliga mån kan friställas till enbart projektarbetet. En tydlig 
ansvarsfördelning är också viktig. Montörerna ska exempelvis bara montera, medan andra 
personer får sköta hanteringen av papper, kartor och nycklar. 

Idag skulle Sollentuna Energi också ha valt att automatisera så mycket som möjligt av det 
administrativa arbetet och utnyttja handterminaler mm. Man skulle även satsa på integrerade 
mätare för att slippa förmonteringen, vilken tog mycket tid. En sammanfattning av större 
framgångar och motgångar i projektet återges i följande tabell. 

Tabell 7.1: Erfarenheter från installationen vid Sollentuna Energi 

Framgångar  Motgångar 

Helheten var genomtänkt och logistiken rätt upplagd 
från början till slut. Anlitade en extern monteringsfirma 
vilket gav hög effektivitet. 

Det blev mycket övertid och kändes väldigt 
mastigt. Personal riskerar att bränna ut sig. Hade 
behövts fler till projektledning och styrning. 

Det var rätt att satsa mycket pengar på marknadsföring 
och information (ca 200 000SEK), både internt på 
företaget och externt till kunder. 

Leveranserna var mycket viktiga eftersom det inte 
fanns något säkerhetslager. Uppstod problem när 
de kom sent. 

Alla på företaget som berördes av projektet var 
delaktiga. Mycket satsades på information och 
kommunikation internt och externt. 

Var inte riktigt beredda på att felsökningen efter 
monteringen skulle var ett så stort jobb. 
Monteringen gick ju lätt… 

Kunderna uppskattade att Sollentuna Energi lämnade 
en lapp i brevlådan med information om att mätaren 
bytts ut och vad mätvärdet var på den gamla mätaren. 

Har haft problem med störningar det senaste året 
(5-6 fall). Förstärker med repeterare, men det 
innebär en extra kostnad. 

Monterade områdesvis och testade hela 
funktionaliteten (insamling och debitering) innan man 
gick vidare så att inte allt skulle sättas i drift i slutet. 

Det krävdes mer arbete än beräknat att koppla 
mätvärdesdatabasen till övriga datasystem, 
exempelvis debiteringssystemet. 

Det var en fördel att ha personal i kundtjänst som 
arbetade specifikt med frågor gällande det nya 
mätinsamlingssystemet. 

 

7.2 Installationen vid Elverket Vallentuna 
Elverket Vallentuna AB är noterat på Stockholmsbörsen och har ett 
30-tal anställda. Bolaget omsätter runt 130 MSEK årligen och 
levererar el till 11 800 kunder i regionen. Nätområdet innefattar relativt mycket landsbygd för 
att vara i Stockholmsområdet. 

Elverket Vallentuna inledde projektet med automatisk mätinsamling hösten 2001. Projektet 
gick under namnet ”Rätt Mätt” och mycket arbete lades på att skapa ett genomarbetat 
förfrågningsunderlag och utvärdera olika anbud. Elverket uppskattar sina 
upphandlingskostnader till omkring 1 MSEK, men menar att det var väl satsade pengar. 
Genom att ställa upp tydliga ska- och börkrav förenklades utvärderingen och dessa krav 
kunde sedan lyftas direkt in i avtalet. (Vallentunas förfrågningsunderlag kan köpas för 50 000 
SEK.) 

Det är stora skillnader mellan installationsprojekten i Sollentuna och Vallentuna. Sollentuna 
Energi valde att själva utföra stora delar av projektet, medan Elverket i Vallentuna istället 
valde en helhetslösning. ”Vi köpte inte bara prylar, utan ett helt system”, menar Elisabet 
Falemo, nätchef på Elverket. Hon fortsätter: ”För oss var det viktigt att det bara skulle finnas 
en motpart i projektet, så att det inte går att skylla ifrån sig på någon annan om något 
krånglar.” Den systemleverantör som fick totalansvar att bygga upp mätinsamlingssystemet 
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var Enermet som har sitt huvudkontor i Vallentuna. De har stått som enda motpart, men har i 
sin tur använt sig av ett flertal olika underleverantörer som Viterra (verifiering av 
mätnoggrannhet), Elektrobyrån (montering) och Wireless Maingate (GSM-kommunikation). 

Arbetet med att installera systemet påbörjades i juli 2002. Installationen tog ca 10 månader 
och omfattade samtliga 11 800 mätpunkter. Huvudsakligen har Enermets elmätare E120 med 
integrerad terminal monterats och där används PLC-teknik från terminal till koncentrator och 
GSM mellan koncentrator och centralsystem. En koncentrator har placerats i respektive 
nätstation förutom på landsbygden, där GSM-kommunikation används direkt från terminalen 
till centralsystemet (570 mätpunkter). 206 koncentratorer har monterats i regionen. Elverket 
betalar totalt 24,5 MSEK till Enermet för ett uppsatt och fungerande mätinsamlingssystem.  

Betalningen har delats upp i ca 10-15 betalningspunkter som utfaller vid godkända 
delleveranser och tester. Sista betalningen sker vid komplett slutleverans enligt avtal och 
Enermet står för drift och underhållskostnader tills systemet är överlämnat. Garantin börjar 
gälla när systemet är övertaget. Elverket har valt att skriva av investeringen på 15 år, men 
räknar med en livslängd på minst 18 år för systemet. 

7.2.1 Organisation och administration 
Eftersom Enermet har burit det huvudsakliga ansvaret för installationen, känner man på 
Elverket inte till detaljerna kring hur det hela organiserades. Egentligen är det flera olika 
projekt som bedrivits parallellt; montering (Elektrobyrån), sammankoppling av olika 
datasystem (Tieto Enator) och konfigurering av centralsystemet (Enermet).  

På Enermet har det funnits en ansvarig för hela projektet. Flera personer har dock deltagit i 
implementering, testning, dokumentation och utbildning. Elektrobyrån har haft en 
arbetsledare som stöttat montörerna med bland annat avisering, överföring av filer till/från 
handterminalerna och ruttplanering. Från Elverkets sida har tre personer arbetat ungefär 20 % 
vardera med kommunikationen gentemot Enermet. 

7.2.2 Logistik 
Monteringen utfördes av en tredjepart, där i genomsnitt fyra personer arbetade heltid på 
ackord. Monteringshastigheten låg på 400-500 mätare per vecka, vilket motsvarar 20-25 
mätare per montör och dag. Montörerna har arbetade i par om två och delade på ett fordon. 
Antalet svåra montage som fick utföras av egna elektriker uppgick till ca 200. I de fall det 

Figur 7.2: Involverade aktörer vid installationen i Vallentuna och koppling mellan dessa 
(Källa: PowerPoint-presentation från Enermet) 
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behövdes mindre åtgärder gjorde montörerna från Elektrobyrån detta. Alla åtgärder var från 
början prissatta i olika steg. 

Avisering gjordes till alla innan montage oavsett om mätaren satt inne eller ute. Kunden 
informerades om vilken dag monteringen skulle ske och om det var på förmiddagen eller 
eftermiddagen. Kunden ombads ringa och avtala ny tid om han ej kunde vara hemma 
föreslagen tid. 

Demonterade elmätare skänktes till Eritrea mot att Eritrea stod för transportkostnaden. På så 
sätt behövde man inte sortera mätarna för skrot eller betala skrotningskostnad och de gick till 
ett gott ändamål. 

7.2.3 Drift och underhåll 
Stickprovskontroll har under projektet genomförts efter montage. Dessutom har kontroller 
löpande gjorts vid indikation på något onormalt. Någon direkt utvärdering av driftsäkerheten 
har inte skett, då systemet nyss tagits i drift. Den senaste månaden är det 58 av 12 000 
mätpunkter som ej levererat in mätvärden. 

Elverket Vallentuna har avtalat med Enermet om ett 10-årigt avtal som garanterar ett fast pris 
för GSM-kommunikationen. För 2004 är 200 000 SEK budgeterat för kommunikationen. Med 
206 koncentratorer och 570 GSM-terminaler installerade innebär detta 776 GSM-sändande 
punkter och en årskostnad på 260 SEK/punkt, vilket får ses som billigt. Utslaget på samtliga 
abonnenter blir det endast 16 SEK/mätpunkt och år. 

7.2.4 Besparingar 
De besparingar som Elverket Vallentuna hoppas ska realiseras genom införandet av 
automatisk mätinsamling sammanfattas i följande punkter: 

•  Kostnader för manuell avläsning försvinner, såväl vid årsavläsning som vid 
flyttavläsning. 

•  Antalet förfrågningar till kundtjänst steg något under installationen, men på sikt 
hoppas de att kundtjänsts arbete ska minska med 50 %. 

•  Nätförlusterna beräknas minska med någon procent genom bättre mätnoggrannhet. 
•  Genom att investera nu undviks framtida mätarbyten. 
•  Minskad investering i näten genom nätoptimering 

 

7.2.5 Lärdomar från projektet 
Informationsöverföringen från montageplatsen till Elverkets kunddatasystem var något 
problematiskt i början. Senare användes handdatorer för att koppla anläggnings-id och id för 
den integrerade elmätaren och snabbt överföra detta till datasystemet. Det är viktigt att 
informationsflödet planeras och struktureras väl innan projektet sätter igång för att nå korta 
ledtider. Vidare är det lämpligt att vänta med montage av timmätta kunder till sist eftersom 
det inte får bli något avbrott i dessa mätpunkter, utan terminalen måste logga på direkt. 

Elverket Vallentuna har satsat hårt på att nå ut med information till allmänheten och skapa en 
positiv inställning till mätarbytet, vilket har förenklat arbetet avsevärt. Informering har bland 
annat skett genom att en folder delats ut till alla abonnenter tillsammans med elräkningen, att 
projektet har beskrivits tydligt på hemsidan tillsammans med beskrivning av var montering 
för tillfället pågår och genom en utställning på biblioteket. Elektrobyråns fordon har även 
märkts upp med Elverkets logotyp. 
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För att effektivisera monteringen var det viktigt att ge montörerna tillgång till all tillgänglig 
GIS-information och kundinformation. Detta lades in i montörernas handterminaler. Det 
visade sig i slutet att tiden från att sista mätaren var uppsatt till att alla mätare rapporterade in 
mätvärden tog mycket längre tid än beräknat. Det är viktigt att planera in ett antal månader för 
denna process. 

Tabell 7.2: Erfarenheter från installationen vid Elverket Vallentuna 

Framgångar  Motgångar 

Förfrågningsunderlaget var genomarbetat med tydliga 
ska- och börkrav som sedan kunde lyftas direkt in i 
avtalet. 

Informationsflödet från montageplatsen till 
Elverkets kunddatasystem var något problematiskt 
i början. 

Kändes bra att bara ha en enda motpart, så att 
leverantörerna aldrig kan skylla ifrån sig. 

Tiden från att sista mätaren var uppsatt till att alla 
mätare rapporterade in mätvärden tog mycket 
längre tid än beräknat. 

Tryggt med en stark samarbetspartner. Tekniken ska 
kunna leva vidare även om det börjar gå dåligt för 
systemleverantören. 

Enermets integrerade elmätare med GSM-
kommunikation har dröjt och är inte SP-godkänd 
ännu. 

Minimerade antalet specialfall bland kunderna. 
Försökte gruppera så mycket som möjligt och använda 
ett fåtal lösningar. 

Vid monteringen användes en strategi, där 
terminalerna monterades först och sedan 
koncentratorerna, vilket gav upphov till många 
återbesök. Hade varit bättre att göra tvärtom. 

Köpte inte bara prylar, utan ett helt system. Skrev avtal 
om funktionalitet, inte om leverans av hårdvara. 
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8 Kartläggning av kostnader och besparingar 
I kartläggningen presenteras den information som krävs för att med hjälp av den generella 
investeringsmodell som har byggts upp, kunna utvärdera potentiella mätinsamlingssystem och 
samtliga logistikaktiviteter i samband med mätarbytet ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Uppgifterna baseras på intervjuer med fem systemleverantörer, två nätbolag samt ett stort 
antal personer inom Mälarenergi. Samtliga respondenter presenteras i källförteckningen. 

8.1 Logistikkostnader för Mälarenergi 
I investeringsmodellen beräknas automatiskt totalkostnaden  
för de logistikaktiviteter som uppkommer i samband med 
installationen av ett nytt mätinsamlingssystem. Nedan 
presenteras ingående parametrar och antaganden för 
beräkningarna. 

8.1.1 Lagerföringskostnader  
Den årliga lagerföringskostnaden beräknas i modellen enligt följande uttryck (se kapitel 4.3): 
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För att beräkningen ska kunna utföras måste ingående parametrar definieras. 
Ordersärkostnaden (K) består i ca fyra timmars administrativt arbete146 á 250 SEK/h och en 
timmas arbete i godsmottagning147 á 352 SEK, vilket ger 1352 SEK per beställning. 
Efterfrågan (D) ges av installationstakten i projektet och beräknas automatiskt i modellen. 
Orderkvantiteten (Q) optimeras också direkt i modellen enligt Wilsonformeln (se ekvation 
3.12). Lagerräntan (r) består av tre delar enligt ekvation 3.10:  

100
/ 
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Kalkylräntan för detta investeringsprojekt har valts till 6 % (se kapitel 8.4, Parametrar till 
investeringsmodell). Försäkringspremien är inte proportionell mot lagervärdet utan 
Mälarenergi Elnät har en totalförsäkring som täcker alla fastigheter och inventarier. En liten 
ökning av denna bör dock uppkomma då lagret ökar i omfattning.148 Övriga riskkostnader 
innefattar enligt tidigare diskussion endast kostnader för skadat gods. Denna kostnadspost är 
dock försumbart liten och kan därmed sättas till noll.149 Lagerräntans storlek blir därmed 6 % 
plus en viss justering för ökad försäkringskostnad. Producerande företag har ofta en lagerränta 
på 15-20 %150. Vi väljer därför att för säkerhets skull lägga på 9 procentenheter och använda 
en lagerränta på 15 %. Senare kommer en känslighetsanalys göras för att se hur stor påverkan 
lagerräntan har på utfallet i modellen (se känslighetsanalys i kapitel 9.2.3). 

Produktvärdet eller priset (p) skiljer sig mellan olika leverantörer och produkter och anges i 
beräkningsmodellen. För dimensionering av säkerhetslagret (SL) krävs ett antal olika 
parametrar enligt ekvation 3.18. 

                                                
146 Muntlig källa: Sjögren Ted (031118) 
147 Muntlig källa: Gustavsson Gunnar (031112) 
148 Muntlig källa: Hågestam Lennart (031119) 
149 Ibid. 
150 Brodin, Maria Huge (031211) 
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Servicenivån bör ligga på minst 99 % eftersom brister medför stora kostnader för stillastående 
montörer151, vilket ger en säkerhetsfaktor (k) på 2,33 (se tabell 3.5). Ledtiden från 
orderläggning till inleverans (L) skiljer sig mellan olika leverantörer (4-12 v) och måste anges 
för respektive system i modellen. Efterfrågan eller monteringshastigheten (D) beräknas 
utifrån installationstakten och uppskattas kunna variera med 5 % per månad. Med en 
förmodad installationstid på 4 år och 100 000 mätpunkter ger detta en standardavvikelse i 
efterfrågan ( Dσ ) på +/- 130 enheter per månad (1,25 x 5 % x 100 000st/48mån)152. Med en 

genomsnittlig ledtid på 2 månader (8 v) ska standardavvikelsen i ledtid ( Lσ ) inte behöva 
variera mer än 2-3 dagar enligt de flesta systemleverantörer. Vi väljer här dock att följa 
gängse branschstandard och sätter standardavvikelsen till en vecka. Dessa antaganden ger ett 
genomsnittligt säkerhetslager ( TOTSL ) på ungefär 1300 enheter, men beräknas specifikt för 
respektive system i modellen. 

Sammantaget medför givna parametrar en årlig lagerföringskostnad, på ca 700 000 SEK. 
Detta värde beräknas dock mer exakt i modellen, för respektive val av systemleverantör. 

8.1.2 Lagerhållningskostnader 
Den totala årliga driftskostnaden för Mälarenergis båda lager är inte känd, men däremot finns 
uppgifter gällande den del av lagret som Mätning/avräkning disponerar. Denna lageryta utgör 
en avgränsad del av varmlagret i Köping (36 m2) och Västerås (47 m2) och används för 
kortvarig lagerhållning och av mätare och tillbehör i samband med sortering och förarbete153. 
Mätning/avräkning betalar idag ett fast pris på 150 000 SEK/år för lagerhållning (lageryta) 
och lageradministration (hantering) av mätare och tillbehör i såväl Västerås och Köping. 
Ungefär ¾ av kostnaden är fördelad på lagerhållning och ¼ på administration154. Vi räknar 
med att ytbehovet kommer att fördubblas vid en storskalig installation av mätinsamlings-
system, vilket medför en kostnad på 225 000 SEK/år (2 x 150 000 x 75 %).   

Idag byts i genomsnitt 5500 mätare ut per år på Mälarenergi. Detta bygger på en 
genomsnittlig utesittningstid för elmätare på 18 år. Om installationen antas ske över fyra år 
(2005-2008) innebär detta 25 000 montage per år och därmed 4,5 gånger så stor omsättning i 
lagret. Mängden hanteringsarbete i lager antas då öka i minst lika stor utsträckning. Detta ger 
en kostnad för lageradministration på 187 500 SEK/år (5 x 150 000 x 25 %) 
Därutöver tillkommer extra utrymme i pallställage för omsättnings- och säkerhetslager. 
Exakta storleken på dessa varierar kraftigt beroende på valet av leverantör (ca 100 
enheter/pall), men uppgår till i genomsnitt 600 enheter (6 pallar) i omsättningslager och 1200 
enheter (12 pallar) i säkerhetslager om installationen utförs i jämn takt under 4 år Den årliga 
kostnaden för ytterligare lagerplats är 334 SEK/m2 för varmyta och 165 SEK/m2 för 
kallyta155. Om lagerföringen sker till hälften på varm- och kallyta och varje pall tar ca 2 m2 i 
anspråk, tillkommer en kostnad på ca 10 000 SEK/år för extra pallplatser. 

Eventuella kostnader för specifik utrustning till att hantera mätinsamlingssystemen i lager kan 
i investeringskalkylen ses som försumbar156. Totalt sett medför detta en årlig 
lagerhållningskostnad på ca 420 000 SEK. 

                                                
151 Muntlig källa: Svensson Göran 
152 Aronsson et al (s.235, 2003), formel för standardavvikelse 
153 Lagerritningar över förråd i Köping och Västerås, Mälarenergi AB 
154 Muntlig uppgift: Svensson Göran 
155 Muntlig uppgift: Hågestam Lennart (031119) 
156 Muntlig uppgift: Gjutström Stefan (031112) 
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8.1.3 Hanteringskostnader i lager 
Allt fler mätinsamlingssystem konstrueras nu så att mätare och terminal ska kunna monteras 
snabbt och effektivt, exempelvis genom integration av enheterna. Bland mätarleverantörerna 
är det endast Turtle från HM Power som fortfarande kräver förarbete. Förmonteringen och 
programmeringen tar mellan 2,5 och 5 min per terminal.157 Med en timkostad på 410 SEK158 
för utbildad personal, innebär detta en kostnad på 34 SEK per färdigställd mätare om det tar 5 
min. HM Power tar ut en lägre kostnad för att utföra samma arbete (se separat bilaga 4). 

De aktiviteter som uppkommer vid godsmottagning är lossning, snabb visuell kontroll, 
avemballering, märkning, inlagring och uppdatering av lagersaldo. Detta tar ungefär en timme 
per inleverans (5-10 pallar).159 Timkostnaden för lagerpersonal är i genomsnitt 352 SEK. Det 
årliga antalet inleveranser uppgår i modellen till drygt 100 st, vilket ger en hanteringskostnad 
i lager på ungefär 30 000 SEK/år. 

8.1.4 Hanteringskostnader utanför lager 
Denna kostnadspost består framförallt av personalkostnader för montörer och elektriker. Den 
mängd personal som krävs för uppbyggnad av respektive system beräknas i modellen med 
följande uttryck:  

(år) onstidinstallatir/årarbetsdaga Antalmontöroch  gmontage/da Antal

montage antalTotalt 
 montörer  Antal

××
=  

Antalet montage i regionen är totalt 99 000 fördelat på en eller flera systemleverantörer. 
Antalet produktiva arbetsdagar per år uppskattas till 200 á 8 timmar160. Installationstiden (år) 
tillåts variera och anges i beräkningsmodellen. Antalet montage per dag och montör/elektriker 
beror på tidsåtgången för ingående aktiviteter enligt tabellen nedan. 

Tabell 8.1: Uppskattad tidsåtgång för de olika aktiviteter som uppkommer vid monteringen 

Aktivitet Tidsåtgång 
Sortering och lastning på morgonen 10 min 

Förflyttning till monteringsplats Västerås 15/20 min, KAK 14/21 min, Hallstahammar 
27/25 min, snittid 16/21 min (tätort/landsbygd).   

Demontering/montering av ny mätare och terminal 8-22 min (systemberoende, se separat bilaga 5) 

Demontering/montering, ”svårt montage” Tid för enkelt montage x 1,5 

Förflyttning mellan två mätpunkter Tätort 10 min, landsbygd 15 min 

Montering av koncentrator/router 1-4 h (systemberoende, se separat bilaga 5) 

Förflyttning mellan två nätstationer 35 min 

Montering av repeater 1 h 

Förflyttning mellan två godt. repeaterpunkter 35 min 

Förflyttning tillbaks till lager och efterarbete 10 + 15-20 min (se aktivitet 1 och 2) 

 
Andelen ”svåra” montage som montörerna inte klarar av att slutföra på utsatt tid, uppskattas 
till 10 % efter en undersökning som genomförts av Umeå och Skellefteå Energi161. 
Timkostnaden ligger på 360 SEK för montörer och för elektriker inom Mälarenergi under 
2004162. På grund av att vi fått olika uppgifter om timkostnad kommer även en 

                                                
157 Muntlig uppgift: Moritz Bertil (031125) 
158 Muntlig uppgift: Rahmström Håcan (031112) 
159 Muntlig uppgift: Gustavsson Gunnar (031112) 
160 Muntlig uppgift: Håkansson Mats (031124) 
161 Umeå Energi (2003) 
162 Kundpriser för entreprenadtjänster år 2004, Mälarenergi Elnät 
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känslighetsanalys av hur timkostnaden påverkar utfallet göras. Om installationen antas ske 
jämnt över fyra år och varje montör monterar 18 elmätare per dag, ger dessa uppgifter att 8 
montörer och 7 elektriker behövs, vilket medför en årlig hanteringskostnad utanför lager på 
ungefär 8 MSEK. 

8.1.5 Transportkostnader 
Tranportkostnaden på Mälarenergi baseras på den tid som ett fordon utnyttjas (exklusive 
lunchtid). Priset är 60 SEK/h för vanlig bil och 80 SEK/h för skåpbil. Avståndet mellan lager 
och olika monteringsområden har i tabell 8.1 ovan räknats om till förväntad körtid. 
Uppgifterna baseras på en tyngdpunktsberäkning som gjorts efter befolkningstätheten i 
respektive område och avståndet till områdets centrum enligt kartguiden i Gula sidorna (se 
bilaga 3). Medelavståndet mellan lager och monteringsplats i Västerås är 10,5 km för tätort 
och 15,2 km för landsbyggd, vilket uppskattas ge 15 respektive 20 min transporttid. På 
liknande sätt erhålls transporttiden för Köpingregionen till 14 min (tätort) samt 21 min 
(landsbygd) och för Hallstaregionen, som servas från lagret i Köping, till 27 min (tätort) samt 
25 min (landsbygd). Snittiden för förflyttning mellan lager och godtycklig monteringsplats i 
nätområdet blir då 16 min för tätort och 21 min för landsbygd. Tiden för förflyttning mellan 
två monteringsplatser uppskattas till totalt 10 min i stadsmiljö och 15 min på landsbygd163. 

Antalet turer som åtgår för montage av koncentratorer beror på antalet montage som i sin tur 
beror på valet av system. I genomsnitt bör det finnas ungefär en nätstation per 
kvadratkilometer i nätområdet (2115 nätstationer på 2250 km2) och tiden för förflyttning 
mellan dessa uppskattas till 5 min. Därtill tillkommer 30 min för att låsa upp och kontrollera 
nätstationen ordentligt innan ingrepp164. 

Vi ser en möjlighet till kostnadsbesparing genom att låta flera montörer samåka vid 
installation av mätare och terminaler. Detta ökar förmodligen även graden av samarbete i 
monteringsgruppen. Elverket Vallentuna hade exempelvis två montörer per fordon, vilket 
fungerade väl. Detta är naturligtvis endast intressant i tätort. Vid montage på landsbygd och 
av koncentratorer bör endast en elektriker färdas per fordon eftersom koncentratorerna sitter 
utspritt i regionen. Fordonen utnyttjas uppskattningsvis 200 arbetsdagar per år och 8 h per dag 
under tid som installationen pågår165. Med 8 montörer som samåker i par och 7 elektriker, 
uppgår den årliga transportkostnaden till ca 900 000 SEK. 

8.1.6 Administrativa kostnader 
För styrning av installationsprojektet kommer det att behövas en huvudprojektledare och ett 
antal delprojektledare. Under installationen i Vallentuna hade Enermet, som ansvarade för 
själva systemuppbyggnaden, en huvudprojektledare och tre delprojektledare som ansvarade 
för montering, sammankoppling av olika datasystem och konfigurering av centralsystemet166. 
Det projekt som Mälarenergi står inför är ca åtta gånger större, men arbetet kommer sannolikt 
också att utföras under fyra gånger så lång tid. Därmed behövs en organisation som är dubbelt 
så stor som i Vallentuna. Vi väljer att anta en struktur med en huvudprojektledare och tre 
delprojektledare på heltid, där en ansvarar för gränssnittet till mätvärdesdatabasen och de 
andra två är ansvariga för montörer respektive elektriker. Timkostnaden för projektledare är 
cirka 455 SEK/h167 och med 200 verksamma dagar per år medför detta en årlig kostnad på ca 
2,9 MSEK. 

                                                
163 Muntlig uppgift: Lundin Bo (031211) 
164 Muntlig uppgift: Svensson Göran 
165 Muntlig uppgift: Håkansson Mats (031124) 
166 Muntlig uppgift: Falemo Elisabeth (031209) 
167 Kundpriser för entreprenadtjänster år 2004, Mälarenergi Elnät 



– Investeringsbedömning av mätinsamlingssystem – 

- 93 - 

 

En arbetsledare (administratör) för varje montörsgrupp bör sköta administrationen bakom 
montörernas arbete, såsom avisering, överföring av filer till och från handterminaler, 
planering av dagsrutter, förbereda GIS-information, framplockning av nycklar mm. Enligt 
erfarenheter från Vallentuna och Sollentuna är det rimligt med en arbetsledare på fyra 
montörer (heltid). Med en delprojektledare som kan hjälpa administratören anser vår 
handledare på Mälarenergi att det borde räcka med en administratör på upp till åtta 
montörer/elektriker. Kostnaden för en arbetsledare uppskattas till 500 000 SEK/år. 

Under installationen måste mätvärdesdatabasen kopplas till respektive insamlingssystem, 
vilket kräver två systemtekniker. En systemtekniker kostar ca 500 000 SEK/år.168 

Utbildning av de montörer som ska utföra monteringen beräknas ta en heldag (8 h).169 
Undervisningen utförs lämpligen av en elektriker från Mälarenergi till en kostnad av 360 
SEK/h. Om även montörerna kostar 360 SEK/h blir utbildningskostnaden 2880 SEK per 
montör och lärare. 

I kundtjänst är det enligt erfarenheter som gjorts vid Sollentuna Energi lämpligt att utöver 
ordinarie personal anställa en person som endast arbetar med frågor gällande projektet. En 
person i kundtjänst beräknas kosta 400 000 SEK/år. Dessutom tillkommer initiala kostnader 
för marknadsföring som uppskattas till 200 000 SEK och för avisering gentemot kund 
angående mätarbytet, vilket uppskattas till 600 000 SEK (6 SEK/avisering).170 

8.1.7 Övriga logistikkostnader 
Vid installationen kommer det att behövas en handdator till varje montör och elektriker. En 
handdator med streckkodsläsare och inbyggd kamera kostar ca 15 000 SEK och programvaran 
för att läsa data mellan terminaler till datasystem kostar ca 100 000 SEK.171 Kostnaden för 
emballage eller specifika lastbärare kan i projektet ses som försumbar172. 

Enligt Birger Eriksson på Svensk Energi finns ingen större efterfrågan på gamla 
nedmonterade elmätare, men både Sollentuna Energi och Elverket Vallentuna lyckades 
skeppa sina uttjänta elmätare till bättre behövande mot en symbolisk summa. Att på detta sätt 
slippa skrotningskostnaden är värt att undersöka även för Mälarenergi. I denna kalkyl antas 
dock att kostnader för skrotning uppkommer. Varje tömning kostar 1000 SEK i fast avgift 
samt 2,76 SEK/kg skrot173. Med en container på 26 m3, 30 000 enfasmätare á 1,25 kg/st 
(16x14x12 cm), 63 824 trefasmätare á 3,45 kg/st (23x14x13 cm) och 6000 digitala elmätare á 
1,0 kg/st (26x17x5 cm) i regionen, medför detta en total skrotningskostnad på 720 000 SEK 
jämnt fördelat över installationstiden om samtliga mätare byts (antagen fyllnadsgrad i 
container, 70 %). 

Sammanfattning logistikkostnader 
•  Årlig lagerföringskostnad: 700 000 SEK 
•  Årlig lagerhållningskostnad: 420 000 SEK 
•  Årlig hanteringskostnad i lager: 30 000 SEK 
•  Årlig hanteringskostnad utanför lager (montagekostand): 8 MSEK 
•  Årlig transportkostnad: 900 000 SEK 
•  Årlig kostnad fyra projektledare: 2,9 MSEK. 
•  Årlig kostnad två administratör: 1 MSEK 
•  Årlig kostnad två systemtekniker: 1 MSEK 
•  Årlig tillkommande kostnad kundtjänst: 400 000 SEK 
•  Utbildningskostnad: 2880 SEK/montör 

                                                
168 Muntlig uppgift: Svensson Göran 
169 Muntlig uppgift: Lilja Per, (031127) 
170 Muntlig uppgift: Svensson Göran 
171 Muntlig uppgift: Svensson Göran 
172 Muntlig uppgift: Lilja Per (031127) 
173 Muntlig uppgift: Gustavsson Gunnar (031112) 
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•  Handdatorer: 325 000 SEK 
•  Skrotningskostnad: 720 000 SEK 
•  Marknadsföringskostnader: 200 000 SEK 
•  Aviseringskostnader: 600 000 SEK 

8.2 Material- och driftkostnader för Mälarenergi 
Material- och driftkostnaderna för ett nytt mätinsamlings-
system utgör en relativt stor del av investeringen och 
diskuteras i följande avsnitt. 

8.2.1 Hårdvarukostnader 
Prisuppgifter gällande de olika systemleverantörernas produkter får på begäran av 
leverantörerna inte spridas vidare. Då detta arbete utgör en offentlig handling presenteras 
dessa uppgifter endast för Mälarenergi i en separat bilaga (bilaga 4). Även prisuppgifter som 
rör centralsystem, support och licenser samt Mälarenergis kostnader för uppbyggnad av 
mätvärdesdatabas placeras i denna bilaga. Trots att inga exakta prisuppgifter anges i 
rapporten, bör de resultat som redovisas antyda vilka leverantörer som har en låg respektive 
hög kostnadsbild. 

En viktig faktor utöver priset för hårdvara är hur många mätpunkter som finns under varje 
koncentrator. För de system som använder högfrekvent elnätskommunikation så sätts en 
koncentrator i varje nätstation tillhörande ett lågspänningsnät. I tätort rör det sig om cirka 100 
mätpunkter under en nätstation och på landsbygd cirka 5 stycken (se bilaga 3). För 
lågfrekvent elnätskommunikation (HM Powers Turtle) kan betydligt fler mätpunkter täckas 
in. Ett rimligt antal är cirka 1000 mätpunkter, men det är beroende på hur högt upp i elnätet 
koncentratorn kan sättas174. För radio är antalet mätpunkter per koncentrator beroende på hur 
tätt punkterna befinner sig och hur många repeterare som används. Senea anger att cirka 200-
300 mätpunkter per koncentrator är rimligt att anta och på varje nätstation där inte en 
koncentrator sitter, monteras en repeterare.  

Mälarenergi överväger att använda någon form av radiolösning som kommunikationsmedel 
mellan koncentrator och centralsystem och för detta behövs ett antal radiocentraler i regionen. 
Kostnaden för dessa uppskattas totalt till cirka 1 MSEK175. 

8.2.2 Drift- och underhållskostnader 
Mälarenergi avser att byta samtliga elmätare vid installationen, vilket innebär att 
felfrekvensen under de första åren förväntas vara låg. Systemleverantörerna uppger en 
felfrekvens för sina terminaler/integrerade elmätare på mellan 0,05-0,5 % per år. Enligt 
erfarenheter gjorda på Sollentuna Energi måste dock 1 % av enheterna (Senea CustCom) 
bytas ut årligen. Det finns en risk att leverantörerna inte vill berätta hur många terminaler som 
går sönder och därför gärna håller nere siffran för att ha en bättre möjlighet att sälja. De flesta 
system har heller inte suttit uppe under någon längre tid. Förmodligen kommer felfrekvensen 
att öka ju äldre terminalerna och de integrerade elmätarna blir. Vi väljer därför att i 
beräkningarna lägga på 0,2 % på varje system. Antalet koncentratorer som årligen måste 
bytas ut har av de flesta leverantörer angetts till något högre än för de integrerade elmätarna. 
Reparationer utförs normalt inte på koncentratorer och terminaler, utan de byts ut mot nya. 
Sammantaget uppgår den beräknade kostnaden för utbyte och kontroll av elmätare, 
terminaler, koncentratorer och repeterare till cirka 2 MSEK/år. 

                                                
174 Muntlig uppgift: Moritz Bertil (031125) 
175 Muntlig uppgift: Håkansson Mats (040121) 

  
 

 

 

 

 

   



– Investeringsbedömning av mätinsamlingssystem – 

- 95 - 

 

En stor osäkerhet ligger i hur mycket tid efter installation som åtgår för att få 
kommunikationen med samtliga mätpunkter att fungera. Återbesök för felsökning kommer att 
krävas på ett antal mätpunkter. Vid ett pilotprojekt vid Mälarenergi då 902 Turtle-sändare 
monterades i Götlunda och Barkaby fick 67 punkter återbesökas för kontroll176, vilket 
motsvarar 7,4 %. För projektet på Sollentuna energi var motsvarande siffra åtminstone  
11,4 %177. Ett värde runt 10 % kommer därför att antas i investeringskalkylen. Snittkostnaden 
för att åka ut och kontrollera samt åtgärda en mätare som inte rapporterar mätvärden ligger på 
700 SEK på Mälarenergi (2 h för en elektriker samt fordon). 

För att upprätthålla kommunikation med samtliga mätpunkter krävs underhåll av det 
kommunikationssystem som byggts upp (kontroll av terminaler som inte loggar på etc.). Vid 
felavhjälpning behöver dessutom personal åka ut till mätplatsen för att undersöka eventuella 
fel. Vi väljer att utifrån erfarenheter av systemdriften på Sollentuna Energi anta 10 
SEK/mätpunkt och år för underhåll av systemkommunikationen. 

Kostnaderna för kommunikation varierar kraftigt beroende på valet av teknik. Radio- och 
elnätskommunikation samt signalkabel är i del flesta fall helt kostnadsfritt för nätbolagen. 
Kommunikation via starka radiomodem (>0,5 W) innebär dock en relativt stor 
grundinvestering. Mälarenergi har för sitt pilotprojekt med Turtle valt en lösning där 
mätvärden dagligen samlas in från koncentrator till centralsystem via ett telefonmodem, vilket 
innebär en samtalskostnad på ca 40 SEK/månad och koncentrator178. I framtiden anser VD, 
Mats Håkansson, att det är mest lämpligt med en radiolösning för att samla in mätvärden från 
koncentratorerna. Vi väljer därför att främst studera denna lösning i vår analys. 

Kostnadsbilden vid GSM-kommunikation är något oklar. Elverket Vallentuna har via 
Enermet lyckats sluta ett avtal med operatören Maingate som garanterar ett fast pris på 240 
SEK/GSM-modem och år i 10 år framåt179. Mälarenergi betalar å andra sidan 600 SEK/år 
samt en rörlig kostnad på 1,2 SEK/minut till Maingate för motsvarande tjänst180. Detta 
antyder att det pris Vallentuna betalar är långt under marknadens priser för ett mindre antal 
GSM-abonnemang. Vi väljer att anta en kostnad på 400 SEK/år och GSM-modem. Några 
lösningar med TCP/IP blir inte aktuellt i Mälarenergis fall eftersom kostnaderna i dagsläget 
ligger på en alldeles för hög nivå och att fibernät inte har dragits till nätstationerna där 
koncentratorer placeras. 
I samband med att avläsning sker tätare och fler mätvärden ska behandlas kommer det att 
behövas ungefär tre nya personer för att administrera mätvärdesdatabasen och de nya 
centralsystemen181. En person kostar cirka 500 000 SEK/år. 

8.2.3 Övriga kostnader 
En del av de mätare som monteras ned vid installationen kommer inte att vara helt avskrivna. 
Därigenom uppkommer en årlig kostnad som beror på värdet av befintliga elmätare i 
regionen. Värdet uppgick årsskiftet 2003/2004 till 6,45 MSEK och avskrivning kommer att 
ske planenligt med 1,84 MSEK/år182. Beroende på när installationen påbörjas och i vilken takt 
den sker blir det nu möjligt att beräkna den årliga förlusten och den uppgår till ca 2 MSEK. 

Den årliga kostnaden för fakturering beräknas öka vid övergång till tätare fakturering. Idag 
uppgår kostnaden för fakturering till 2,3 MSEK för administration och 1,13 MSEK för porto 

                                                
176 Muntlig uppgift: Rahmström Håcan (031112) 
177 Muntlig uppgift: Lilja Per (031126) 
178 Muntlig uppgift: Elfendahl Bengt (031119) 
179 Muntlig uppgift: Falemo Elisabeth (031209) 
180 Muntlig uppgift: Elfendahl Bengt (031119) 
181 Muntlig uppgift: Svensson Göran 
182 Muntlig uppgift: Hågestam Lennart (031119) 
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för Mälarenergi Elnät183. Antalet fakturor som skickades ut under 2002 var cirka 340 900. 
Portokostnaden per faktura blir således 3,33 SEK. För ytterligare en faktura kostar det drygt 
en krona i arbetskostnad184. Det tillkommer dessutom kostnader för utskrift och merarbete, 
vilket resulterar i att ytterligare en faktura kostar cirka 6 SEK.185 

Idag debiterar Mälarenergi sina effektkunder månadsvis mot verklig förbrukning, medan 
resterande kunder preliminärdebiteras sex gånger per år för förväntad förbrukning fram till 
förfallodagen186. I framtiden avser Mälarenergi att debitera kunderna lika ofta som idag, men 
istället mot verklig förbrukning fram till fakturadagen187. Effekten av detta blir att 
kreditrisken ökar för Mälarenergi. Idag preliminärfaktureras 68 % av årsfaktureringen188. 
Mälarenergis årsfakturering ligger runt 300 MSEK, under 2002 uppgick den till 313,6 MSEK 
exklusive moms189. På koncernkontot fås VECI, Föreningssparbankens ränta för 
penningmarknadskonton som för tillfället uppgår till 2,75 %190. Detta resulterar i att de ökade 
kreditkostnaderna uppgår till 485 000 SEK/år med bibehållen fakturering. Övergår 
Mälarenergi till att fakturera sina kunder varje månad kostar detta 3,8 MSEK/år mer än idag. 
Det är således lämpligt att fortsätta med fakturering varannan månad även i fortsättningen. 

På Mälarenergi räknar man med att kostnaderna i samband med upphandlingen av nytt 
mätinsamlingssystem kommer att uppgå till minst 500 000 SEK. I den upphandling som 
Elverket Vallentuna genomförde var ett flertal konsulter inblandade och kostnaden blev då 
hela 1 MSEK. De anser själva att detta var något väl tilltaget, men samtidigt var antalet 
mätpunkter mycket färre än för Mälarenergi. Vi väljer att anta en upphandlingskostnad på 750 
000 SEK i investeringskalkylen. 

Sammanfattning hårdvarukostnader, drift & underhållskostnader och övriga kostnader 
•  Systemspecifika kostnader utelämnas av sekretesskäl 
•  Radiocentraler: 1 MSEK 
•  Utbyte och kontroll av elmätare, terminaler, koncentratorer och repeterare: 2 MSEK/år 
•  Underhåll och drift av kommunikationssystem: 1 MSEK/år 
•  Nedskrivning av elmätare: 2 MSEK 
•  Tillkommande drift- och underhåll på kontor (tre personer): 1,5 MSEK/år 
•  Ökade kreditkostnader: 485 000 SEK/år 
•  Upphandlingskostnad: 750 000 SEK 

8.3 Besparingar för Mälarenergi 
Ett flertal besparingar uppkommer vid en installation av ett 
mätinsamlingssystem. Nedan redogörs för omfattningen av de 
viktigaste av dessa. 

8.3.1 Automatisk mätavläsning 
Med ett mätinsamlingssystem slipper Mälarenergi samla in mätvärden manuellt, vilket 
resulterar i en besparing. Idag betalar Mätning/avräkning i genomsnitt 54 SEK/mätpunkt för 
manuell avläsning inklusive transport och administration (även av svåråtkomliga mätare). Det 
görs en avläsning varje år på de kunder som inte har timavläsning och som inte har 
avläsningskort. Dessa kunder motsvarar cirka 89 % av Mälarenergis 100 000 kunder. 
Dessutom sker avläsning vid flytt och vid leverantörsbyte. Antalet flyttavläsningar per år 

                                                
183 Ibid 
184 Muntlig uppgift: Ågren Evy (031206) 
185 Muntlig uppgift: Håkansson Mats (040120) 
186 Muntlig uppgift: Svensson Ced (031125) 
187 Muntlig uppgift: Hågestam Lennart (031119) 
188 Muntlig uppgift Gustavsson Rolf (040121) 
189 Ibid 
190 Muntlig uppgift: Ågren Evy (031210) 
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uppgår till cirka 16 000 och antalet avläsningar vid leverantörsbyten till cirka 2 400. Detta ger 
sammantaget en årlig besparing på cirka 6 MSEK.191 Okulärbesiktning kommer inte att göras 
av de digitala elmätarna. Det sker dock stickprov på elmätarna vart sjätte år.192 

8.3.2 Utebliven kostnad för gamla mätare 
Mälarenergi avser att byta ut samtliga elmätare vid installationen, vilket innebär att de under 
ett antal år helt slipper mätarbyten. Detta kan ses som en framtida besparing. Idag byts i snitt 
5 500 elmätare per år till en kostnad av 1 000 SEK per mätarbyte193. Detta ger en årlig 
besparing på 5,5 MSEK. 

8.3.3 Besparing i kundtjänst 
Kostnader för kundtjänst kan förmodas gå upp under själva installationen av ett nytt 
mätinsamlingssystem, men efter hand hoppas Mälarenergi att trycket på kundtjänst ska 
minska. Idag uppgår kostnaderna till ca 5,1 MSEK/år194. Statens energimyndighet anser att 
antalet frågor till kundtjänst ska kunna halveras, en siffra som troligen är för optimistisk. Vi är 
försiktiga och anser att kostnaderna i kundtjänst endast kommer att minska med femton 
procent. Detta skulle resultera i en årlig besparing på 700 000 SEK efter det att installationen 
är helt genomförd.  

8.3.4 Minskade nätförluster och elstölder 
En digital elmätare är mer noggrann än en analog. Mälarenergi kommer därför efter 
installationen minska sina nätförluster genom noggrannare mätning i nätet. Mälarenergi själva 
anser att minskningen bör bli mellan en halv och en procent. Idag har Mälarenergi nätförluster 
som uppgår till knappt fyra procent, vilket motsvarar 17-18 MSEK i årliga förluster195. Endast 
de mätpunkter som har analog mätare berörs av besparingen. Idag levereras cirka 57 % av 
elen till dessa kunder. Resterande går till kunder som redan har digital mätare. En sänkning av 
nätförlusterna med en halv procent motsvarar en minskad förlust på cirka 1,5 MSEK per år.  

Elstölderna i regionen är svåra att uppskatta. I en undersökning gjord av Skellefteå energi 
uppgår elstölderna till 0,4 %. Det bör kunna antas att antalet elstölder går ner direkt efter 
installation av nya elmätare, eftersom alla mätare då byts och eventuella stölder upptäcks. 
Över en längre period är det dock troligt att de som tidigare har stulit el fortsätter med detta. 
Det finns till och med en risk att elstölderna ökar, eftersom den manuella kontrollen i form av 
en avläsning kommer att försvinna. Vi väljer därför att inte se minskade elstölder som någon 
besparing.196 

8.3.5 Administrativa besparingar 
Mälarenergi räknar med att kunna minska sin personalstyrka med ungefär en person genom 
en förenklad schablon- och timavräkning. Detta medför en besparing på 500 000 SEK per år, 
vilket motsvarar 5 SEK per mätpunkt och år. Detta är också den besparing som Statens 
energimyndighet anger i sin rapport. Någon besparing i form av enklare administration vid 
flyttar och leverantörsbyten ser man dock inte på Mälarenergi, varvid denna sätts till noll.197 

                                                
191 Muntlig uppgift: Svensson Göran (031124) 
192 Ibid 
193 Muntlig uppgift: Svensson Göran 
194 Muntlig uppgift: Hågestam Lennart (031119) 
195 Ibid 
196 Muntlig uppgift: Svensson Göran 
197 Muntlig uppgift: Svensson Göran 
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Automatisk mätinsamling skulle också kunna ge besparingar i form av ett mindre komplicerat 
faktureringssystem och färre omfaktureringar. Om debitering sker efter faktisk förbrukning 
behöver inte debiteringsfunktionerna i systemet vara så komplexa, vilket på sikt förenklar och 
förbilligar hanteringen. Antalet återbetalningar blir förmodligen också färre, eftersom 
debitering kan ske mot faktisk förbrukning istället för preliminär. Detta skulle spara tid som 
idag går åt att hantera återbetalningarna. Antalet omfaktureringar borde också minska, då en 
stor anledning till dagens omfaktureringar är att den preliminära debiteringen anses för hög av 
kunderna.198 Vi väljer här att följa Statens energimyndighet och sätter besparingen för mindre 
komplicerat faktureringssystem och färre omfaktureringar till 5 SEK per år för respektive 
post. Detta resulterar i en besparing på 1 MSEK per år för Mälarenergi. 

8.3.6 Besparing vid central strömbrytning 
En eventuell besparing genom att centralt kunna bryta strömmen för kunder som inte har rätt 
till el, kan ses som försumbar. Här rör det sig inte i första hand om pengar, utan mer om 
säkerhet för den personal som stänger av strömmen och ibland känner sig hotad av arga 
nätkunder.199 

Sammanfattning besparingar 
•  Årlig besparing genom automatisk avläsning: 6 MSEK 
•  Årlig besparing genom uteblivna mätarbyten: 5,5 MSEK 
•  Årlig besparing i kundtjänst: 700 000 SEK 
•  Årlig besparing genom minskade nätförluster: 1,5 MSEK 
•  Årlig besparing genom mindre administration: 1 MSEK 

8.4 Parametrar till investeringsmodellen 
Mälarenergi avser påbörja installationen av ett nytt 
mätinsamlingssystem i början av 2005. Projektets livslängd 
uppskattas till mellan 15 och 18 år beroende på vem som 
tillfrågas. Svensk Energi, branschorganisationen, anser att 
nätbolagen ska kräva 18 år. I samråd med vår handledare på 
Mälarenergi har vi dock kommit fram till att 15 år är en rimlig livslängd. Avskrivningstiden 
för projektet kommer att vara tio år och den uppskattade inflationen under projektet 2,5 %. 
Avskrivningen kommer att göras på hela investeringen, vilket framförallt innefattar hårdvara, 
montagekostnad, projektledning och logistikkostnader. Efter projektets slut anses det inte som 
möjligt att sälja systemet och därmed har det inget restvärde. Mälarenergi använder en 
kalkylränta på 6-10 % beroende på risk. Vid en högre risk används en högre kalkylränta. För 
detta projekt kommer en relativt låg kalkylränta användas. Den största risken med projektet 
ligger förmodligen i drift- och underhållskostnader och istället för att höja kalkylräntan 
justeras de förväntade kostnaderna för drift och underhåll uppåt. 

Även då kalkylräntan beräknas matematiskt hamnar den nära sex procent. För beräkningen 
krävs ett antal parametrar (se kapitel 3.2.1). Den riskfria räntan bör väljas för samma 
tidslängd som projektet löper över, det vill säga 15-18 år. En realränteobligation kan 
exempelvis användas som jämförelse. Räntan varierar ständigt, men ett medelvärde för de 
senaste fem åren är mellan 3,5-3,75 % för lån 3001. Marknadens låneränta skiljer sig från 
Mälarenergi Elnäts fördelaktiga låneränta. För ett energibolag kan den antas uppgå till en 
procent över den ränta som staten betalar för upplåning. Detta resulterar i en låneränta på 
3,5 % (statsskuldsväxel) + 1 % = 4,5 %.200 

                                                
198 Muntlig uppgift: Ågren Evy (031125) 
199 Muntlig uppgift: Rahmström Håcan (031112) 
200 Engstrand Stefan (s.4, 2003) 
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Mälarenergis mål är att ha en soliditet på 31 %, vilket innebär att andelen skulder i företaget 
uppgår till 69 %201. Avkastningen på marknadsportföljen ( Mr ) är en genomsnittavkastning på 
en portfölj med hela marknaden. Den uppgår till 6-8 % enligt Brealy & Myers. Vi väljer att 
sätta den till 7 %. Energibolag är överlag bolag med låg risk. Risken i förhållande till 
marknadsportföljen för eget kapital beräknas för börsnoterade bolag, men är svår att finna för 
liknande bolag som Mälarenergi. För Sydkraft (EON) är Eβ 0,7, men enligt Bergendahl kan 
så låga betavärden som 0,4 antas för nätbolag202. Bolagsskatten är 28 %. Med dessa 
parametrar och beta satt till 0,7 kan en real kalkylränta före skatt beräknas. Resultatet blir 5,7 
%. Sätts beta istället till 0,4 blir kalkylräntan 5,3 %. Detta resultat överensstämmer med 
Bergendahls resultat, som rekommenderar en real kalkylränta före skatt på cirka 5 %. Vi 
väljer att använda en real kalkylränta före skatt på 6 %, då Mälarenergi själva inte använder 
en lägre kalkylränta. 
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Sammanfattning kalkyldata 
•  Projektets livslängd: 15 år 
•  Avskrivningstid: 10 år 
•  Kalkylränta: 6 % (real, före skatt) 
•  Inflation: 2,5 % 

8.5 Kundfördelning, lagkrav och direktiv 
För att kunna göra en kalkyl över Mälarenergis nät behövs data 
om dess kundstruktur. I Mälarenergis nätområde finns ett antal 
större tätorter där Västerås är den största. De andra tätorterna 
är Köping, Arboga, Kungsör (KAK) och Hallstahammar. 
Sammanlagt har Mälarenergi knappt 100 000 kunder i Mälarregionen. Då vissa 
mätinsamlingssystem passar bättre på landsbygd och andra i tätort är det lämpligt att dela 
kunderna över dessa regioner, vilket illustreras i tabell 8.2. Det kommer förmodligen bli 
aktuellt med olika mätinsamlingssystem i tätort respektive landsbygd. 

                                                
201 Muntlig uppgift: Hågestam Lennart (031119) 
202 Bergendahl (s.8, 2003) 
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Tabell 8.2: Geografisk kundfördelningen i Mälarregionen 
 

Kunder Nätstationer 
Kunder/ 

Nätstation 

Västerås tätort 62 413 405 154 

Västerås landsbygd 2 694 475 6 

KAK tätort 19 630 150 131 

KAK landsbygd 6 412 792 8 

Hallstahammar tätort 7 954 95 84 

Hallstahammar landsbygd 721 155 5 

Summa 99 824 2 072 48 

Antalet kunder i tätorterna uppgår till cirka 90 000 och antalet på landsbygd till cirka 10 000. 
I tabellen ovan illustreras även antalet kunder per nätstation för respektive område. I tätort 
visar det sig att antalet varierar mellan 84 och 154, medan det på landsbygd endast är 5-8 
kunder per nätstation. 

Lagen kräver timavläsning för de kunder som har en mätarsäkring över 63 A och 
månadsavläsning för de under 63 A. Det är därför av vikt att få en uppfattning om hur 
fördelningen mellan dessa båda kundgrupper ser ut på Mälarenergi. För de kunder med 
timavläsning måste systemen fungera redan i mitten av 2006 och dessutom ställs det högre 
tekniska krav på dessa system. 

Tabell 8.3: Segmentering av kundfördelningen utifrån mätarsäkring i Mälarregionen 
 0-63 A >63 A Summa 

Västerås 63 346 1 761 65 107 

KAK 25 581 461 26 042 

Hallstahammar 8 531 144 8 675 

Summa 97 458 2 366 99 824 

Från tabellen ovan kan konstateras att knappt 2400 kunder har en mätarsäkring över 63 A, 
medan den stora majoriteten, cirka 97 500, har en mindre säkring. Av de kunder som har en 
mätarsäkring över 63 A ligger nästan samtliga i tätort203. Tabellen illustrerar även 
kundfördelningen mellan tätorterna. Västerås är störst med cirka 65 100 kunder. Därefter 
kommer de tre tätorterna Köping, Arboga och Kungsör med sammanlagt 26 000 kunder. 
Köping är störst med cirka 13 000 kunder, därefter kommer Arboga med drygt 8 000 kunder 
och minst är Kungsör med knappt 5 000 kunder. Hallstahammar som geografiskt ligger skild 
från KAK och har nästan 8 700 kunder. De flesta mätpunkter med en säkring under 63 A är 
lägenheter. Mälarenergi har sammanlagt cirka 50 000 lägenheter, 32 000 villor och 4 000 
fritidshus. Resterande mätpunkter är diverse fastigheter.204Mälarenergi Elnät vill att systemen 
som installeras på de mätpunkter med fjärrvärme ska kunna mäta även värme. Mälarenergi 
har sammanlagt 11 746 mätpunkter med fjärrvärme.205 

                                                
203 Muntlig uppgift: Svensson Göran 
204 Muntlig uppgift: Hågestam Lennart (031119) 
205 Muntlig uppgift: Svensson Göran 
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9 Analys och resultat 
Följande kapitel är uppdelat i de fyra delar. I första delen diskuteras när Mälarenergi bör 
initiera projektet, i andra delen analyseras hur logistiken kring projektet bör planeras, i 
tredje delen analyseras ekonomiska utfall vid olika kombinationer av mätinsamlingssystem 
och sist utreds vilka faktorer som har störst inverkan på investeringens resultat. 

Huvudsyftet med studien är att med den generella investeringsmodell som skapats (se kapitel 
5.2.3), utvärdera de mätinsamlingssystem som är aktuella för Mälarenergi ur ett ekonomiskt 
perspektiv. En sådan bedömning kommer att presenteras längre fram i detta kapitel, men först 
presenteras de delresultat inom logistik och organisation som har legat till grund för analys av 
installation och drift av olika insamlingssystem. Dessa resultat ligger utanför utredningens 
egentliga syfte, men anses ändå vara av intresse för uppdragsgivaren.  

9.1 Tidpunkt för projektet 
En viktig fråga som måste besvaras är när projektet bör påbörjas. Då de flesta systemen som 
finns på marknaden är obeprövade, föreligger stora risker för barnsjukdomar. Detta talar för 
att Mälarenergi bör avvakta med installationen. Under 2004 kommer flera leverantörer med 
nya lösningar och produkter. Att studera dessa lösningar och välja de bästa är att 
rekommendera. Med ett växande antal leverantörer och ökad konkurrens borde också priserna 
kunna pressas något. En viss risk finns dock att ett fåtal leverantörer tar stora delar av 
marknaden, vilket istället kan leda till högre priser för just dessa system. Eftersom 
investeringen inte är lönsam för Mälarenergi talar inte heller detta för att börja så snart som 
möjligt. Kontentan är att Mälarenergi bör vänta till åtminstone mitten av 2005 med 
installationen. Då återstår exakt fyra år tills arbetet måste vara klart. De timavlästa kunderna 
måste dock planeras så att de är klara i mitten av 2006. 

9.2 Logistiken kring installationen 
I detta avsnitt presenteras övergripande tankar kring hur logistiken i samband med 
installationsprojektet kan utformas. Lagerstruktur, lagerstyrning, aktiviteter i flödet, 
möjligheter till tidsreduktion samt organisationen i projektet kommer att diskuteras. Detta 
ligger sedan till grund för utvärderingen av olika mätinsamlingssystem. 

9.2.1 Övergripande logistikstruktur 
Mälarenergi Elnät måste inledningsvis besluta om de ska behålla kontrollen över 
installationsprojektet som i Sollentunas fall eller överlåta hela ansvaret till en 
systemleverantör som i Vallentuna. Båda dessa nätbolag verkar nöjda med sitt strategival. Det 
viktigaste verkar därmed vara att förankra vald strategi väl i organisationen och få alla att 
sträva åt samma håll.  

Målet med mätarbytet är att samtidigt som kostnaderna hålls låga, uppnå en driftsäker och 
robust lösning på lång sikt. Därmed ser vi vissa fördelar med att behålla den övergripande 
kontrollen över installationen för att bygga upp ett stort kunnande om de nya 
systemlösningarna. I investeringskalkylen har det förutsatts att Mälarenergi utför hela 
installationen på egen hand. Ett intressant alternativ för att pressa ner kostnaderna, är att låta 
en extern part utföra det grundläggande monteringsarbetet, något som diskuteras mer under 
avsnittet projektorganisation nedan. 

Vi har tidigare konstaterat att både lagret i Västerås och i Köping bör utnyttjas för att hålla 
nere transportkostnaderna. Även lagerhållningskostnaderna bör kunna sänkas genom att 
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koncentrera verksamheten till ett lager i taget. Det kan vara lämpligt att inleda 
monteringsarbetet i KAK-området, för att sedan röra sig österut och avsluta med Västerås 
tätort. Med en sådan strategi bör också projektorganisation och lagerhållning lokaliseras till 
Köping inledningsvis, för att sedan flyttas över till Västerås när systemen i KAK-området är 
helt i drift. Genom att satsa alla resurser på en region i taget, kan lärdomar tas med till nästa 
delprojekt. Om monteringsarbetet istället inleds parallellt i flera områden riskerar samma 
misstag att upprepas. De mätpunkter som enligt den nya lagen måste kunna timavläsas redan 
2006 faller dock utanför denna installationsstrategi. Dessa punkter finns utspridda över 
nätområdet och måste färdigställas tidigt i projektet, vilket kan ge upphov till något ökade 
transport- och administrationskostnader.  

Strategin vid själva monteringen bör vara att först bygga upp en infrastruktur med 
koncentratorer och radiocentraler för att sedan montera elmätare. Montaget bör ske inifrån 
och ut. När en mätare monteras ska den direkt kunna skicka en signal till centralsystemet. 

9.2.2 Logistikaktiviteter 
I figur 4.3 beskrevs ett planerat materialflöde i samband med installationen. Aktiviteterna i 
detta flöde låg sedan till grund för nedbrytningen av olika logistikkostnader. Vår avsikt var 
ursprungligen att analysera samtliga delaktiviteter och försöka minimera ledtiden i flödet. Då 
själva installationen ännu inte har påbörjats på Mälarenergi, har det varit svårt att få fram 
någon detaljerad information gällande tidsåtgången för olika logistikaktiviteter. I 
investeringsmodellen har därför detaljnivån minskats och endast huvudaktiviteterna i flödet 
har behandlats. Nedan följer en samanställning av de möjligheter till ledtidsreduktion som vi 
sett för respektive huvudaktivitet inom Mälarenergi Elnät. 

 

Anskaffning 
•  Vid uttag ur lager måste lagersaldot automatiskt uppdateras i datasystemen så att ansvariga inköpare 

alltid har koll på lagernivåerna. 

•  För att minimera administrationen bör leveranser ske med jämna förutbestämda tidsintervall och med 
förutbestämd kvantitet, vilken endast behöver justeras vid behov (se tabell 9.1). 

Lageraktiviteter 
•  Mätare och terminaler bör levereras på ett sådant sätt att hanteringsarbetet blir enkelt i lager och vid 

montering. Minsta möjliga paketering och inplastning. 

•  Ansvaret för att kontrollera levererade produkter bör ligga på leverantören och kvalitetsnivån bör 
preciseras i avtal. 

Montering 
•  Inledningsvis bör Mälarenergi förklara för sina kunder på vilket sätt de gynnas av investeringen, för att 

göra dem mer positivt inställda till monteringen och på så sätt få denna att förflyta snabbare. 

Anskaffning Lager- 
aktiviteter 

Montering Efterarbete Anskaffning 

Orderberedning 
hos leverantör 

Miljömässig 
återvinning 

Figur 9.1: Huvudaktiviteter i materialflödet för elmätare och terminaler 
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Mälarenergi kan studera Elverket Vallentuna, som skapade en folder, ett eget projektnamn ”Rätt mätt” 
och löpande informerade allmänheten via hemsida, tidningar, kommunala inrättningar mm.  

•  För att montörerna ska hitta rätt, bör GSM-koordinater för varje monteringsplats föras över till 
montörens handterminal. Om det ändå blir svårt att hitta ska telefonsupport kunna ges av mätavläsare 
eller annan person med kunskap om det aktuella området. 

•  För att komma åt alla mätare och förbereda kunden på mätarbytet bör samtliga kunder informeras om 
vilken dag (fm./em.) mätarbytet ska ske. Om kunden inte kan vara hemma föreslagen tid måste han 
förmås att ringa och avtala en ny tidpunkt. 

•  Allting måste vara förberett när montörerna kommer varje morgon så att de kan börja montera direkt. 
Nycklar, elmätare och data till handterminalen ska vara förberett innan. 

•  Lagerstyrningen blir enklast om monteringen sker i jämn takt, men arbetet bör planeras så att antalet 
utomhusmontage ökar under den varma delen av året, eftersom dessa går betydligt snabbare under 
denna period. Framförallt bör montage i villor och fritidshus ske på sommaren. Under vinterhalvåret bör 
det fokuseras på lägenheter, där montaget sker inomhus och där transporten mellan mätpunkterna är 
obetydlig. 

•  Om montören stöter på svårigheter ska han genast gå vidare till nästa mätpunkt. Mindre åtgärder kan 
eventuellt genomföras av montörerna direkt mot förutbestämda priser. 

Efterarbete 
•  Genom att fotografera alla gamla mätare innan demontering behöver de inte märkas och lagerhållas, 

vilket minskar mängden efterarbete. 

•  Om handdatorer utnyttjas sänds data om monterade elmätare till en databas genom att montörerna 
dockar sina handdatorer, där de har lagt in uppgifter om monteringen. Ingen manuell inmatning krävs 
alltså i efterarbetet. 

När monteringsarbetet väl har påbörjats kommer säkerligen ytterligare möjligheter till 
ledtidsreduktion upptäckas i materialflödet. Ett användbart verktyg kan då vara den 
åtgärdsplan som presenterades i tabell 3.4 och som vi här väljer att återge. 

Åtgärd Förklaring 

1. Eliminera Ta bort aktiviteter som inte tillför något för företaget eller för kunden. 

2. Förenkla Gör de aktiviteter som måste utföras mindre komplexa. Sträva efter enkelhet. 

3. Integrera Knyt samman aktiviteter som utförs var för sig utan att det skapar mervärde. 

4. Parallellisera Utför oberoende processer parallellt och inte sekventiellt. 

5. Synkronisera Styr flödet så att en aktivitet kan påbörjas direkt efter en annan, utan väntetid. 

6. Förbereda Ställ fram allt nödvändigt material i förväg, så att arbetet kan påbörjas utan att 
flödet behöver bromsas upp. 

7. Kommunicera Med snabb, säker, korrekt och ändamålsenlig information blir det lättare att 
förbereda sig och göra rätt från början. 

9.2.3 Lagerstyrning 
Beräkning av lagernivåer och beställningskvantiteter baseras i investeringsmodellen på 
Wilsonformeln (EOQ), vilken har beskrivits utförligt i kapitel 3.9. För att kunna använda sig 
av formeln måste fyra förutsättningar vara uppfyllda (se avsnitt 3.9.3). Att så är fallet utreds 
nedan.  

•  Produktefterfrågan per tidsenhet, i detta fall antalet monterade enheter per månad 
kommer att vara förutbestämt och relativt jämnt fördelat. Vi har uppskatta avvikelsen 
till +/- 5 % per månad. 

•  Ordersärkostnaden är känd (1352 SEK) och oberoende av orderkvantiteten. 
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•  Lagerräntan har varit svår att få fram för Mälarenergis lager. Det har dock visat sig att 
storleken på denna inte får speciellt stor inverkan på slutresultatet och den har därmed 
satts till 15 % rakt över, vilket är normalt i branschen. 

•  Inleveranser till lagret kommer enligt samtliga leverantörer kunna ske av hela 
orderkvantiteter (inga delleveranser). 

Lagernivåer och beställningskvantiteter beror på hur många mätpunkter som ska monteras av 
ett visst mätinsamlingssystem, vilken installationstakt som väljs och om endast ett lager 
används i taget eller om både lagret i Köping och Västerås körs parallellt. Det har i analysen 
visat sig att lagerföringskostnaden minskar med ca 50 000 SEK/år om den koncentreras till ett 
lager i taget, främst beroende på att endast ett säkerhetslager behövs. Ett samlat lager borde 
också vara lättare att administrera och minska det totala behovet av utrymme. Vi förordar 
därmed att Mälarenergi använder ett lager i taget, beroende på var i regionen montering sker.    

I modellen beräknas beställningskvantiteter för såväl mätare och terminaler som 
koncentratorer och repeterare. En utarbetad lagerstyrning är främst intressant för mätare och 
terminaler, eftersom de utgör de stora volymerna. Vi väljer därför här att endast presentera 
dessa lagernivåer. Om vi utgår från att monteringsarbetet kommer att pågå under fyra år, är 
det framförallt tre olika installationstakter som blir intressanta. 

1. Ett system installeras på samtliga 100 000 mätpunkter under 4 år. 
2. Ett system installeras på landbyggd (ca 10 000 mätpunkter) under år 1 och ett annat i 

tätort (90 000 mätpunkter) under kommande 3 år. 
3. Ett system installeras på landbyggd (ca 10 000 mätpunkter) under år ett. En 

helhetsleverantör tar ansvaret för lagerföring och installation i samtliga lägenheter 
(50 000 st), medan resterande 40 000 mätpunkter i tätort installeras under 2 år. 

Utifrån dessa data kan lagernivåer och täcktider (den tid som beställd kvantitet förväntas 
räcka) beräknas med EOQ-formeln och den teori som presenterats i avsnitt 3.9. De indata som 
ligger till grund för beräkningarna har tidigare presenterats i kapitel 8.1.1. Om servicenivån i 
lager sätts till 99 % och endast ett lager används i taget, erhålles de lagernivåer som 
presenteras i nedanstående tabell. 

Tabell 9.1: Lagernivåer och beställningsintervall vid olika installationstakt och användande av ett lager i taget 

Typfall 
Monterings-

hastighet 
(st/mån) 

Beställnings-
kvantitet  

(st) 

Täcktid (v) 
Säkerhets-
lager (st) 

Årlig 
lagerförings-

kostnad (SEK) 

1. 100 000 inst. 
 under 4 år 

2080 600 1,2 1273 351 000 

2. 10 000 inst.  
 under 1 år 

819 395 2,0 508 154 000 

2. 90 000 inst. 
 under 3 år 

2500 658 1,1 1530 410 000 

3. 40 000 inst. 
 under 2 år 

1111 485 1,6 665 176 000 

 

Justering av täcktiden 
Täcktiden (beställningsperiodiciteten) visar att mätarleveranserna bör inkomma med 1-2 
veckors mellanrum. Då det kan vara svårt att erhålla leveranser med exakt 1,2 veckors 
intervall som i fall 1, väljs i praktiken ett närmevärde. I detta fall kan det vara lämpligt att 
skriva ett avtal som garanterar leverans av förutbestämd kvantitet en gång per vecka. Detta 
förenklar inköpsarbetet och leverantören behöver endast kontaktas om levererad kvantitet ska 
justeras. Eftersom täcktiden nu har justerats ner måste även beställningskvantiteten minskas 
från 600 till ca 500 enheter. Enklast är att beställa just den mängd som har förbrukats under 
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den valda täcktiden, det vill säga sedan den senaste beställningen (600 x (1/1,2) = 500). Om 
förbrukningen inte stiger eller sjunker alltför mycket under ledtiden innebär detta att lagret 
alltid fylls upp till en och samma nivå, återfyllnadsnivån (se kapitel 3.9.6). 

Känslighetsanalys av lagerföringskostnad 
Vid beräkningen av optimal beställningskvantitet är det framförallt två faktorer som är något 
osäkra; ordersärkostnaden och lagerräntan. Dessa har här satts till 1352 SEK respektive 15 % 
(årsränta). Eftersom Wilsonformeln är robust i optimum bör resultaten ändå vara någorlunda 
tillförlitliga. En 50-procentig ökning av ordersärkostnaden ger endast en ökning av 
beställningskvantiteten från 600 till 735 (fall 1) och en ökning av lagerföringskostnaden med 
25 000 SEK/år. En 50-procentig ökning av lagerräntan till 22,5 % medför att beställnings-
kvantiteten istället sjunker till 490 (dyrare att lagerhålla) medan lagerföringskostnaden ökar 
med ca 140 000 SEK/år. Denna förändring är mer påtaglig, men i projektet som helhet är det 
ingen stor kostnad. Vi anser att lagerräntan är väl tilltagen då den satts till 15 % och detta 
täcker även upp vissa risker i lagerhanteringen. 

Bland de parametrar som styr storleken på säkerhetslagret är främst variationen i 
monteringshastighet något osäker. En ökning av denna från 5 % till 10 % ökar dock inte 
säkerhetslagret till mer än 1442 (fall 1), vilket får en mycket liten inverkan på resultatet. Om 
det finns någon som helst risk för brister i lagret är det absolut bättre att öka säkerhetslagret 
än att få stillastående montörer. En dags stillestånd i monteringen innebär en extra kostnad på 
ca 20 000 SEK, lika mycket som lagerföringskostnaden ökar på ett helt år om servicenivån 
höjs från 99 till 99,9 %!  

9.2.4 Projektorganisation och monteringskostnad 
Utifrån de erfarenheter som gjorts på andra elnätbolag har vi i samråd med vår handledare på 
Mälarenergi kommit fram till en tänkbar projektorganisation vid installationen av ett nytt 
mätinsamlingssystem. Antalet montörer och elektriker beräknas automatiskt i modellen, 
medan antalet projektledare och administratörer måste anges specifikt. Organisationens 
omfattning bygger på att installationen utförs under 4 år i jämn takt. Om monteringsarbetet 
skulle utföras på kortare tid krävs en större projektorganisation i motsvarande utsträckning, 
vilket då måste justeras i modellen. Lönekostnaden för involverade personer i projektet utgör 
en betydande del av den totala logistikkostnaden och är viktig för slutresultatet. 

 

Huvudprojektledare 

Delprojektledare 
montörer 

Delprojektledare 
elektriker 

Delprojektledare 
datasystem 

Administratör 
montörer 

Info-ansvarig 
kundtjänst 

Lag 1 
4 montörer 

 

Lag 2 
4 montörer 

 

Administratör 
elektriker 

Uppföljning 
4 elektriker  

 

Montering 
3 elektriker 

 

Systemkonfig. 
2 systemtekniker 

 

Figur 9.2: Aktuell projektorganisation om installationen utförs under 4 år i jämn takt. 
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•  Huvudprojektledare: En person ansvarar för att hålla samman projektet och är 
yttersta motpart gentemot valda systemleverantörer. 

•  Delprojektledare: Tre delprojektledare ansvarar för att aktivt styra olika grupper 
inom projektet.  

•  Administratör: För varje grupp om ca åtta montörer eller elektriker behövs en 
administratör som tillhandahåller nycklar, kartor och information och ser till att 
monteringsarbetet kan flyta problemfritt under dagen.  

•  Systemtekniker: Minst två systemtekniker kommer att behövas för att skapa en 
koppling mellan programvaran i valda mätinsamlingssystem med Mälarenergis 
mätvärdesdatabas.  

•  Kundtjänst: I kundtjänst anställs en ny person som på heltid arbetar med att besvara 
frågor gällande installationen. Personen är också ansvarig för att hålla 
kundtjänstavdelningen uppdaterade, så att även de kan svara på frågor från kunder. 

•  Montörer: Med en installationstakt på 4 år behövs ungefär 8 montörer fördelade i 
olika arbetslag. Dessa personer ansvarar endast för rutinmässigt löpande montering av 
mätare och terminaler. 

•  Elektriker: För uppföljning och felsökning av monterade mätare som ej loggat på, 
behövs ca 4 elektriker. En annan grupp på 3 elektriker utför montage av elmätare som 
montörerna hoppat över, koncentratorer, repeterare och eventuell radiolösning. 

Totalt behövs alltså ca 15 personer för att på fyra år genomföra montage av ett helt 
mätinsamlingssystem med 100 000 mätpunkter (inklusive efterarbete och felsökning). I denna 
organisation utgår vi från att samtliga personer arbetar heltid i projektet. Enligt Sollentuna 
Energi är det av stor vikt att projektet drivs vid sidan av den ordinarie verksamheten och att 
personer i största möjliga mån friställs till enbart projektarbetet. Det är också viktigt med en 
tydlig ansvarsfördelning, vilket i Sollentunas fall innebar att den rutinmässiga monteringen 
lades ut på en extern monteringsfima. De betalade endast 125 SEK per monterad trefasmätare 
och 85 SEK per enfasmätare inklusive tranport och eventuellt återbesök. Med dessa priser 
skulle montaget endast kosta 11,3 MSEK eller 113 SEK/mätpunkt för Mälarenergi (30 000 
enfas- och 70 000 trefasmätare). Dessa priser får dock ses som mycket låga.  

Enligt våra beräkningar får Mälarenergi betala mellan 200-300 SEK/mätpunkt om de utför 
monteringsarbetet på egen hand till rådande internpriser (endast kostnad för montörer samt 
tranport). Installationskostnaden ligger lägst för Iprobe i tätort och högst för HM Power som 
placeras på landsbygd. Dessa priser kan jämföras med utredningen från STEM där 
montagekostnad på 250-450 SEK/mätpunkt anges206. 

Om samtliga logistikaktiviteter som uppkommer kring installationen inkluderas 
(projektledning, administrering, avisering, lagerhållning etc.) uppgår kostnaden till ca 520 
SEK/mätpunkt. Vi anser att denna kostnad ligger orimligt högt, vilket framförallt beror på det 
höga internpriset för elmontörer på Mälarenergi. Det skulle kanske vara möjligt för 
Mälarenergi att ta in studenter som precis har gått ut eltekniskt program från gymnasium eller 
motsvarande, till monteringen. Detta skulle innebära en lägre kostnad, men också kräva mer 
utbildning. Lämpligt vore i så fall att ha en erfaren montör i varje montörslag. 

9.3 Analys av mätinsamlingssystem 
Det är i huvudsak två faktorer som är avgörande för vilken kombination av systemlösning 
som kan bli aktuell för Mälarenergi Elnät; funktionalitet och prisbild. För att uppnå en god 
funktionalitet måste ett lämpligt mätinsamlingssystem väljas för tätort respektive landsbygd. I 
tätort finns dessutom en stor andel lägenheter och för dessa mätpunkter kan det bli aktuellt 

                                                
206 Statens energimyndighet (s.69, 2002) 
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med en separat lösning för att hålla nere kostnaderna. Vilka systemleverantörer som är 
aktuella för respektive region har diskuterats i kapitel 6, Utvärdering av mätinsamlingssystem, 
och presenteras i figuren nedan. 

Hänsyn måste även tas till de mätpunkter med en mätarsäkring över 63 A och som kräver 
timmätning (2366 st). Den elmätare som Iprobe erbjuder är inte godkänd för dessa 
strömstyrkor, utan här måste ett annat system väljas. Vi har valt Enermets integrerade mätare 
med GSM-kommunikation på dessa mätpunkter, eftersom Enermet har lång erfarenhet av 
timmätning. 

Ytterligare en restriktion som är viktig att ta hänsyn till är att olika mätinsamlingssystem som 
baseras på PLC-teknik inte kan placeras under en och samma nätstation, eftersom signalerna 
då stör ut varandra. 

 

Det kan finnas vissa samordningsvinster med att välja ett enda system för hela nätområdet. De 
enda leverantörer som är aktuella för en sådan lösning är Milab och Enermet. Om man istället 
väljer att kombinera olika insamlingssystem, är det mer fördelaktigt att välja HM Power för 
landsbygd, eftersom deras teknik är billig och väl beprövad i glesa nät. Dessutom har 
Mälarenergi i ett pilotprojekt redan installerat HM Powers system på omkring 900 kunder i 
regionen med gott resultat. (Om HM Power väljs på landsbygd behöver inte dessa mätpunkter 
åtgärdas på nytt.) I samtliga kombinationer av olika system väljer vi därför att placera HM 
Powers system på landsbygd tillsammans med ett av de övriga systemen i tätort.  

Man skulle även kunna tänka sig att två systemleverantörer fick dela på mätpunkterna i tätort. 
För att begränsa antalet scenarier har vi dock valt att endast utvärdera enkla kombinationer 
med undantag från Techem som är specialiserade på just lägenheter. Den mest 
kostnadseffektiva systemkombinationen innefattande HM Power kommer att jämföras med ett 
scenario där Techem får ansvara för att leverera mätvärden från samtliga lägenheter.  

Slutligen analyseras ett scenario där Viterra får totalansvar för samtliga kunder i regionen 
utom de timmätta (p.g.a. avsaknad av prisuppgifter). De sköter då installation, drift och 
leverans av färdiga mätvärden från sina mätpunkter. Detta leder fram till åtta scenarier att 
analysera. Det finns naturligtvis andra scenarier som är tänkbara, men dessa åtta har av vår 
handledare på Mälarenergi bedömts som relativt täckande och de mest intressanta. 
Scenarierna har med hjälp av investeringsmodellen utvärderats ekonomiskt utifrån de indata 

Endast lägenheter (lgh) 
50 000 mätpunkter 

Landsbygd (L) 
9800 mätpunkter, 650 nätstationer 

 
Tätort (T) 

90 000 mätpunkter, 1420 nätstationer 

Aktuella systemleverantörer 
Milab, Enermet 

Senea, Iprobe, Viterra 

Aktuella systemleverantörer 
HM-power, Milab,  
Enermet, Viterra 

Figur 9.3: Antal mätpunkter i respektive del av Mälarenergis nätområde samt vilka 
mätinsamlingssystem som lämpar sig i de olika regionerna 

Aktuella systemleverantörer 
Techem, Milab, Enermet 

Senea, Iprobe, Viterra 
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som presenterats i kartläggning samt prisuppgifter från respektive systemleverantör (separat 
bilaga). Den antagna systemstrukturen och hur mycket hårdvara som därmed behövs i varje 
scenario, beskrivs kortfattat nedan: (L = landsbygd, T = tätort, lgh = lägenheter) 

Scenario 1: Milab (L+T+lgh) 
•  Placeras på samtliga mätpunkter, 99 824 st. 
•  En router sätts i varje nätstation, totalt 2072 st. (ca 48 mätpunkter/nätstation). 
•  Kommunikation mellan nätstation och centralsystem sker via radio. 

Scenario 2: Enermet (L+T+lgh) 
•  Totalt 3415 mätpunkter på landsbygd förses med GSM-kommunikation (Västerås och Hallstahammar). 
•  För resterande mätpunkter på landsbygd (KAK-området) och i tätort används elnätskommunikation, 

totalt 96 409 st. 
•  Antalet nätstationer som förses med koncentrator är 650 i tätort och 762 på landsbygd (KAK). 
•  Kommunikation mellan nätstation och centralsystem görs med radio. 

Scenario 3: Milab (T+lgh) & HM Power (L) 
•  Milabs system används i all tätort och för timavlästa mätpunkter, 89 997 st. 
•  En router placeras i varje nätstation i tätort, 650 st. 
•  HM Powers system används på landsbygd (9 827 mätpunkter) men behöver bara installeras på 8 927 

punkter eftersom 900 redan är monterade. Totalt 10 Turtle-mottagare placeras högt i nätet. 
•  Kommunikation mellan nätstation och centralsystem sker via radio. 

Scenario 4: Enermet (T+lgh) & HM Power (L) 
•  Enermets system används i tätort och för alla timavlästa mätpunkter, 89 997 st. 
•  En koncentrator placeras i varje nätstation (650 st) och i genomsnitt behövs också en repeterare per 

nätstation. 
•  HM Powers system används på landsbygd (9 827 mätpunkter, 8 927 installationer) med 10 Turtle-

mottagare. 
•  Kommunikation mellan nätstation och centralsystem sker via radio. 

Scenario 5: Senea (T+lgh) & HM Power (L) 
•  Seneas system med radiolösning används i tätort och för timavlästa mätpunkter (89 997 st). 
•  Behovet av collektorer uppskattas till 450 (200 mätpunkter per collektor) och antalet repeterare till 200. 
•  HM Powers system används på landsbygd (9 827 mätpunkter, 8 927 installationer) med 10 Turtle-

mottagare. 
•  Kommunikation mellan nätstation och centralsystem sker med radio. 

Scenario 6: Iprobe (T+lgh), Enermet (timmätning) & HM Power (L) 
•  Iprobes system används för månadsavlästa mätpunkter i tätort (87 631 st) med en master i varje 

nätstation (650 st). 
•  Enermets system med GSM-kommunikation används för alla timavlästa mätpunkter (2 366 st). 
•  HM Powers system används på landsbygd (9 827 mätpunkter, 8 927 installationer) med 10 Turtle-

mottagare. 
•  Kommunikation mellan nätstation och centralsystem sker med radio. 

Scenario 7: Enermet (timmätning), Techem (lgh) & HM Power (L)  
•  Billigaste lösningen av 3-6 visade sig vara Enermet och HM Power. 
•  Techems tar hela ansvaret för regionens 50 000 lägenheter, installerar sitt mätinsamlingssystem och 

levererar färdiga mätvärden till Mälarenergi. 
•  HM Powers system används på landsbygd (9 827 mätpunkter, 8 927 installationer) med 10 Turtle-

mottagare. 
•  Enermets system används i tätort exklusive lägenheter (39 997 st) med en koncentrator per nätstation, 

650 st. 
•  Logistikkostnaderna minskas med 33 % på grund av att Techem sköter en del av installationen. 
•  Kommunikation mellan nätstation och centralsystem sker med radio. 

Scenario 8: Viterra (L+T+lgh) och Enermet (timmätning) 
•  Viterra ansvarar för samtliga 97 458 månadsavlästa mätpunkter i regionen, utför installationen, driftar 

systemen och levererar färdiga mätvärden (turn-key projekt). 
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•  Enermets system med GSM-kommunikation används för timavlästa mätpunkter (2 366 st). 
•  Logistikkostnaderna minskas med 75 % för Mälarenergi Elnät på grund av att Viterra sköter större 

delen av installationen. Dessutom köps inga handdatorer in. 

Utifrån dessa förutsättningar har de olika Scenarierna analyserats med investeringsmodellen. 
Resultatet presenteras i tabellen nedan och skillnaderna i utfallet beror till stor del på de 
prisuppgifter som redovisas i bilaga 4 (separat). Första kolumnen visar det årliga utfallet per 
mätpunkt och år (annuiteter) med hänsyn till både kostnader och besparingar under hela 
projektets livslängd (15 år), medan den andra kolumnen talar om hur mycket Mälarenergi 
behöver höja den årliga nätavgiften för samtliga kunder för att investeringens utfall istället 
ska bli noll (break-even). Anledningen till att siffrorna skiljer sig åt i kolumn 1 och 2, är den 
effekt som skatt och inflation har på investeringsberäkningarna. I tredje kolumnen presenteras 
hur stora utbetalningar Mälarenergi bör räkna med under installationstiden (utbetalningar-
inbetalningar), medan sista kolumnen endast visar installationskostnaden per mätpunkt 
exklusive de besparingar och driftskostnader som uppkommer under installationsåren.  

Tabell 9.2: Resultat från investeringsberäkningar av olika kombinationer av insamlingssystem. 
Kombination av 

insamlingssystem 
Utfall per 
mätpunkt  

och år (SEK) 

Ökad nätavgift/år 
& mätpunkt för 

break-even (SEK) 

Kassaflöde under 
installationstiden  

(SEK) 

Installations-
kostnad/mätpunkt  

(SEK) 

1. Milab -81 94 -178 000 000 -2 137 
2. Enermet -64 75 -151 000 000 -1 739 
3. Milab & HM    
 Power 

-68 80 -168 000 000 -1 952 

4. Enermet & HM 
 Power 

-51 59 -147 000 000 -1 733 

5. Senea & HM 
 Power 

-66 77 -165 000 000 -1 925 

6. Iprobe, Enermet 
 & HM Power 

-60 70 -150 000 000 -1 724 

7. Enermet, Techem 
 & HM Power 

-77 90 -144 000 000 -1 549 

8. Viterra & 
 Enermet 

-62 73 -131 000 000 -1 501 

 
Genom att jämföra utfallet per mätpunkt mellan de olika scenarierna blir det uppenbart att 
scenario 1 och 7 är dyrare än de övriga. I Milabs fall beror detta på att hårdvarukostnaderna 
ligger över konkurrenternas, medan scenariet med Techem faller på att kostnaderna för att 
systemdrift och leverans av mätvärden ligger väldigt högt. Först när Techems årskostnad 
halveras från 120 SEK till 60 SEK/mätpunkt kan de konkurrera med de billigaste systemen  
(-51 SEK/mätpunkt och år).  

Vi ser även scenario 2 som ett mindre lämpigt val eftersom det innebär för stor risk att satsa 
på en enda leverantör till ett så pass stort nät. Mälarenergi har dessutom haft mer tekniska 
problem med Enermets system än med Milabs, vilket styrker detta resonemang. Scenario 3 
ligger också något högt i pris, men ses ändå som intressant eftersom Mälarenergi har goda 
erfarenheter av driftsäkerheten på Milabs system. Det något högre priset kan därmed vägas 
upp av lägre drift- och underhållskostnader. Vi väljer även att avfärda scenario 5, eftersom 
Senea i dagsläget har stora likviditetsproblem och har sagt upp sitt samarbetsavtal med 
Actaris. Vi ser det som viktigt att satsa på en leverantör som med säkerhet kommer att finnas 
kvar på marknaden i framtiden. 

Den billigaste lösningen över tiden är scenario 4, en kombination av Enermets och HM 
Powers system. Vid val av HM Powers system blir det svårt att nyttja tidstariffer, eftersom 



– Investeringsbedömning av mätinsamlingssystem – 

- 110 - 

 

systemet inte är anpassat till detta. Alternativet blir då, trots den ökade risken, att använda 
exempelvis Enermets system i hela regionen (scenario 2), vilket medför en ökad kostnad på 
13 SEK. Kostnaden för att få tidstariff på samtliga mätpunkter kan därmed ses som 13 
SEK/mätpunkt och år om det bortses från andra extrafunktioner. 

För att sprida sina risker skulle en investering i två system i tätort kunna vara intressant. 
Exempelvis skulle ett system kunna användas i Västerås och ett annat i Köping, Arboga, 
Kungsör och Hallstahammar. Något sådant alternativ har av tidsskäl ej analyserats, men 
resultatet skulle hamna ungefär mittemellan kostnaden för varje enskilt ingående system. 

Att investera i Milabs system innebär den största grundinvesteringen (2 137 SEK/mätpunkt), 
medan den lägsta installationskostnaden per mätpunkt fås med kombinationen Viterra och 
Enermet (1 501 SEK). 

Den ökade nätavgift som Mälarenergi Elnät måste ta ut per mätpunkt för att täcka 
investeringskostnaderna (break-even) ligger mellan 59-94 SEK/mätpunkt och år beroende på 
val av system. För en detaljerad tabell över samtliga kostnader och besparingar se bilaga 6 
(separat bilaga). 

9.3.1 Kostnadernas fördelning i projektet 
Hårdvarukostnaden utgör den största delen av investeringen och ligger mellan 1150-1550 
SEK/mätpunkt. Detta kan jämföras med utredningarna från SWECO där en kostnad på 1425 
SEK antas. Vår något lägre kostnad beror antagligen på att vi studerar en stor installation med 
100 000 mätpunkter, medan SWECO studerade en installation med 25 000 mätpunkter. En 
större installation ger möjlighet till stordriftsfördelar och att pressa hårdvarupriserna mer. 

Logistikkostnaden uppgår till cirka 50 SEK/mätpunkt och år medan drift- och 
underhållskostnaderna uppgår till cirka 40 SEK/mätpunkt och år. Både i logistik och drift- 
och underhållskostnaderna ligger en stor osäkerhet. Dessa kostnader kommer därför 
behandlas i kommande kapitel i en känslighetsanalys. Statens Energimyndighet har angivit en 
kostnad för drift och underhåll på 34 SEK/mätpunkt och år medan SWECO anser att 
kostnaden är så stor som 80 SEK/mätpunkt och år. Så som det framgår har varken SWECO 
eller STEM tagit hänsyn till alla skatte- och inflationseffekter på samma sätt som i vår 
investeringsmodell. I följande jämförelser kommer vi därför att justera värden från SWECO 
och STEM, genom att dra av skatt och sedan diskontera hem alla värden till år noll med 
hänsyn till inflation för att sedan kapitalisera ut värdena som annuiteter (se ekvation 3.7). 

Justerat med hänsyn till skatt och inflation uppgår drift- och underhållskostnaderna till 69 
SEK/mätpunkt och år för SWECO och 29 SEK/mätpunkt och år för STEM. SWECO har 
framförallt antagit högre drift- och underhållskostnader i fält. Väljer Mälarenergi Elnät att 
investera i ett system som visar sig ha problem med driftsäkerheten kommer drift- och 
underhållskostnaderna att öka markant. På samma sätt kan logistikkostnaderna öka om inte 
projektet planeras noggrant och monteringen flyter störningsfritt. Osäkerheten i dessa 
parametrar medför att hela kostnadsbilden kan förändras.207 I figur 9.5 nedan illustreras 
fördelningen av kostnaderna i projektet. Fördelningen baseras på scenario 4 ovan, Enermet 
och HM Power, men fördelningen blir ungefär detsamma i samtliga scenarier. 

                                                
207 SWECO Energiguide (2002) 
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Figur 9.4: Kostnadsfördelning vid en investering i insamlingssystem 

9.3.2 Besparingarnas fördelning i projektet  
De två största besparingsposterna ligger i att inte behöva läsa elmätarna manuellt (45 
SEK/mätpunkt och år) och att inte kontinuerligt behöva köpa in och montera mätare (40 
SEK/mätpunkt och år), efter att samtliga mätare har bytts. Båda besparingsposterna är låga i 
jämförelse med Statens Energimyndighet och SWECO, som justerat anger cirka 69 
SEK/mätpunkt och år för manuell avläsning och 43-51 SEK/mätpunkt för uteblivna 
mätarbyten. När det gäller besparingen genom avskrivningens skatteeffekt så tar inte Statens 
Energimyndighet med denna post medan SWECO uppskattar den till 44 SEK/mätpunkt och 
år. Den har beräknats till cirka 40 SEK/mätpunkt och år för Mälarenergi Elnät. Sammantaget 
har SWECO antagit betydligt större besparingar (198 SEK/mätpunkt och år omräknat) mot 
vad som framkommit i denna kalkyl (140-150 SEK/mätpunkt och år efter skatt). Detta beror 
främst på att vi har varit försiktiga i våra bedömningar av framtida besparingar. Fördelningen 
av besparingar illustreras nedan.208 
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Figur 9.5: Fördelning av besparingar vid en investering i insamlingssystem 

9.3.3 Kassaflödet vid installationen 
Nettokassaflödet (positivt-negativt) under installationen kommer att ligga mellan -130 till  
-180 MSEK för Mälarenergi Elnät. Det negativa kassaflödet uppgår till 175-225 MSEK 
beroende på systemval. Detta är naturligtvis endast riktvärden. Kassaflödet kommer att 
förändras beroende på framgången i installationen och vilket pris på hårdvara Mälarenergi 
lyckas få. I nedanstående figur illustreras kassaflödet över hela projektets livslängd. De stora 
kostnaderna inträffar under de första åren då inköp och installation genomförs, medan 
besparingarna stiger i takt med att de gamla mätarna byts ut och avläsning och underhåll av 
dessa uteblir. 

                                                
208 SWECO Energiguide (2002) 



– Investeringsbedömning av mätinsamlingssystem – 

- 112 - 

 

Årligt kassaflöde för investering i mätinsamlingssystem

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

0 5 10 15 20
År

MSEK

Besparingar

Övriga kostnader

Drift- och
underhållskostnader

Hårdvarukostnader

Logistikkostnader

 
Figur 9.6: Kassaflöde för en investering i mätinsamlingssystem 

9.3.4 Investeringskalkylens resultat 
Utfallet (besparingar-kostnader) i denna kalkyl ligger mellan -51 och -81 SEK/mätpunkt och 
år beroende på val av system. Statens Energimyndighet kom i sin utvärdering fram till en årlig 
kostnad per mätpunkt före skatt och inflation på 51 SEK/mätpunkt, medan SWECO kom fram 
till 61 SEK/mätpunkt209. En direkt jämförelse av våra resultat med resultat från SWECO och 
STEM blir inte korrekt, eftersom vi har tagit större hänsyn till skatte- och inflationseffekter 
(se parameter ai i ekvation 3.7). Skulle SWECO och STEM också ha gjort detta hade deras 
resultat blivit betydligt sämre (80-90 SEK/mätpunkt). Det något mer positiva resultatet i 
denna studie beror dels på att ett nät med fler mätpunkter har studerats, vilket ger 
stordriftsfördelar, men också på att vi inte har varit lika pessimistiska som SWECO gällande 
drift- och underhållskostnaderna i projektet. Resultatet i denna rapport bygger på att det 
system som väljs är tämligen driftsäkert under 15 års tid och att installationen förflyter utan 
större avbrott. Det ska dock understrykas att vi har varit försiktiga med framtida besparingar. 

9.4 Känslighetsanalys 
För att ge en uppfattning om vilka parametrar som är avgörande vid en investering i 
mätinsamlingssystem analyseras möjliga förändringar av indata. Först presenteras var för sig 
de parametrar som har störst påverkan på utfallet i investeringen och därefter diskuteras ett 
”best case” och ett ”worst case” i en extremvärdesanalys, för att påvisa inom vilka gränser 
resultatet i extrema fall kan variera. I de exempel som visas har scenario 4, Enermet och HM 
Power, från föregående kapitel använts. Resultatet blir dock likvärdigt för samtliga scenarier. 

9.4.1 Enskilda parametrars inverkan på resultatet 
Här presenteras de enskilda variabler som har visat sig få störst inverkan på slutresultatet i 
investeringskalkylen. 

                                                
209 Ibid 
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Projektets livslängd 
En av de viktigaste faktorerna för att investeringen ska bli framgångsrik är hur länge 
insamlingssystemet kan sitta uppe. I nedanstående figur illustreras utfallet vid olika 
livslängder för ett insamlingssystem. 
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Figur 9.7: Projektets livslängd och investeringens utfall 

Av diagrammet kan slutsatsen dras att systemets livslängd är minst lika viktigt som priset. En 
kostnadsskillnad på 16 SEK/mätpunkt och år motsvarar en skillnad i livslängd på cirka 3 år 
(intervallet 15-18 år). Små prisskillnader mellan systemen bör alltså inte styra valet av 
system, utan snarare vilken den förväntade livslängden är. 

Avskrivningstiden kan skilja sig från projektets livslängd. En kortare avskrivningstid ger ett 
något bättre utfall, på grund av att skatteeffekter realiseras tidigare. Detta förutsätter att 
nätbolaget går med vinst. 

Drift och underhållskostnader 
Nätbolagen känner en rädsla inför hur höga drift- och underhållskostnaderna kommer att bli. 
Detta beror på att flera nätbolag har erfarenhet från mindre system för timmätning med 
mycket höga drift- och underhållskostnader. Det föreligger alltså en stor risk att drift- och 
underhållskostnaderna kan öka markant om det system som väljs är behäftat med fel. Till 
saken hör också att väldigt få av de system som erbjuds på marknaden är beprövade under en 
längre tid. Väljer vi att använda de kostnader som SWECO har antagit för drift och underhåll 
(80 SEK/mätpunkt och år) ökar årskostnaderna per mätpunkt med 40 SEK. För Mälarenergi 
motsvarar detta en ökad kostnad på 4 MSEK/år. Kontentan är att drift- och 
underhållskostnaderna precis som systemets livslängd kan få en avgörande betydelse på 
investeringens utfall.210 

I nedanstående figur illustreras hur utfallet för investeringen förändras vid procentuella 
förändringar av drift- och underhållskostnaderna. En ökning med 30 % av drift- och 
underhållskostnaderna är på inga sätt orimlig. 

                                                
210 SWECO Energiguide (2002) 
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Figur 9.8: Drift- & underhållskostnader och investeringens utfall 

Kalkylränta 
Tidigare i rapporten har det framkommit att 5-6 % är en rimlig kalkylränta för nätbolag. En 
investering i ett mätinsamlingssystem är dock förknippat med en relativt stor risk, vilket 
medför att en höjning av kalkylräntan inte är orimlig. Nedan illustreras hur utfallet för 
investeringen varierar med kalkylräntan. En höjning av kalkylräntan från 6 % till 10 %, vilken 
är den kalkylränta som Mälarenergi använder vid riskfyllda projekt, innebär en försämring av 
resultatet med 17 SEK/mätpunkt och år. 
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Figur 9.9: Kalkylräntan och investeringens utfall 

Montagekostnader 
En viktig del i den totala montagekostnaden är naturligtvis tiden det tar att montera, men 
också den timkostnad som betalas för montörer har betydelse. En ökning med 50 % av 
montagekostnaden medför en försämring av utfallet per mätpunkt med 6 SEK. Om 
timkostnaden för montörer och elektriker på Mälarenergi exempelvis skulle kunna sänkas från 
360 till 250 SEK/h och för projektledare från 455 till 350 SEK/h så skulle utfallet förbättras 
med 9 SEK/mätpunkt och år, vilket motsvarar ett förbättrat kassaflöde under installationen 
med 11,6 MSEK. Nedan illustreras hur montörernas timlön påverkar kassaflödet under 
installationen. 
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Figur 9.10: Hur kassaflödet varierar med montörernas timlön 

Det är även möjligt att minska montagekostnaden genom att låta montörerna samåka när de 
monterar i tätort och framförallt i lägenheter. Att samåka med två i bilen istället för en ger 
upphov till en minskad transportkostnad under installationen på cirka 2,2 MSEK för 
Mälarenergi. Att samåka kräver dock mer samordning, vilket medför något högre 
samordningskostnader. Det bör dock inte vara några problem att ta med elmätare för en hel 
dags montering för två montörer, då Mälarenergi använder så kallade caddies. 

Hårdvarukostnader 
Vid en stor upphandling finns det förmodligen möjlighet att pressa hårdvarukostnaderna. 
Studeras nedanstående figur inses att en minskning med 10 % av hårdvarukostnaderna 
motsvarar en förbättring med cirka 15 SEK/mätpunkt och år. 
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Figur 9.11: Hur investeringens utfall varierar med hårdvarukostnaderna. 

Inflationsnivå 
Inflationsnivån är den variabel som har minst inverkan på resultatet av de parametrar som 
diskuterats i detta kapitel. Det finns dock en stor osäkerhet i hur stor inflationen kommer att 
vara under en femtonårsperiod framåt, vilket motiverar en känslighetsanalys. Studeras figuren 
nedan inses dock att även relativt stora förändringar av inflationen endast får mindre utslag på 
utfallet. 
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Figur 9.12: Investeringens utfall som funktion av inflationen 

9.4.2 Extremvärdesanalys 
I extremvärdesanalysen har de faktorer som presenterades i känslighetsanalysen satts till de 
värden som resulterar i bästa respektive sämsta tänkbara utfall i investeringskalkylen. Inom 
vilka ramar värdena kan tänkas variera har uppskattats utifrån de erfarenheter som gjorts 
under datainsamlingen.  Detta resulterar i ett bästa och sämsta scenario för projektet. 

”Best case” 

•  Projektlivslängd: 18 år 
•  Drift och underhåll: 25 SEK/mätpunkt och år 
•  Kalkylränta: 5 % 
•  Montörskostnad: 250 SEK/h 
•  Projektledning: 350 SEK/h 
•  Hårdvarupriset: sjunker 10 % från nuvarande nivå (ökad konkurrens) 
•  Inflationsnivå: 1 % 

Investeringens utfall blir -9 SEK/mätpunkt och år. Den årliga kostnaden uppgår till 137 
SEK/mätpunkt och den årliga besparingen till 128 SEK/mätpunkt under projektlivslängden 
(18 år). Investeringen ger upphov till ett negativt kassaflöde på 123 MSEK under 
installationen och installationskostnaden uppgår till 1523 SEK/mätpunkt.  

”Worst case” 

•  Projektlivslängd: 12 år 
•  Drift och underhåll: 80 SEK/mätpunkt och år (uppgift från SWECO) 
•  Kalkylränta: 10 % 
•  Montörskostnad: 400 SEK/h 
•  Projektledning: 500 SEK/h 
•  Hårdvarupriset: ökar 10 % från nuvarande nivå (kraftig efterfrågan) 
•  Inflationsnivå: 5 % 

Investeringens utfall blir förödande -154 SEK/mätpunkt och år. Den årliga kostnaden uppgår 
till 310 SEK/mätpunkt och den årliga besparingen till 156 SEK/mätpunkt under 
projektlivslängden (12 år). Investeringen ger upphov till ett negativt kassaflöde på 175 MSEK 
under installationen och installationskostnaden uppgår till 1886 SEK/mätpunkt. 

Sammantaget kommer utfallet att ligga mellan –154 till -9 SEK/mätpunkt och år, vilket är ett 
stort spann, men detta understryker bara vikten av de faktorer som är nämnda ovan. 



– Investeringsbedömning av mätinsamlingssystem – 

- 117 - 

 

10 Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel presenteras först denna utrednings huvudresultat i 10.1-10.5, vilket innefattar 
när investeringen bör genomföras, vilket eller vilka mätinsamlingssystem Mälarenergi Elnät 
bör välja och vilka kostnader och besparingar som detta val ger upphov till. Därefter följer 
några korta rekommendationer om hur logistiken bör planeras och organiseras i samband 
med installationen i 10.5. Detta kan ses som delresultat vilka framkommit under arbetets 
gång. Avslutningsvis ges en kort reflektion kring det utförda arbetet.  

10.1 Tidpunkt för investeringen 
Oberoende av systemval uppstår en betydande kostnad för Mälarenergi vid en övergång till 
fjärravläsning. Först då det blir känt om och hur mycket nätbolagen får höja nätavgiften för att 
täcka investeringen, kan ett genomförande av projektet bli lönsamt i sig. Mälarenergi behöver 
i så fall höja nätavgiften med minst 59 SEK per kund och år. Vi rekommenderar Mälarenergi 
att vänta med investeringen till mitten av 2005, då fler system är beprövade. Med allt fler 
system på marknaden och ökad konkurrens kommer priserna förmodligen att sjunka. 

10.2 Helhetsleverantör eller i egen regi 
Mälarenergi Elnät kan välja mellan att lägga ut projektet på en extern part som Techem eller 
Viterra, eller att genomföra installationen och hantera driften och underhållet av systemen helt 
eller delvis på egen hand. Vår ekonomiska utvärdering har visat att Techem är ett dyrt 
alternativ (-77 SEK/mätpunkt och år), som vi därför inte rekommenderar med dagens prisbild. 
Viterra å andra sidan är betydligt billigare och ett ekonomiskt intressant alternativ  
(-62 SEK/mätpunkt och år). 

10.3 Val av mätinsamlingssystem 
Om Mälarenergi inte väljer helhetsleverantören Viterra, måste de välja vilket eller vilka 
insamlingssystem de ska installera. Vår ekonomiska utvärdering har visat att det främst är tre 
kombinationer, av de åtta undersökta, som utöver Viterra är intressanta. Valet av system 
mynnar därmed ut i följande fyra scenarier: 

•  Milab i tätort och HM Power på landsbygd  
(-68 SEK/mätpunkt och år) 

•  Enermet i tätort och HM Power på landsbygd  
(-51 SEK/mätpunkt och år) 

•  Iprobe i tätort, Enermet för timmätta kunder och HM Power på landsbygd  
(-60 SEK/mätpunkt och år) 

•  Viterra i tätort och landsbygd och Enermet för timmätta kunder  
(-62 SEK/mätpunkt och år) 

I tre av scenarierna används HM Power på landsbygden, vilket vi rekommenderar. De har ett 
robust och säkert system med lång livslängd. Både Milab och HM Power samt Viterra är 
dyrare jämfört med de två andra scenarierna. Orsaken till att Viterra är dyrare beror troligtvis 
på att de tar ut en marginal för att göra arbetet. Orsaken till att Milab och HM Power är dyrare 
beror på att Milab har relativt dyr hårdvara, men som tidigare analyser har visat är livslängden 
och systemets robusthet minst lika viktigt som priset. Eftersom Mälarenergi Elnät har haft få 
tekniska problem med Milabs system, ser vi denna kombination som en stark kandidat. Milab 
och HM Power har dessutom erfarenhet från samarbete i tidigare projekt. 

Iprobe, Enermet och HM Power är endast intressanta om Iprobe visar sig vara ett robust och 
säkert insamlingssystem. Deras produkter kommer ut på marknaden först under våren 2004, 
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så detta är något som framtiden får utvisa. Enermet och HM Power är det billigaste 
alternativet. Båda leverantörerna har erfarenhet från tidigare projekt och kompetens för att 
installera ett större system. De har däremot inte samarbetat tidigare. 

För att sprida sina risker är det möjligt för Mälarenergi att välja ett system för tätorten 
Västerås och ett annat för Köping, Kungsör, Arboga och Hallstahammar. Detta kräver dock 
bättre samordning och planering samtidigt som det ställer högre krav på centralsystemet. 

10.4 Investeringens utfall och kostnader 
Oberoende om Mälarenergi Elnät väljer en helhetslösning eller att driva projektet inom 
företaget, så kommer de med stor sannolikhet att gå med förlust. Våra beräkningar visar att 
Mälarenergi kommer att gå cirka 5-8 MSEK i förlust per år under hela projektets livslängd, 
vilken har satts till 15 år, med förutsättningen att nätavgifterna inte höjs. Detta motsvarar en 
förlust på 50-80 SEK/mätpunkt och år. Jämförs det med SWECO:s och Statens 
Energimyndighets omräknade resultat (80-90 SEK/mätpunkt och år i förlust) så visar vårt 
resultat en något mer positiv bild. 

Den största delen av investeringen är hårdvarukostnader, som utgör cirka 50 %. Drift- och 
underhållskostnader samt logistikkostnader utgör 20 % respektive 25 % av investeringen. 
Resterande 5 % är övriga kostnader. Vår undersökning visar dock att drift- och 
underhållskostnaderna är mycket utslagsgivande i kalkylen och helt kan förändra resultatet. 
Det är viktigare att satsa långsiktigt och välja ett robust system med lång livstid än ett billigt 
system. För att hålla nere driftkostnaderna bör en kommunikationslösning väljas som ägs av 
Mälarenergi Elnät och som innebär låga rörliga kostnader med låg risk. Vi rekommenderar 
radio för kommunikation mellan koncentratorer och centralsystem, vilket tidigare har visat sig 
fungera bra på Mälarenergi. 

Sammantaget bör Mälarenergi Elnät budgetera 1 500-1 950 SEK/mätpunkt för projektet, 
beroende på vilket av de fyra systemkombinationerna ovan som väljs. Viterra och Enermet är 
billigast med 1 501 SEK/mätpunkt och Milab och HM Power dyrast med 1 952 
SEK/mätpunkt. Detta motsvarar 150-195 MSEK för 100 000 mätpunkter. 

10.4.1 Logistikkostnader 
Storleken på logistikkostnaderna i projektet beror framförallt på monteringskostnaden (antal 
montörer och elektriker) samt de administrativa kostnaderna (avisering, projektledning, 
monteringsadministration, systemtekniker och kundtjänst). Dessa poster utgör ca 40 % 
vardera. Kostnader för lagerhållning, lagerföring, lagerhantering, transport och skrotning är av 
lägre betydelse (totalt 20 %). För att hålla nere logistikkostnaderna bör därför monteringen 
planeras noggrant (se kapitel 8.1.4) samt mängden personal för styrning av projektet hållas på 
en rätt nivå (se kapitel 8.1.6). 

Om Mälarenergi Elnät utför installationen på egen hand och använder egen personal bör 
montaget kosta 200-300 SEK/mätpunkt. Detta inkluderar montage av mätare, terminaler, 
koncentratorer och repeterare, för- och efterarbete samt tranporter. Kostnaden för eventuella 
återbesök är ej inkluderade. Om samtliga logistikaktiviteter som uppkommer kring 
installationen inkluderas, uppgår kostnaden till ca 520 SEK/mätpunkt. Dessa resultat baseras 
på en timkostnad för montörer och elektriker på 360 SEK och 455 SEK/h för projektledare. 
Vi anser att dessa timpriser ligger mycket högt och att det här ligger en stor 
besparingspotential. 

Om Mälarenergi i egen regi genomför en installation av 100 000 mätpunkter under 4 års tid, 
uppnås den lägsta lagerföringskostnaden om ca 500 mätare och terminaler beställs hem med 
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en veckas intervall i jämn takt. Säkerhetslagret för att täcka osäkerhet i monteringshastighet 
och leveranser, bör sättas till ca 1300 enheter. 

10.5 Rekommendationer för logistikplaneringen 
Strategin vid själva monteringen bör vara att koncentrera verksamheten till ett lager i taget, 
förslagsvis genom att inleda installationen i KAK-området och sedan svepa österut mot 
Västerås. Det är också viktigt att först bygga upp en infrastruktur med koncentratorer och 
radiocentraler, för att sedan montera elmätare och terminaler. När en mätare monteras ska den 
direkt kunna skicka en signal till centralsystemet. Dessutom bör monteringen ske områdesvis 
och hela funktionaliteten kontrolleras innan arbetet fortskrider. 

Installationen bör planeras så att montering i första hand sker inomhus under vintertid 
(lägenheter) och utomhus under den varma delen av året (villor och fritidshus). Varje montör 
bör endast montera en typ av system, för att arbetet ska bli så enkelt och effektivt som 
möjligt. Om två eller flera system väljs bör dessa fördelas på olika montörslag. För att göra 
det enklare att hitta till monteringsplatsen bör montörerna få tillgång till GPS-navigation och 
telefonsupport mm. 

Avslutningsvis är följande erfarenheter från projekten vid Sollentuna Energi och Elverket 
Vallentuna värda att lyfta fram: 

•  Mycket energi bör läggas ned på att förmedla informationen om projektet internt, så att alla berörda är 
väl insatta och känner delaktighet i projektet. 

•  I största möjliga mån måste personal friställas till att enbart kunna syssla med projektet. 

•  Monteringsarbetet förenklas avsevärt om allmänheten har blivit ordentligt informerad. 

•  Om Mälarenergi väljer att driva projektet på egen hand, är det lämpligt att lägga ut så mycket som 
möjligt av rutinarbeten som montering och administration på externa aktörer och endast sköta 
projektstyrning och mer kvalificerat arbete internt. 

•  Sträva efter enkelhet i valet av system och försök använda ett fåtal lösningar på samtliga mätpunkter. 
Minimera antalet specialfall. 

10.5.1 Organisation vid installationen 
Vi har kommit fram till följande organisation för projektet om Mälarenergi väljer att driva 
projektet själva. För en beskrivning av arbetsuppgifter se kapitel 9.2.4. 

 

Huvudprojektledare 

Delprojektledare 
montörer 

Delprojektledare 
elektriker 

Delprojektledare 
datasystem 

Administratör 
montörer 

Info-ansvarig 
kundtjänst 

Lag 1 
4 montörer 

 

Lag 2 
4 montörer 

 

Administratör 
elektriker 

Uppföljning 
4 elektriker  

 

Montering 
3 elektriker 

 

Systemkonfig. 
2 datatekniker 

 

Figur 10.1: Projektorganisation om installationen utförs under 4 år i jämn takt 
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Totalt behövs alltså ca 15 montörer och elektriker för att på fyra år genomföra montage av ett 
helt mätinsamlingssystem med ca 100 000 mätpunkter (inklusive efterarbete och felsökning). 

10.6 Reflektioner kring arbetet 
Så här efteråt kan vi konstatera att det inte har varit helt lätt att hålla sig till det ursprungliga 
syftet i studien. Mycket intressant information har dykt upp från olika källor under arbetets 
gång, speciellt från de tidigare installationsprojekten i Sollentuna och Vallentuna. Valda delar 
gällande framförallt logistik och organisation i samband med installationen har tagits med i 
rapporten. Denna information bör dock kunna komma till nytta för Mälarenergi och har till 
viss del varit grundläggande för logistikkostnaderna i projektet.  

Huvudsyftet var dock att skapa en generell investeringsmodell och ekonomiskt utvärdera ett 
antal olika mätinsamlingssystem, något som vi anser oss ha uppfyllt. Man kan fråga sig ifall 
det valda angreppssättet var rätt. Exempelvis kunde en enklare investeringskalkyl med 
exempelvis payoff-metoden kunnat genomföras, och då skulle istället mer energi kunnat 
läggas på en teknisk analys av prestandan i de olika mätinsamlingssystemen. Relevant 
information om funktionaliteten i de olika systemen är dock svår att få fram, speciellt som 
produkterna i många fall är nya på marknaden. Genom att istället fokusera på de ekonomiska 
konsekvenserna blev uppgiften mer konkret. Att dessutom kunna överlämna ett analysverktyg 
till Mälarenergi som kan användas i framtida analyser verkar uppskattas av uppdragsgivaren. 

Inledningsvis hade vi för avsikt att skapa en detaljerad design för hur materialflödet i 
samband med montaget av nya mätare skulle kunna se ut. Då själva installationen ännu inte 
har påbörjats på Mälarenergi, har det varit svårt att få fram någon detaljerad information 
gällande olika logistikaktiviteter. Det har heller inte känts relevant att komma med ingående 
förslag på hur logistikflödet bör planeras, eftersom detta ligger längre fram i tiden 
(2005/2006). Vi valde därför att lägga analysen på en mer övergripande nivå beträffande 
logistiken och istället fördjupa oss i förväntade kostnader och besparingar i hela projektet.  

Om vi skulle göra om motsvarande studie igen, skulle arbetet i huvudsak ha lagts upp på 
motsvarande sätt. Vi har dock insett att personliga möten dels är svåra att boka in och dels tar 
mycket tid i anspråk. Möten med olika aktörer hade därför bokats in något tidigare och en del 
intervjuer kanske hade genomförts per telefon. Det hade också varit lämpligt att vänta med 
den ekonomiska analysen av mätinsamlingssystemen så länge som möjligt. Nya uppgifter har 
dykt upp ända in i det sista, vilket har förändrat resultaten och medfört en del merarbete. 

I detta examensarbete har två studieprofiler kombinerats, logistik och finansiering. Detta har 
gett en bred syn på problemet och varit teoretiskt lärorikt. Det finns dock en risk att bredden 
istället leder till ett något splittrat fokus och hämmar den röda tråden i arbetet. Två profiler 
innebär två viljor och förmodligen blir den teoretiska nivån i detta fall inte lika djup som om 
båda hade strävat åt samma håll och velat fördjupa sig i samma typ av litteratur. Det finns 
med andra ord både för- och nackdelar med att kombinera olika profiler i examensarbetet, 
liksom med det mesta här i livet. 

Vi vill avsluta med att tacka för att vi har fått genomföra denna studie på Mälarenergi Elnät 
och önskar lycka till i det framtida valet av mätinsamlingssystem. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Överföringstekniker för mätinsamling 
Det finns olika tekniker för att överföra data från terminaler till centralsystemet i ett 
mätinsamlingssystem. Radio, GSM, bredband och signalkabel används för att kommunicera 
mellan centralsystemet och koncentratorn. Mellan koncentrator och kundterminal används 
oftast tekniker som PLC eller radio. Nedan ges en överblick av tillgängliga tekniker för att i 
fortsättningen bättre förstå för- och nackdelar med olika mätinsamlingssystem och dess 
tekniker. 

Bredband 
Bredband innebär att stora mängder data överförs mellan två noder i hög hastighet. 
Datakommunikation som överskrider en hastighet på 2 Mbit/s får kallas bredband. Begreppet 
bredband har dock används av företag för kommunikation som är långsammare, vilket beror 
på att definitionen inte är officiell. Det finns flera olika tekniker för att uppnå bredband. 

Fiberoptik 
Det snabbaste tekniken för bredband är fiberoptik. Ett fiber är tunt som ett hårstrå, men kan 
överföra över 3200 Gbit/s211. En tråd är vanligtvis av glas genom vilken ljus överförs i kodade 
pulser, som representerar data212. Varje fiberkabel innehåller ca 100 stycken fibrer och en 
signal i en fiberkabel kan gå flera mil innan den måste förstärkas. En nackdel med fiberoptik 
är att fiberkablarna måste grävas ner, men många energibolag har haft god framförhållning 
och grävt ner tomma rör som kan användas för fiberkabel. Dessutom är fiberoptik nästan 
omöjlig att avlyssna, detta till skillnad från kopparkabel och radiobaserade lösningar, som är 
lätta att både störa och att avlyssna.213 

Kopparledning 
Telenätet är uppbyggt med koppartråd. Koppartråd är långsammare än fiberoptik och inte lika 
säkert i och med att den går att störa och avlyssna. Däremot finns en god täckning genom det 
befintliga telenätet i Sverige. Idag nås överföringshastigheter uppåt 10 Gbit/s, men det gäller 
endast kortare sträckor på ett 10-tal meter. Tekniken med koppartråd utvecklas dock hela 
tiden.214 

Elnätet – PLC 
Dataöverföring via elnätet kallas för PLC (Power Line Communication eller Power Line 
Carrier). Idag uppnås överföringshastigheter på upp till 2 Mbit/s i båda riktningarna och inom 
kort kan hastigheter uppåt 10 Mbit/s nås. Elnätet har en mycket bra täckning, cirka 99 % av 
hushållen i Sverige, varför det även finns ett stort intresse av att erbjuda privatpersoner 
bredband via elnätet.215 

Det finns två varianter av elnätskommunikation, hög- respektive lågfrekvenskommunika-
tion216. Mätinsamlingssystemet Turtle använder sig av lågfrekvenskommunikation, vilket 
möjliggör kommunikation genom nätstationerna. Detta innebär att mottagarna av mätdata kan 
placeras högt upp i elnätets struktur och på så sätt täcks många mätpunkter in. Mottagaren vid 

                                                
211 Sääf Christian, (s.6, 2003) 
212 www.bredbandsteknik.se/ordlista.php (031002) 
213 www.giganet.se (031002) 
214 Sääf Christian (s.6, 2003) 
215 Sääf Christian (s.7, 2003) 
216 Statens energimyndighet (s.67, 2002) 
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lågfrekvenskommunikation placeras i närmaste nätstation. Detta är en nackdel, eftersom inte 
samma fyllnadsgrad fås. Fördelen med högfrekvenskommunikation är att timavläsning kan 
göras och att dubbelriktad kommunikation är möjlig. Nackdelen är att alla ledningar inte är 
byggda för de höga frekvenser som krävs för snabba överföringshastigheter. Ledningarna 
riskerar att ge ifrån sig radiovågor, vilket kan störa radiotrafik. Ett flertal mätinsamlings-
system använder sig av PLC för kommunikation mellan terminal och koncentrator, medan 
endast två leverantörer säljer system med lågfrekvenskommunikation.217 

Radio 
För att en terminal ska kunna skicka mätvärden via radio måste den vara försedd med ett 
radiomodem218. Ett radiomodem omvandlar data (mätvärden) till radiovågor med en specifik 
bandbredd och en specifik frekvens. Därefter moduleras signalen av modemet till rätt 
bärfrekvens och skickas till mottagaren. Mottagaren avkodar och omvandlar signalen till sin 
ursprungliga form. Oftast sker överföringen analogt, även om signalen från början var digital. 
För att sända data långa sträckor krävs att sändaren har hög effekt. När det gäller 
mätinsamling innebär detta att varje mätpunkt måste ha en stark sändare, vilket kan bli 
kostsamt. En billigare lösning är att vidarebefordra data från mätpunkt till mätpunkt, så kallad 
”daisy-chain” 219. Ett problem med radio som kommunikationsmedel är att bland annat 
topografi, byggnader och snö kan hindra signalen från att nå sitt mål. Radiovågor kan även 
störas av annan utrustning. Ytterligare ett problem är att tillgängliga frekvensområden är 
begränsade och reglerade genom internationella överenskommelser. Post och telestyrelsen har 
dock reserverat särskilda frekvenser för mätvärdesöverföring via radio.220 

Telenätet 
Precis som för elnätet har telenätet god täckning. Det finns olika tekniker för att överföra data 
via elnätet såsom ISDN (Integrated Services Digital Network), ADSL (Asymmetric Digital 
Subscriber Line) och VDSL (Very high rate Digital Subscriber Line). Dessa tekniker beskrivs 
kort nedan. 

ISDN 
Tekniken för ISDN kom i samband med digitaliseringen av telenätet och möjliggör 
dataöverföring i telenätet (via koppartråd) 221. ISDN utvecklades på 1980-talet och är med 
dagens mått mätt en relativt långsam teknik med en överföringshastighet på 64 kbit/s per 
kanal. ISDN erbjuder kunden två separata kanaler, vilket innebär att det är möjligt att använda 
telefonen samtidigt som data överförs. 

ADSL och VDSL 
ADSL och VDSL tillhör båda DSL-familjen (Digital Subscriber Line). DSL utnyttjar höga 
frekvenser och komprimerar data innan den överförs. Detta medför att det är möjligt att 
överföra data i relativt höga hastigheter. ADSL utvecklades i början av 1990-talet och 
använder precis som ISDN telenätet. Överföringshastigheten är olika beroende på vilket håll 
data skickas i nätet, den är alltså asymmetrisk. Från nätverket och in till användaren uppnås 
överföringshastigheter på 2-8 Mbit/s, medan det är betydligt långsammare i andra riktningen, 
64 kbit/s. VDSL är en snabbare teknik inom DSL-familjen som utnyttjar högre frekvenser än 

                                                
217 Ibid 
218 Sääf Christian, (s.9, 2003) 
219 www.turtle.nu (031005) 
220 Statens energimyndighet, (s.82, 2002) 
221 Sääf Christian, (s.7, 2003) 
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ADSL. På grund av den höga frekvensen kan data dock inte överföras längre sträckor om 
signalen inte förstärks.222 

GSM och SMS 
GSM (Global System for Mobile Communication) och SMS (Short Message Service) är 
tekniker för mobil kommunikation, vilka kan användas för att skicka mätvärden från 
koncentratorn till centralsystemet. GSM-nätet är ett trådlöst nätverk som introducerades 1992. 
En mobiltelefon är en kombinerad radiomottagare och radiosändare. Från mobiltelefonen 
skickas data digitalt och krypterat som radiovågor till en basstation. Därifrån skickas data 
vidare över telenätet eller via en radiolänk till en växel som i sin tur skickar data till 
mottagaren. Det område som en basstation täcker kallas en cell. För att veta i vilket område en 
mobiltelefon befinner sig finns en databas med ett så kallat Home Location Register (HLR), 
som lagrar information om varje mobiltelefons position. En nackdel med GSM är att om ett 
företag vill byta operatör för att exempelvis sänka sina kommunikationskostnader måste SIM-
kortet i varje terminal bytas223. SMS är en teknik med vilken korta textmeddelanden kan 
skickas. En nackdel med att använda GSM och SMS i mätinsamlingssystemen är att det inte 
alltid finns täckning på landsbygden och att det i längden kan bli ett kostsamt alternativ för 
elnätbolagen och därmed också för kunderna.224 

                                                
222 Ibid 
223 Statens Energimyndighet (s.68, 2002) 
224 Forslund & Hökenfeld (s.11, 2001) 
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Bilaga 2 – Detaljerade undersökningsfrågor 
Flera av de undersökningsuppgifter som presenterats i uppgiftspreciseringen i kapitel 4 är här 
nedbrutna i detaljerade undersökningsfrågor för vilka svar behövs för att kunna utreda själva 
huvudfrågan. I kolumnen till höger beskrivs vilken eller vilka aktörer som har besvarat 
respektive fråga. Följande förkortningar används:  

M =  Mälarenergi Elnät 
N =  Nätbolag, dvs. annat nätbolag än Mälarenergi Elnät 
L =  Leverantör av mätinsamlingssystem 
B =  Branschorganisation, företrädare för elbolagen i Sverige 
Ö =  Övrigt, oftast frågor som har besvarats genom egen beräkning eller utvärdering. 

Undersökningsfrågor – lagerföringskostnader Aktör 
1. Är förutsättningarna för användandet av EOQ uppfyllda?  Ö 

2. Hur stor är lagerräntan i Mälarenergis lager? M 

2.1. Hur stor är kalkylräntan för projektet? M 

2.2. Är försäkringspremien proportionell mot lagervärdet och hur stor är den i så fall? M 

2.3. Hur stor är kostnaden för skadat gods i Mälarenergis båda lager i genomsnitt per år? M 

2.4. Hur stort är medellagervärdet i genomsnitt i de båda lagren? M 

3. Hur mycket beräknas den optimala orderkvantiteten till enligt Wilsonformeln? Ö 

3.1. Hur stor är ordersärkostnaden vid beställning av mätinsamlingssystem? M/N 

3.2. Hur stor är efterfrågan per tidsenhet? M 

3.3. Hur stor är lagerräntan i Mälarenergis lager? M 

3.4. Hur stort är produktvärdet (materialkostnaden) för de lagerförda artiklarna? L 

4. Vilken täcktid och beställningsfrekvens ger den valda orderkvantiteten? Ö 

4.1. Blir täcktiden ett helt antal perioder? Om inte, vilken beställningsfrekvens ger lägst totalkostnad 
om täcktiden avrundas upp respektive ner? 

Ö 

4.2. Hur stor är lagerräntan under täcktiden? Ö 

5. Hur stort säkerhetslager behövs för att täcka variationer i efterfrågan och ledtid vid önskad servicenivå? M/N/L 

5.1. Vilken servicenivå krävs i lagret och vilken säkerhetsfaktor ger det? M 

5.2. Hur stor är standardavvikelsen i efterfrågan under ledtiden? M/N 

5.3. Hur stor är standardavvikelsen i ledtid från en mätarleverantör i genomsnitt? M/L 

5.4. Vilken förväntad ledtid från orderläggning till inleverans har respektive leverantör?  L 

6. Är den beräknade lagerföringskostnaden rimlig och hur påverkas resultatet i en känslighetsanalys? Ö 

 
Undersökningsfrågor – lagerhållningskostnader Aktör 
7. Vilken är den årliga kostnaden för drift (hyra, el, värme, underhåll) av respektive lager? M 

8. Hur stor yta beräknas hanteringen och lagring av nya mätare uppta i lager? (Metod: fråga leverantör om 
storlek på paket + inspektera själva lagren) 

M 

9. Vilken kostnad uppkommer för specifik hanteringsutrustning i lager? Ö 

9.1. Behöver speciell utrustning anskaffas för hantering av mätinsamlingssystemen i lager? M/N/L 

9.2. Vad kostar i så fall denna specialutrustning? M/N/L 

 
Undersökningsfrågor – hanteringskostnader i lager Aktör 
10. Hur mycket tid går åt för respektive aktivitet i lager och vilken personal utför de olika aktiviteterna? N/L 

10.1. Hur mycket tid går åt för eventuell förmontering av respektive leverantörs mätare och terminal i 
lager?  

N/L 

10.2. Hur mycket tid går åt för ev. programmering av respektive leverantörs mätare? N/L 

10.3. Hur mycket tid går åt för sortering av mätare och terminaler? N 

10.4. Hur mycket tid går åt för kontroller av respektive leverantörs mätare och terminaler? N 

10.5. Hur mycket övrig hanteringstid går åt från godsmottagning till utplockning för att färdigställa en N 
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mätare för lagerpersonal? 

11. Vilken är timkostnaden för personal som programmerar och monterar i lager? M 

12. Vilken är timkostnaden för lagerpersonal? M 

 
Undersökningsfrågor – hanteringskostnader utanför lager Aktör 
13. Hur mycket tid tar respektive aktivitet som uppkommer vid montering? M/N 

13.1. Hur mycket tid går åt för montören att samla ihop materiel till dagens montering och förflytta sig 
från lagret till monteringsplatsen? 

M/N 

13.2. Hur mycket tid går åt för montering av respektive leverantörs mätare hos kund? M/N 

13.3. Hur mycket tid går åt till förflyttning mellan två monteringsplatser? M/N 

13.4. Hur mycket tid går åt för montören att förflytta sig tillbaks till lagret och utföra efterarbete? M/N 

14. Vilken är timkostnaden för montörer? M 

15. Vilken extra kostnad uppkommer på grund av ”svåra” montage? M/N 

15.1. Hur stor andel av mätarna kommer montörerna misslyckas att sätta upp? M/N 

15.2. Vilken är timkostnaden för en elektriker? M 

15.3. Hur mycket tid går åt för en elektriker att montera en ”svår” elmätare? M/N 

16. Hur mycket tid går åt för en elektriker att montera en koncentrator/router? M/N 

 
Undersökningsfrågor – transportkostnader Aktör 
17. Vilka årliga transportkostnader uppkommer i samband med installationen av nya elmätare med terminal? M/N 

17.1. Vilket medelavstånd är det mellan en godtycklig monteringsplats för elmätare och terminal i 
regionen och tillhörande lager? 

M 

17.2. Hur stor är driftskostnaden för montörernas fordon? Baseras transportkostnaden för montörernas 
fordon på tid eller antal körda mil eller en kombination? 

M 

17.3. Används ett fordon per montör eller går det att samåka och jobba i samma region? M/N 

17.4. Hur många turer fram och tillbaks mellan lager och monteringsplats kommer att behöva köras per 
år? (Hur många vändor kör varje fordon per dag, lunch?) 

M/N 

18. Vilka årliga transportkostnader uppkommer i samband med installationen av koncentratorer? M/N 

18.1. Hur långa är de interna transporterna för koncentratorerna? M 

18.2. Hur många turer kommer att behöva köras per år för montering av koncentratorer och hur många 
koncentratorer kan monteras per tur? 

M/N 

 
Undersökningsfrågor – administrativa kostnader Aktör 
19. Hur stor beräknas den årliga kostnaden bli för projektledning i samband med mätarbytet? M/N 

19.1. Hur många projektledare krävs för att planera och övervaka installationen? N 

19.2. Vilken timkostnad har projektledarna? M 

20. Hur stor beräknas den årliga kostnaden bli för utbildning av montörer? M/N 

20.1. Hur många timmars utbildning behöver en montör? N 

20.2. Hur stor är timkostnaden för en lärare? M 

21. Hur stor är tilläggskostnaden för administration av monteringsarbetet under installationsperioden? M/N 

22. Hur stor är tilläggskostnaden för kundtjänst under installationsperioden? M/N 

 
Undersökningsfrågor – övriga logistikkostnader Aktör 
23. Vad uppgår kostnaden till för de handdatorer som ska användas vid installationen? M 

23.1. Hur många handdatorer behöver köpas in för installationen? M 

23.2. Vad kostar en handdator? M 

24. Uppkommer några kostnader för emballage och hur stora blir då dessa per år? N/L 

25. Vilken intäkt kan Mälarenergi erhålla genom försäljning av nedmonterade elmätare? N/B 

25.1. Finns det någon möjlighet att sälja gamla elmätare? N/B 

25.2. Till vilket pris kan gamla elmätare säljas? N/B 

26. Hur stor är skrotningskostnaden per ton elmätare? M 
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Undersökningsfrågor – hårdvarukostnader Aktör 
27. Hur stora investeringar i datasystem måste göras? M 

28. Hur mycket kostar respektive leverantörs olika hårdvaror tillhörande deras mätinsamlingssystem? 
(elmätare, terminal, koncentrator mm.) 

L 

28.1. Hur mycket kostar respektive leverantörs digitala elmätare? L 

28.2. Hur mycket kostar respektive leverantörs terminal? L 

28.3. Hur mycket kostar respektive leverantörs integrerade elmätare, om de har någon? L 

28.4. Hur mycket kostar respektive leverantörs koncentrator? L 

28.5. Hur mycket kostar modem och övrig materiell tillhörande koncentratorn? L 

28.6. Hur mycket kostar respektive leverantörs router, om de använder den tekniken? L 

29. Hur många koncentratorer och routrar behövs till ett visst antal mätpunkter för respektive 
mätinsamlingssystem? 

L 

29.1. Från hur många mätpunkter kan respektive leverantörs koncentrator maximalt samla in mätvärden? L 

29.2. Vilken fyllnadsgrad för respektive koncentrator är rimlig att anta? M/N 

29.3. Hur många routrar behövs till ett visst antal mätpunkter? L 

30. Hur stor är kostnaden per mätpunkt och år för en helhetslösning? L 

31. Hur mycket har Mälarenergi Elnät budgeterat för uppbyggnad av mätvärdesdatabas? M 

 
Undersökningsfrågor - drift- och underhållskostnader Aktör 
32. Hur stora kan de årliga kostnaderna beräknas bli för drift och underhåll av mätinsamlingssystemen? N/L 

32.1. Hur många procent av elmätarna måste bytas ut per år? N/L 

32.2. Hur många procent av terminalerna måste bytas ut per år? N/L 

32.3. Hur många procent av koncentratorerna måste bytas ut per år? N/L 

32.4. Hur många procent av koncentratorerna måste repareras per år? N/L 

33. Vilken driftsäkerhet har respektive mätinsamlingssystem? M/L 

34. Hur stor är snittkostnaden för att åka ut och kontrollera varför en mätare inte rapporterar mätvärden? M 

35. Hur stora är kommunikationskostnaderna för överföring av mätvärden? (GSM, telenätet etc.) L/N 

36. Vilka merkostnader uppkommer på kontoret då avläsning sker tätare och fler mätvärden ska behandlas? M/N 

36.1. Hur stora är kostnaderna på kontoret för att behandla månadsvärden per kund och år? M/N 

36.2. Hur stora är kostnaderna på kontoret för att behandla timvärden per kund och år? M/N 

37. Hur stora är kostnaderna för support och licenser per mätpunkt och år? M 

 
Undersökningsfrågor - övriga kostnader Aktör 
38. Hur stort är det bokförda värdet av befintliga elmätare i regionen? M 

39. Hur mycket beräknas kostnaden för fakturering öka vid övergång till tätare avläsning och fakturering? M 

39.1. Hur stor är kostnaden för en fakturering av samtliga kunder? M 

39.2. Hur ofta sker fakturering på Mälarenergi idag? M 

39.3. Hur ofta avser Mälarenergi att fakturera i framtiden? M 

40. Hur mycket beräknas kostnaderna bli i samband med upphandling av mätinsamlingssystem? N 

41. Vilken kostnad innebär den ökade kreditrisken för Mälarenergi? M 

41.1. Hur mycket faktureras i snitt per fakturering? M 

41.2. Hur ofta sker faktureringen på Mälarenergi idag? M 

41.3. Hur ofta avser mälarenergi att fakturera i framtiden? M 

41.4. Hur stor är räntan på inbetalt kapital från fakturerade kunder? M 

42. Hur stora är kostnaderna för marknadsföring och avisering? M 
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Undersökningsfrågor – automatisk mätavläsning Aktör 
43. Vilken total kostnadsbesparing uppkommer genom att avläsning sker automatiskt istället för manuellt? M/N 

43.1. Vilken kostnadsbesparing uppkommer i genomsnitt per avläsning genom att denna sker 
automatiskt istället för manuellt? (Är det olika besparing på landsbygd och i tätort? Skiljer det 
mellan årsavläsning och särskild avläsning?) 

M/N 

43.2. Hur många kunder läses årligen manuellt i regionen idag? M 

43.3. Hur många flyttavläsningar görs årligen i regionen? M 

43.4. Hur många leverantörsbyten sker årligen i regionen? M 

44. Vilken kostnadsbesparing uppkommer genom att svåråtkomliga mätare placerade inomhus inte längre 
behöver uppsökas för manuell avläsning? 

M/N 

44.1. Hur många kunder i regionen har mätaren placerad inomhus? M 

44.2. Hur stora kostnader uppkommer i genomsnitt för att nå en kund med svåråtkomlig mätare? M/N 

45. Hur ofta kommer okulärbesiktning av de digitala mätarna att genomföras i framtiden? M/N 

 
Undersökningsfrågor – uteblivna kostnader för gamla mätare Aktör 
46. Hur mycket sparar Mälarenergi genom att slippa köpa in och underhålla gamla analoga mätare? M/N 

46.1. Hur många elmätare byts årligen ut i regionen? M 

46.2. Vad kostar det i genomsnitt att byta ut en elmätare? (Dela upp i tätort och landsbygd?) M/N 

46.3. Hur mycket kostar underhåll av gamla mätare per år och mätpunkt? M/N 

 
Undersökningsfrågor – besparing i kundtjänst Aktör 
47. Hur mycket kan Mälarenergi Elnät spara i kundtjänst genom tydligare fakturering? M/N 

47.1. Hur stor är kostnaden för kundtjänst på Mälarenergi idag? M 

47.2. Hur stor del av kostnaden för kundtjänst står Mälarenergi Elnät för? M 

47.3. Med hur många procent kan mängden förfrågningar till kundtjänst beräknas minska vid övergång 
till faktisk debitering? 

N 

 
Undersökningsfrågor – minskade nätförluster Aktör 
48. Hur mycket kan Mälarenergi spara med mer noggranna digitala mätare? M/L 

48.1. Vilken felmarginal har i genomsnitt de analoga mätare som idag sitter hos kunderna i regionen? M 

48.2. Vilken felmarginal har de digitala elmätarna som respektive leverantör erbjuder? L 

48.3. Hur mycket ström levereras årligen till de kunder i regionen där den analoga mätaren byts ut mot 
en digital? 

M 

49. Hur mycket kan Mälarenergi spara genom minskade elstölder då digitala mätare installeras? M/B 

49.1. Hur mycket uppgår den årliga elstölden till i regionen? M 

49.2. Med hur många procent minskar mängden elstölder då digitala elmätare installeras? M/B 

 
Undersökningsfrågor – övriga administrativa besparingar Aktör 
50. Hur stora är besparingarna för enklare schablonavräkning? M/N 

51. Hur stora är besparingarna för enklare administration vid flyttar och leverantörsbyten? M/N 

52. Hur mycket kan Mälarenergi spara genom enklare rutiner för fakturering? M/N 

52.1. Hur stora är besparingarna för omfakturering? M/N 

52.2. Hur stora är besparingarna i faktureringssystemet? M/N 

 
Undersökningsfrågor – central strömbrytning Aktör 
53. Hur mycket skulle Mälarenergi kunna spara per år om de hade möjlighet att centralt bryta strömtillförseln 

till icke betalande abonnenter? 
M/B 

 
Undersökningsfrågor – höjda nätavgifter Aktör 
54. Hur mycket måste Mälarenergi höja sin nätavgift gentemot kunderna för att inte investeringen ska bli 

olönsam? 
M/B 
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Undersökningsfrågor – generell investeringsmodell Aktör 
55. Vilken livslängd anser Mälarenergi att projektet har? M 

56. Vilken inflationsnivå kommer det att vara under de kommande 15 åren? Ö 

57. Vilken avskrivningstakt avser Mälarenergi använda för investeringen? M 

58. Vilket restvärde kommer mätinsamlingssystemet att ha? N/B 

59. Vilken kalkylränta använder Mälarenergi? M 

60. Hur stor är Mälarenergis matematiskt beräknade kalkylränta? Ö 

60.1. Vilken är Mälarenergis målskuldsättningsgrad? M 

60.2. Hur stor är marknadens låneränta M 

60.3. Vilket betavärde har liknande företag som Mälarenergi i energibranschen? B/N 

60.4. Hur stor är den riskfria räntan? Ö 

60.5. Hur stort är avkastningskravet på marknadsportföljen? Ö 

61. När avser Mälarenergi påbörja projektet med ett nytt mätinsamlingssystem? M/Ö 

 
Undersökningsfrågor – Kundfördelning Aktör 
62. Hur är Mälarenergi Elnäts kunder fördelade utifrån mätarsäkring och geografi? M 

63. Hur långa sträckor kan de olika mätinsamlingssystemen skicka data? L 

64. Vilka system klarar att samla in värden för fjärrvärme och andra faciliteter? L 



– Investeringsbedömning av mätinsamlingssystem – 
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Bilaga 3 – Kundsammansättning i Mälarregionen 

 




