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Strømmålere viser grove feil i nederlandsk forskningsrapport

Opptil 582 prosent avvik på
smarte strømmålere
Justervesenet skal kontrollere målerne som skal brukes i

Norge. 

RAVGALT: Flere av Dinsides lesere har opplevd å få høyere strømregning etter at de �kk ny strømmåler. Ifølge en nederlandsk undersøkelse viser enkelte

smartmålere hele 582 prosent feil. Foto: Shutterstock/NTB scanpix



Av   Tore Neset

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Så mye strøm bruker
dingsene i huset ditt

- Har ikke brukt mer
strøm, likevel ble
strømforbruket doblet

Dinside har de siste ukene skrevet �ere saker om de nye strømmålerne som

skal installeres i alle norske hjem.

Det har ikke manglet på tips og innspill fra leserne, og mange av dem går på

at de nye målerne gir høyere strømregning enn før. Noen rapporterer

imidlertid også at de har fått lavere regninger enn før.

Grove feil på strømmålere i Nederland
Elektroingeniør Kim Remy Holtet brukte sin faglige tyngde og undersøkte sin

egen måler. Han fant ikke noe nevneverdig avvik.

Strømbransjen hevder også at

målerne er korrekte, og at det er de

gamle målerne det er noe galt med.

Målerne er i tillegg kontrollert av

Justervesenet.

Dermed skulle man tro at alt er i

skjønneste orden.

Det er det ikke alltid, ifølge en

undersøkelse foretatt av av Twente-

universitetet i Nederland (en mer

folkelig versjon �nner du på Science Daily).

Her fant forskerne ut at målerne kan lese av inntil 582 prosent feil.

Fem av de ni målere som ble testet ga avlesinger som var vesentlig høyere

enn det faktiske energiforbruket. To av ni målte 30 prosent lavere enn det

korrekte.

LED-lamper og dimmere forstyrrer
Det største avviket skjedde i forbindelse med sparepærer og LED-lamper i

kombinasjon med dimmere. Undersøkelsene ble foretatt over en periode på

seks måneder, og hver enkelt måler ble testet i minst én uke.

Forskerne konkluderte med at strømmålerne fungerer dårlig sammen med

moderne og energie�ektivt elektrisk utstyr.

Med slikt utstyr gir elektrisiteten som forbrukes ikke en perfekt kurve, slik

som med eldre utstyr. I stedet får du et mer eller mindre uberegnelig

mønster som kan gi store feilkilder.

Utstyret som ga for høye målinger inneholder en såkalt Rogowski-spole,

mens målerne som ga for lave verdier bruker Hall-e�ektsensor.

- Gjelder ikke våre strømmålere
Også hos Hafslund, som er Norges største strøm- og nettleverandør, har de

fått med seg resultatene i den nederlandske undersøkelsen.

Kommunikasjonsdirektør Truls Jemtland skriver til Dinside i en e-post at

Ha�sund benytter målere med en annen teknologi enn de som er undersøkt

ved det nederlandske universitetet.

Aidon benytter ifølge Jemtland transformatorer, og ikke Rogowski-spiral eller

Hall-sensor.

Jemtland medgir likevel at det kan forekomme avvik med Aidon-målerne,

men at disse er små.

Han henviser til et avsnitt i den nederlandske undersøkelsen der moderne

målere med transformator har et avvik på mellom minus ti og pluss åtte

prosent.

- Ikke samme målere som i
Norge
- Det er et omfattende

serti�seringsregime for

strømmålere innenfor EU og Norge.

Måleren Hafslund Nett har valgt er

serti�sert innenfor EU og godkjent

av Justervesenet. Alle målere i

Europa er omfattet av MID-

direktivet som er grunnlaget for

Justervesenets forskrift om målere,

skriver Jemtland.

I tillegg til Aidon-målere benytter norske nettselskaper også målere fra

Kamstrup og Nuri/Kaifa.

Av brand manager Louise Vestergaard Hansen i Kamstrup i Danmark får vi

vite at deres målere bruker et annet måleprinsipp en det som er omtalt i

den nederlandske rapporten.

Ifølge Energi Norge benytter heller ikke Kaifa-målerne samme måleteknologi

som de nederlandske målerne.

I en e-post til Dinside påpeker informasjonssjef Aslak Øverås at målerne som

de nederlandske forskerne testet er mellom tre og 13 år gamle. De som blir

installert i Norge er av nyere dato.

Øverås mener også at målemetoden ikke er særlig relevant for norske

strømkunder.

- De store avvikene i studien ble funnet ved testing avgrenset til bruk av

LED-/sparepærer og dimmere. Dette utgjør kanskje én prosent av

strømforbruket i en norsk bolig, skriver han.

- Skal undersøke nærmere
Senioringeniør Hossein Piltan i Justervesenet har lest den nederlandske

rapporten nøye.

Han kan ikke uttale seg om resultatene direkte, men opplyser at målerne

som er installert i Norge skal ha gjennomgått to kontroller.

- Jeg kan opplyse om at vi har i år

egne planer å gjøre undersøkelse og

tester på de nye AMS-målerne som

settes ut i Norge. Resultatet vil vi

o�entliggjøre, skriver han i en e-

post til Dinside.

LES OGSÅ:

Sjekk når du får ny strømmåler

Datatilsynet: - De nye målerne

vet for mye om deg

Einar (67) slipper å få installert

ny strømmåler
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– Aldri i min lange tid som forsker har jeg
kommet over noe så uventet

Calanus Helse
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LURER MÅLEREN: LED-pærer med dimmere bidrar til at måleren registrerer for høyt forbruk.

Foto: Shutterstovk/NTB scanpix)
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Kampanjepriser på håndverktøy
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LITE AVVIK: Aidon-målerne er langt mer nøyaktige enn de strømmålerne som er testet i

Nederland, hevder Hafslund. Foto: Aidon
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Bascom® overvåkningskameraer med ny trådløs teknologi
Perfekt trådløse forbindelse takket være revolusjonerende Bascom®
POWER-teknologi.

Bascom
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SKAL TESTES: Justervesenet vil i løpet av året

undersøke nærmere om norske strømmålere

holder mål. (Foto: Nuri Telecom)

   STRØMPRISER BOLIG STRØMMÅLER ELEKTRISITET

Ottar Hrafn Ottarsson og 48 k andre
liker dette.

Liker

DEL PÅ FACEBOOK

 FØLG DINSIDE PÅ INSTAGRAM

RAPPORTER OM FEIL I ARTIKKELEN?
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Live video i HD kvalitet
Med nytt utendørskamera sendes 40 sek videoklipp til alarmsentralen om
alarmen går.
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Her kan du spille Flax
uten å gå i butikken!

A N N O N S Ø R I N N H O L D

I kveld kan du vinne
inntil 20 millioner!

Har du noe å tilføye?
Velkommen til Dinsides diskusjon. Vi vil gjerne vite hva du mener, men husk at mange

leser det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig, så slipper vi å slette eller

moderere innlegg. Mer om vilkårene her. Kommentarer til hvordan redaksjonen har

løst saken på, tips om skrivefeil eller lignende sendes til tips@dinside.no.

29 kommentarer Sorter etter 

Denne tråden er lukket

Harald Grande
Alt dette er bare for og øke inntjeningen i alle hjørner. Ett mer effektivt faktureringssystem,
målere som ikke er pålitelige osv. Vi kastet ut vår gamle el.komfyr og erstattet den med en
gass komfyr. Resultatet på strømforbruket var helt uendret etter dette. Fatter jeg noe i det
hele tatt??? Nei jeg gjør ikke det.

Liker · 3 · 2 år

Kristian L. Aagaard
Dette er strengt tatt en click-bait artikkel da den ikke er relevant for norske målere, som
benytter (strøm) - shunt, der forbruket kalkuleres utifra spenningsfallet over en meget
nøyaktig motstand som står i serie med lasten (huset ditt). De andre teknologiene beskrevet
her i artikkelen baserer seg på induksjon og er langtifra så presise. Har sett noen påstå at
de nye målerne også bruker mye strøm - typisk 4 watt, men det stemmer heller ikke, Maks
effekt til måleren er 0,2 watt, som er mindre enn de gamle induktive lineær-målerene som
nå byttes ut.
Liker · 2 år

Gjermund Kristiansen
Hvordan har de regnet ut prosenten på avvikene her? I mitt hode, så vil 100% avvik bety at
alt som er målt har avvik. Så hva betyr 582% i denne sammenheng? Lager målingene avvik
som ikke er de? 100 målinger å 582 avvik? 
Eller skulle det være 58,2%? 58 avvik av 100 målinger..?
Liker · 2 år

Amulius Dale
Merkelig at Justervesenet som kontrolerte de game målerene sier at de viste riktig og nå
når de kontrolerer de nye målerne så er de også riktig men vi får mye høyere strømregning
med de nye målerne.. lol hva er det som er riktig da??

Liker · 2 · 2 år · Redigert

Tricia Fenix
Så har de funnet en medisin for "strømsparing" endelig?... Hadde de gamle strømmålere
vært "gale" og ga for lave målinger, hadde vi hørt om det for lenge siden... ;)
Liker · 2 · 2 år

Reimar Dan Christensen
Hvis den gamle strømmåler som tas ut i prinsippet er min, har man da krav om at få
beholde den ? Kan skje lurt at kontrollere den gamle måler ! 
Måler den gamle 6% for lite, da kan man vel forvente et økt forbruk på samme

Liker · 2 · 2 år

Erik Rustad
Hvis det skal rapporteres inn strømforbruk nesten kontinuerlig fra disse målerne så burde
målerne også kunne vise hvilken strømpris som er gjeldende for gitt øyeblikk.

Liker · 1 · 2 år

Eirik Frafjord
Min er sky høy. Min lille leilighet har stått tom i 2 månder og må ut me 1000kr i månen.
Varme kabler har stått på 18 grader på bade rom. Før va det. 100kr gal mye forkjell.
Liker · 2 år

Eivind Kvaløy
Nettleien er høyere enn strømprisen!. Derfor høy regning dessverre!. Nettleien
skulle brukes vedlikehold på linjene, men går dessverre til utbytte til penge kåte
eiere dessverre!.

Liker · 5 · 2 år

Kai-Roger Strøm
Målerene måler energi ikke strøm...

Liker · 1 · 2 år

Erik Mortensen
Føler ikke at dette beroliger i noen grad:

"Måleren Hafslund Nett har valgt er sertifisert innenfor EU og godkjent av Justervesenet.
Alle målere i Europa er omfattet av MID-direktivet som er grunnlaget for Justervesenets
forskrift om målere, skriver Jemtland."

Sist jeg sjekket lå også Nederland i Europa og er medlem av EU. Følgelig gjelder de
samme direktivene der som her hos oss...

Liker · 12 · 2 år
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