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virkninger kvalitativt dersom prissetting ikke lar seg gjøre 
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Sammendrag og konklusjoner 

Vegforum for byer og tettsteder (VBT) har gitt Oslo Economics i oppdrag å gjennomgå 

relevant regelverk, og vurdere hensiktsmessige strategier for måling av veglys. Dagens 

regelverk åpner for at armaturmåling kan brukes som et alternativ til AMS ved måling og 

avregning. Regelverket er likevel ikke tilpasset armaturmåling, og det er opp til hvert 

enkelt nettselskap å vurdere hvorvidt armaturmåling kan benyttes eller ikke. 

Armaturmåling kan bidra til en mer samfunnsøkonomisk effektiv måling og avregning av 

veglys, i tillegg til redusert energibruk og reduserte kostnader for veglyseiere. Hvilken 

strategi som er mest kostnadseffektiv vil variere med kjennetegn på veglysanlegget. 

Bakgrunn for utredningen 

Alt uttak av kraft fra nettet skal som hovedregel måles ved bruk av AMS-måler. Mye av dagens veglys 

er ikke tilrettelagt for måling med AMS-måler, og kostnaden for tilrettelegging kan være svært høy for 

veglyseier. For å spare kostnader, og for å fornye vegbelysningen, har noen veglyseiere installert nye 

lysarmaturer med integrerte målere, og brukt såkalt armaturmåling som alternativ målemetode.  

I 2020 gjennomførte Oslo Economics, på vegne av RME, en utredning som skulle kartlegge alternative 

metoder for måling av umålte veglysanlegg, og vurdere hvordan overgang til måling av dagens 

umålte veglys kan gjøres på en mest mulig hensiktsmessig måte. Vi konkluderte med at hvilken metode 

som er mest samfunnsøkonomisk lønnsom varierer mellom ulike veglysanlegg, men at armaturmåling kan 

være samfunnsøkonomisk lønnsomt for noen typer veglysanlegg. 

Oslo Economics har fått i oppdrag av Vegforum for byer og tettsteder (VBT) å gjennomføre en ny 

utredning om måling av umålte veglysanlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har gitt tilskudd 

til rapporten. Rapporten skal bidra til en oppklaring av regelverket som veglyseiere og nettselskap må 

forholde seg til, og vurdere hva som kan være hensiktsmessige strategier for kommunene.  

Relevant regelverk og praktiske konsekvenser 

For veglyseiere er det særlig avregningsforskriften, kontrollforskriften og anskaffelsesforskriften som er 

viktig ved overgang til måling av umålte veglysanlegg. I henhold til avregningsforskriften er det AMS 

som er hovedregelen for måling av alt forbruk. Nettselskapene har mulighet til å gi fritak fra måling, 

men det er ikke definert konkrete grenser for hva som kan gi fritak for måling. Regelverket åpner for 

at nettselskapene kan godta bruk av armaturmåling, men det er opp til nettselskapet å avgjøre om de 

vil gjøre dette eller ikke.  

Dersom veglyseiere skal gå til anskaffelse av lysarmaturer og måle- og styringssystemer, kan det være 

hensiktsmessig å inngå rammeavtaler med muligheter for opsjoner, slik at veglyseier står fritt til å 

utvide avtalen eller ikke. I tillegg er det viktig at veglyseier ikke gjør seg avhengig av ett system eller 

én leverandør, da dette kan innebære økt risiko ved at leverandøren kan endre prisene eller gå 

konkurs. Ved anskaffelser over 1,3 millioner kroner gjelder krav om konkurranse, men formelle krav til 

anskaffelsesprosedyren avhenger av størrelsen på anskaffelsen. Selv om det er et generelt krav om 

konkurranse, er det mulig å stille krav knyttet til funksjonalitet og overholdelse av nasjonale standarder 

som gjør at det i prinsippet kun er én leverandør som er kvalifisert. 

Regelverket er ikke tilpasset bruk av armaturmåling, og nettselskap og veglyseiere som har tatt i bruk 

denne metoden har kommet frem til egne løsninger der regelverket ikke passer. Der det for eksempel 

er nettselskap som har ansvar for, og skal bekoste installasjon og kjøp av AMS, er det veglyseierne 

som gjør dette dersom armaturmåling benyttes.   

Nytte- og kostnadsvirkninger av ulike strategier 

Vi har beregnet nytte- og kostnadsvirkninger av ulike strategier for måling og avregning, for tre fiktive 

veglysanlegg (caser), sammenlignet med et nullalternativ der forbruket estimeres. Vi har skissert opp 
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fiktive veglysanlegg med følgende kjennetegn: (i) relativt få armaturer på samme krets, med 

tilknytningspunkt i nettstasjon, (ii) flere veglyseiere i felles tilknytningspunkt, og (iii) veglysarmatur med 

tenntråd på distribusjonsnettet. Casene er konstruert for å ligne reelle veglysanlegg der tilrettelegging 

for AMS innebærer relativt høye kostnader per armatur. 

Våre beregninger viser at armaturmåling innebærer lavere investeringskostnader enn AMS i alle 

casene. Generelt drives kostnadene ved AMS opp hvis det er behov for graving og etablering av 

kabler, mens kostnadene ved armaturmåling drives opp dersom veglysanlegget består av mange 

lysarmaturer. Armaturmåling innebærer en betydelig reduksjon i energiforbruket, men kostnader 

knyttet til energiforbruk og andre driftskostnader er små uavhengig av metode, sammenlignet med 

investeringskostnadene. AMS og armaturmåling innebærer en rekke andre ikke-prissatte 

nyttevirkninger, som korrekt måling og avregning, og jordfeildeteksjon. Samlet sett er vår vurdering av 

armaturmåling er den mest samfunnsøkonomisk lønnsomme metoden i de skisserte casene, og det er 

også metoden som er mest kostnadseffektiv for veglyseier. 

Hensiktsmessige strategier for måling av veglys 

Hvis nettselskap tillater bruk av armaturmåling, bør veglyseiere vurdere å ta dette i bruk på deler av 

det umålte veglyset. Måling på armaturnivå kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt for en del 

veglysanlegg, og det kan i tillegg være svært kostnadseffektivt for veglyseier, sammenlignet med 

AMS. Armaturmåling bør særlig vurderes for veglysanlegg med de samme overordnede kjennetegnene 

som casene fra nytte- og kostnadsanalysene. Uavhengig av disse kjennetegnene vil lokale forhold 

påvirke hvilken metode som er mest kostnadseffektiv, og veglyseier bør derfor gjøre konkrete 

vurderinger av hvilken metode som er mest hensiktsmessig for hvert veglysanlegg. For en del 

veglysanlegg er AMS både samfunnsøkonomisk effektivt, og den mest kostnadseffektive løsningen for 

veglyseier. Estimering kan også være effektivt for enkelte mindre anlegg, men armaturmåling kan også 

være effektivt for slike anlegg, for eksempel når levetiden til armaturene nærmer seg slutten. 

Behov for pilotering og endringer i regelverk 

Slik regelverket er utformet i dag kan nettselskap avgjøre hvorvidt, og i hvilke tilfeller, armaturmåling 

kan benyttes. Isolert sett innebærer armaturmåling merarbeid for nettselskapene, og mindre sømløse 

løsninger for dem, sammenlignet med AMS-målte anlegg. Nettselskapene har derfor få insentiver til å 

godta løsninger som innebærer armaturmåling. Regelverket er heller ikke tilpasset bruk av 

armaturmåling. Dette har medført at nettselskap og veglyseiere som benytter armaturmåling i dag har 

gjort individuelle tilpasninger til disse delene av regelverket, ved å behandle armaturmåling som 

umålte anlegg. For at nettselskap skal få full utnyttelse av anlegg som måles med armaturmåling, må 

disse anleggene kategoriseres som målte anlegg. Omfanget av armaturmåling vil antakelig forbli 

begrenset så lenge nettselskap står fritt til å nekte veglyseier å benytte armaturmåling, regelverket 

ikke er tilpasset bruk av armaturmåling og det ikke er testet ut løsninger der armaturmålte anlegg 

behandles som anlegg målt med AMS. 

RME har oppfordret til at det gjennomføres pilotprosjekter for å teste automatiserte prosesser for 

innsending av måleverdier fra armaturmålte anlegg. Dokumentasjon fra slike pilotprosjekter kan gjøre 

det enklere for RME å vurdere endringer i regelverket, selv om positive erfaringer fra et pilotprosjekt 

ikke nødvendigvis fører til endringer i forskrift. RME har ikke selv planer om å ta initiativ til å 

igangsette slike pilotprosjekter, men de tilbyr løsninger som skal bidra til å tilrettelegge for at 

pilotprosjekter kan gjennomføres, som for eksempel kostnadsdekning. Slike pilotprosjekter må 

igangsettes av nettselskap og veglyseiere. 

Vår vurdering 

Armaturmåling kan bidra til mer samfunnsøkonomisk effektiv måling og avregning av veglys, og 

reduserte kostnader for veglyseiere. For at armaturmåling skal kunne bli et mer utbredt alternativ til 

AMS, er det antakelig behov for endringer i regelverket. Gjennomføring av pilotprosjekter med bruk 

av armaturmåling i regi av nettselskap og veglyseier, slik RME oppfordrer til, kan potensielt bidra til 

endringer i regelverket. Det er samtidig en utfordring at initiativet til slike pilotprosjekter må komme 
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fra nettselskap og veglyseier, fordi nettselskapene i utgangspunktet har få insentiver til å skulle 

igangsette, eller være med på, slike pilotprosjekter. Det kan derfor argumenteres for at RME bør ta en 

mer aktiv rolle i fremskaffelsen av slik dokumentasjon. 

Selv om armaturmåling i dag ikke er en like fullverdig metode for måling og avregning som AMS, er 

det et betydelig bedre alternativ enn estimering. Når en del nettselskap i dag ikke aksepterer bruk av 

måleverdier fra armaturmåling, er begrunnelsen ofte knyttet til at armaturmåling ikke oppfyller 

dagens krav til forskrift. Samtidig er det flere nettselskap og veglyseiere som bruker armaturmåling, 

uten å bryte regelverket. RME har selv påpekt at de ikke kan pålegge nettselskap å godta 

måleverdier fra armaturmåling. Likevel kan RME med fordel tydeliggjøre overfor nettselskap og 

veglyseiere at det i dag er mulig å benytte måleverdier fra armaturmålte anlegg som et alternativ til 

estimering, uten å bryte regelverket. 
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Denne rapporten er utarbeidet av Oslo 

Economics på oppdrag fra Vegforum for 

byer og tettsteder (VBT), med tilskudd fra 

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF). 

Hensikten med rapporten er å gi en 

oppklaring av dagens regelverk knyttet til 

måling av forbruk til veglys, og skissere 

noen hensiktsmessige strategier for 

veglyseiere gjennom utvalgte case.  

1.1 Bakgrunn 

Alt uttak av kraft fra nettet skal i utgangspunktet 

måles med godkjent måler. Fra 1. januar 2019 er 

hovedregelen at målingen skal skje ved bruk av 

AMS-målere (Avanserte måle- og 

styringssystemer), såkalte smarte målere. 

Hovedargumentene bak regelen om AMS er at 

alt strømforbruk registreres timevis, med 

automatisk og korrekt avregning. Strømkundene 

er i utgangspunktet pålagt å installere AMS, og 

nettselskapene er ansvarlige for installasjon og 

drift av målerne. 

Mye av dagens veglys er fortsatt ikke tilrettelagt 

for måling med AMS-måler, og kostnaden for 

tilrettelegging kan være svært høy for 

veglyseier. For å spare kostnader, og for å 

fornye vegbelysningen, har noen veglyseiere 

installert nye lysarmaturer med integrerte målere, 

og brukt såkalt armaturmåling som alternativ 

målemetode. 

I 2020 gjennomførte Oslo Economics en utredning 

om måling av det umålte veglyset i Norge på 

oppdrag for Reguleringsmyndigheten for energi 

(RME). Formålet med utredningen var å kartlegge 

alternative metoder for måling av umålte 

veglysanlegg, og vurdere hvordan overgang til 

måling av dagens umålte veglys kan gjøres på 

en hensiktsmessig måte.  

1.2 Om oppdraget 

Denne rapporten er en oppfølging av 

utredningen fra 2020 gjort for RME. Vegforum 

for byer og tettsteder (VBT) ønsket å undersøke 

hvordan rapporten har blitt fulgt opp av 

myndighetene, veglyseiere (fortrinnsvis 

kommuner) og nettselskap. NKF har gitt tilskudd 

til rapporten og mindre kommuner har også 

bidratt med sine erfaringer. Rapporten tar for 

seg to hovedproblemstillinger, med tilhørende 

utredningsspørsmål. 

Hovedproblemstilling 1: En oppklaring av 

regelverket som kommuner, andre veglyseiere og 

nettselskap må forholde seg til – hva er de 

forskriftsmessige mulighetene, og hvordan tolkes 

de? 

• Hvilke regelverk må kommunene forholder 

seg til? 

• Er det noen forskriftsmessige hindringer for 

valg av strategi? 

• Er det noen spesielle hensyn som må tas i 

forbindelse med innkjøp opp mot 

regelverket? 

Hovedproblemstilling 2: Hva er hensiktsmessige 

strategier for kommunene? 

• Skal kommunen investere i nye styreskap som 

skiller ut anleggene med egne målinger, eller 

skal de investere i moderne lysanlegg med 

integrert måling og styring? 

• Er det fortsatt mulig og hensiktsmessig å 

estimere forbruk? 

• Hvordan fordeles rollene mellom nettselskap 

og kommune, avhengig av valg av strategi? 

1.3 Gjennomføring 

Oppdraget er gjennomført i perioden august til 

november 2022. Analysen er utarbeidet på 

bakgrunn av en kombinasjon av intervjuer med 

relevante aktører, skriftlige kilder og 

erfaringstall fra kommuner, samt våre egne 

vurderinger. 

1.3.1 Intervjuer 

Intervjuer med relevante aktører har vært den 

viktigste kilden til informasjon i denne 

utredningen. Vi har gjennomført intervjuer med 

15 aktører (Tabell 1-1) som er blitt valgt ut i 

samarbeid med VBT og NKF. De syv øverste 

kommunene i oversikten er medlemmer av VBT. 

1. Om oppdraget og gjennomføring  
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Tabell 1-1: Oversikt over informanter 

Kommuner Bærum kommune 

 Fredrikstad kommune 

 Kristiansand kommune 

 Lillestrøm kommune 

 Tromsø kommune 

 Sandefjord kommune 

 Stavanger kommune  

 Narvik kommune 

 Nesodden kommune 

 Tysvær kommune 

Nettselskap Norgesnett 

 L-nett 

Øvrige 

aktører 

RME 

Lyse Lux 

Signify 

 

1.3.2 Skriftlige kilder  

Vi har gått gjennom regelverk og forskrifter som 

kommuner må forholde seg til i valg av 

målemetode, ansvars- og kostnadsfordeling og 

ved innkjøp av nye systemer. De mest relevante 

forskriftene som vi har vurdert er: 

• Forskrift om måling, avregning, fakturering 

av nettjenester og elektrisk energi, 

nettselskapets nøytralitet mv. 

(Avregningsforskriften) 

• Forskrift om økonomisk og teknisk 

rapportering, inntektsramme for 

nettvirksomheten og tariffer 

(Kontrollforskriften) 

• Forskrift om offentlige anskaffelser 

(Anskaffelsesforskriften) 

I gjennomgangen av forskriftene har vi trukket ut 

delene som er særlig relevant for veglyseiere, og 

satt disse i sammenheng med problemstillingen. 

Flere kommuner har sendt inn klagesaker til RME i 

forbindelse med uenigheter med nettselskapet. Vi 

har gjennomgått RMEs vedtak i disse sakene, og 

tilhørende dokumenter tilsendt fra de gjeldene 

kommunene. 

1.3.3 Erfaringstall  

Vi har mottatt kostnadstall fra utvalgte kommuner 

knyttet til prosjekter der de har installert måling 

av veglys, både knyttet til AMS og armatur-

måling. Disse erfaringstallene er brukt som 

grunnlag for å skissere opp casene i kapittel 4. 

Opplysningene vi har fått gjennom intervjuene, 

diskusjoner med oppdragsgiver og erfaringstall 

fra kommuner inngår som bakgrunnsinformasjon i 

utredningen. Alle konklusjoner og vurderinger i 

analysen er våre egne.  

1.4 Rapportens innhold 

Rapporten er strukturert som følger: 

• Kapittel 2 gir en kort beskrivelse av de ulike 

målemetodene som er inkludert i analysen. 

• Kapittel 3 tar for seg det relevante 

regelverket og hva slags betydning dette har 

for valg av målemetode. 

• Kapittel 4 skisserer nytte- og 

kostnadsvirkninger av ulike strategier 

gjennom tre ulike caser. 

• Kapittel 5 beskriver og diskuterer hva som 

kan være hensiktsmessige strategier for 

måling av veglys i dag. 
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AMS er standarden for måling av 

strømforbruk i Norge i dag. Fordi det kan 

være dyrt å tilrettelegge for AMS på en del 

veglysanlegg, er det noen nettselskap og 

veglyseiere som har tatt i bruk 

armaturmåling som en alternativ metode 

for måling og avregning på deler av 

veglyset. Forbruket til veglyset som ikke 

måles blir estimert. I dag er det fortsatt 

betydelig omfang av umålt veglys, og 

antakelig er det mye av veglyset som er 

kostnadskrevende å tilrettelegge for AMS 

som gjenstår umålt. 

2.1 Ulike metoder for måling og 

avregning 

AMS 

AMS, eller «Avanserte måle- og 

styringssystemer», er standarden for måling av 

strømforbruk i Norge i dag. Når veglys måles 

med AMS er den vanlige løsningen at måleren 

sitter i et tilknytningsskap (tennskap). I 

tilknytningsskapet finnes tilknytningspunktet der 

strømforsyningen skifter eierskap fra nettselskap 

til veglyseier. Dette er altså punktet der kundene 

henter strøm fra nettselskapets distribusjonsnett. 

Ut fra tilknytningsskapet går det igjen en egen 

krets som forsyner strøm til flere veglysarmaturer. 

AMS måler derfor det samlede strømforbruket til 

alle lysarmaturene, og eventuelt andre ting, som 

er koblet på den samme kretsen. Dette omtales 

også som fellesmåling. AMS sender i dag 

måleverdier per time direkte inn i nettselskapenes 

måleverdikjede, og de skal kunne stilles om slik at 

de sender inn måleverdier per 15 minutter. 

Armaturmåling 

Armaturmåling er en løsning som innebærer at 

man måler strømforbruket til hver enkelt 

lysarmatur. Blant løsningene vi har kjennskap til 

er måleenheten en integrert del av en 

armaturenhet/styringsnode. Armaturenheten gjør 

det mulig for veglyseier å styre og motta 

informasjon om hvert enkelt veglys, for eksempel 

skru det på/av eller dimme det etter ønske. 

Systemet gir også mulighet for å måle 

strømforbruket i selve veglyset. Armaturenheten 

kan installeres i en ny armatur før den settes opp, 

eller den kan installeres i en eksisterende 

armatur.  

Måleverdier fra armaturnivå kan sendes inn 

manuelt eller registreres automatisk. Manuell 

innsending av måleverdier på månedlig basis fra 

styringssystem til nettselskapet, eventuelt via 

kommunen, er den vanligste praksisen for de som 

bruker disse måleverdiene i dag. Nettselskapene 

mottar da måleverdiene i en Excel/CSV-fil og 

legger måleverdiene manuelt inn i sine 

avregningssystemer. Det er også mulig med 

automatisk registrering av måleverdier direkte 

inn i måleverdikjeden til nettselskapet på samme 

måte som måleverdiene fra AMS. Denne metoden 

er i liten grad utprøvd i dag. 

Estimering 

Estimering har vært nettselskapenes vanligste 

metode for avregning og fakturering av umålt 

veglys. De fleste nettselskap estimerer det årlige 

forbruket til hver lysarmatur med samme formel:  

Strømforbruk = installert effekt * 4 000 timer.  

Den største utfordringen med estimering av umålt 

veglys er å holde oversikt over omfanget av det 

umålte veglysanlegget.  

2.2 Omfanget av ulike løsninger 

Fortsatt mye umålt, men betydelig variasjon 

Vi har ikke gjennomført en systematisk 

kartlegging over hvor mye veglys som er umålt 

per i dag. Erfaringene fra veglyseierne og 

nettselskapene vi har snakket med tyder likevel 

på at det er mye umålt veglys i dag, men at det 

er stor variasjon mellom ulike områder. Vi har 

snakket med nettselskap og veglyseiere som har 

målt tilnærmet alt veglyset med AMS, og vi har 

snakket med aktører som knapt har målt noe med 

verken AMS eller armaturmåling. Vårt 

overordnede inntrykk er likevel at de fleste har 

målt en betydelig andel av veglyset, men at det 

også gjenstår en del. De fleste aktørene oppga 

at mellom 50 og 75 prosent av veglyset var målt, 

enten med AMS eller armaturmåling.  

Det er store variasjoner i kostnadene forbundet 

med å måle et umålt veglysanlegg, enten med 

2. Om ulike metoder for måling og avregning av veglys 
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AMS eller armaturmåling. For eksempel kan noen 

umålte veglysanlegg være så godt som ferdig 

tilrettelagt for måling, og kostnadene forbundet 

med å måle veglysanlegget vil være små for 

både veglyseier og nettselskap. Andre 

veglysanlegg kan kreve mye arbeid for at det 

skal kunne måles, for eksempel fordi det må 

gjennomføres mye gravearbeid og legges nye 

kabler. Blant aktørene som har en kombinasjon 

av mye målt og umålt veglys, er det særlig 

veglysanleggene der det vil være kostnads-

krevende å tilrettelegge for AMS som gjenstår. 

Armaturmåling er installert flere steder, men 

brukes ikke alltid til måling 

Selv om AMS er hovedregelen for måling av 

strømforbruk i Norge i dag, er det noen 

nettselskaper og veglyseiere som har tatt i bruk 

armaturmåling som en alternativ målemetode for 

noen typer veglysanlegg. Disse nettselskapene 

benytter derfor stort sett en kombinasjon av 

måleverdier fra AMS og armaturmålte anlegg, 

samt at noe av veglysforbruket estimeres.  

I forbindelse med oppgraderinger av 

veglysnettet er det flere veglyseiere som har 

installert veglysarmaturer med måle- og 

styringssystemer som kan benyttes til 

armaturmåling. Ikke alle nettselskap godtar 

måleverdier fra armaturmålte anlegg. Det finnes 

derfor flere veglysanlegg i dag som har installert 

armaturmålere, men hvor måleverdiene fra 

armaturmålerne ikke benyttes til avregning av 

veglyseier. Noen av disse anleggene måles også 

med AMS, men i flere tilfeller avregner 

nettselskap veglyseier basert på estimert forbruk. 
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For veglyseiere er særlig 

avregningsforskriften, kontrollforskriften 

og anskaffelsesforskriften av betydning for 

problemstillinger knyttet til overgang til 

måling av umålt veglys. Slik regelverket er 

utformet i dag er det opp til nettselskapet å 

vurdere hvorvidt armaturmåling kan 

benyttes som et alternativ til AMS-måling. 

Forskriftsmessig kan også estimering 

benyttes for en del veglys, men 

nettselskapene kan gjøre egne vurderinger 

knyttet til hva som skal måles og ikke.  

I dette kapitlet gjennomgår vi regelverk som er 

relevant for veglyseiere å ha kjennskap til. 

Oversikten er ikke en uttømmende liste over alt 

regelverk som veglyseiere må forholde seg til, 

men det er de delene av regelverket som vi 

vurderer at har særlig relevans for 

problemstillinger knyttet til overgang til måling 

av umålt veglys. Vi går først gjennom regelverket 

og generelle implikasjoner av det, før vi drøfter 

hvilken betydning regelverket har for valg av 

ulike strategier for måling. Til slutt beskriver vi 

ulike løsninger som nettselskap og veglyseiere 

har kommet frem til i tilfeller der armaturmåling 

brukes til måling og avregning. 

3.1 Regelverket kommunene må 

forholde seg til 

Det er vår vurdering at det for veglyseiere per 

oktober 2022 er særlig følgende forskrifter som 

vil ha betydning ved overgang til måling for 

umålte veglysanlegg: 

• Forskrift om måling, avregning, fakturering 

av nettjenester og elektrisk energi, 

nettselskapets nøytralitet mv. 

(Avregningsforskriften) 

• Forskrift om økonomisk og teknisk 

rapportering, inntektsramme for 

nettvirksomheten og tariffer 

(Kontrollforskriften) 

 
1 Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 
fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) 

• Forskrift om offentlige anskaffelser 

(Anskaffelsesforskriften) 

I det videre vil vi kort redegjøre for hvilke deler 

av regelverket som er av relevans for 

veglyseiere, og hvilken praktisk betydning 

regelverket kan ha. 

3.1.1 Avregningsforskriften 

Avregningsforskriften legger føringer og regler 

for måling av energiforbruk. Forskriften definerer 

blant annet at det er nettselskapene som har 

ansvar for måling og måleverdier i sitt 

nettområde (§3-1), og nettselskapet har selv 

ansvar for at både innmating og uttak i hvert 

enkelt målepunkt blir målt og avlest (§3-3). 

Sluttbrukerne skal gi nettselskapet adgang til 

målerne for anlegget innenfor nettselskapets 

område (§3-1). Dersom innhenting av måling 

innebærer urimelige kostnader eller ulempe for 

nettselskapet, kan målerstand stipuleres (§3-5). 

I tillegg definerer avregningsforskriften at 

nettselskap har plikt til å installere AMS i hvert 

enkelt målepunkt, men med to unntak fra denne 

plikten (§4-1). Unntaket gjelder dersom: 

1. forbruket i målepunktet er lavt og 

forutsigbart, eller 

2. installasjonen er til vesentlig og 

dokumenterbar ulempe for sluttbruker.  

I forskriften er det også definert at saken kan 

fremlegges for RME dersom det er uenighet om 

installasjon av AMS mellom nettselskap og 

sluttbruker (§4-1).  

Bakteppet til avregningsforskriften er 

bestemmelser i energiloven. Energiloven1 skal 

sikre at produksjon, omforming, overføring, 

omsetning, fordeling og bruk av energi foregår 

på en samfunnsmessig rasjonell måte (§1-2). Med 

hjemmel i energiloven er nettselskapene pålagt 

leveringsplikt (§3-3). Dette innebærer at 

nettselskapene er pliktig å tilknytte nye kunder til 

nettet, og å levere elektrisk energi til 

forbrukskunder. Leveringsplikten gjelder overfor 

alle kunder i hvert nettselskap sitt geografiske 

3. Relevant regelverk og praktiske konsekvenser 
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område, og fram til tilknytningspunktet mot 

kunden.  

Med hjemmel i energiloven (§3-3) stopper nett-

selskapets leveringsplikt i kundens tilknytnings-

punkt. Tilknytningspunktet er der nettselskapet 

skal etablere måler. Punktet definerer 

eiergrensesnittet mellom nettselskap og kunde, og 

eiergrenseskillet går på kundens side av måleren. 

Nettselskapet er dermed ansvarlig for nettet 

frem til og med måleren i tilknytningspunktet. 

Dette innebærer også at nettselskap er ansvarlig 

for at de i tilknytningspunktet overholder krav til 

forskrift. 

Nettselskap kan godta armaturmåling, men står 

fritt til å velge 

På bakgrunn av nettselskapenes leveringsplikt 

etter energiloven § 3-3, og tilhørende ansvar 

frem til og med tilknytningspunktet, har RME ved 

flere anledninger fattet vedtak om at 

nettselskapet har rett til å velge hva slags måler 

som skal installeres (RME, 2022a; RME, 2022b).2 

Nettselskapene kan imøtekomme kunders ønsker 

om tekniske tilpasninger når dette anses å 

medføre økt verdi for samfunnet, så lenge 

nettselskapene overholder kravene de er 

underlagt (NVE, 2011). Gitt at måling på 

armaturnivå overholder forskriftsmessige krav, er 

det ingenting i veien for at nettselskap kan godta 

armaturmåling som erstatning for AMS-måling 

når dette ansees å ha økt verdi for samfunnet. 

Nettselskap er likevel ikke pliktig å godta 

alternative måleløsninger etter gjeldende 

forskrift. Per i dag står derfor det enkelte 

nettselskap fritt til å avgjøre om de vil godta 

måling på armaturnivå eller ikke.  

Udefinerte grenser for fritak fra måling 

Plikten om installasjon av AMS gjelder i 

utgangspunktet for alt forbruk. 

Energilovgivningen skal samtidig sikre at blant 

annet overføring av energi skal skje på en 

samfunnsmessig rasjonell måte, noe som kan tale 

imot installering av AMS-målere i enkelte tilfeller. 

Dette er også grunnen til at det er lagt inn to 

unntak i avregningsforskriften. Det er mulig å 

argumentere for at forbruk til veglys i mange 

tilfeller kan havne innunder det første unntaket, 

knyttet til lavt og forutsigbart forbruk.  

 
2 Vedtak i saken vedrørende Bærum kommune er klaget inn 
til Energiklagenemnda. Avgjørelse er ikke fattet per oktober 
2022. 

Grensene for unntakene er ikke definert som et 

bestemt punkt, og NVE har ikke ønsket å 

konkretisere hvilke anlegg som det er aktuelt å 

gjøre unntak for (NVE, 2011). Hva som defineres 

som «lavt» forbruk er ikke tallfestet. 

«Forutsigbart» defineres som passive anlegg med 

svært små svingninger i energiforbruket der 

energiforbruket kan fastsettes med liten 

feilmargin.  

Unntak nummer to knytter seg til «vesentlig og 

dokumenterbar ulempe for sluttbruker». Dette 

unntaket har blitt brukt i situasjoner der kunder 

har legeerklæringer som viser ulemper mot 

installasjon av AMS. Installasjon av AMS kan i 

flere tilfeller være svært dyrt for veglyseier, og 

på den måten ha en ulempe for sluttbruker. Dette 

unntaket er likevel ikke blitt benyttet som ulemper 

i form av kostnader eller samfunnsøkonomiske 

vurderinger per i dag.  

NVEs generelle vurdering fra høringsuttalelsen i 

2011 er at det kan gjøres unntak dersom 

kostnadene ved å installere AMS vurderes å 

være urimelig store i forhold til de gevinster som 

kan oppnås ved installasjon (NVE, 2011). 

Kostnadene skal vurderes opp mot nytten ved å 

installere AMS gjennom en kost-/nyttevurdering. I 

dagens regelverk er det opp til hvert enkelt 

nettselskap å avgjøre hva som faller inn under de 

to unntaksbestemmelsene i avregningsforskriften.  

Ikke definert hvordan umålt forbruk skal 

håndteres 

Forskriften sier i utgangspunktet ikke noe om 

hvordan forbruk som får unntak fra å installere 

AMS skal håndteres. RME skriver selv at kundens 

egne målere i eksisterende veglysanlegg skal 

kunne benyttes når dette anses å medføre en økt 

verdi for samfunnet (RME, 2021b). I enkelte 

tilfeller kan det være aktuelt å åpne for andre 

løsninger når dette måtte innebære klare 

samfunnsøkonomiske gevinster. Hva slags 

løsninger som kan anvendes, og når dette kan 

brukes, er ikke definert. Hovedregelen, og 

dagens etablerte praksis, er likevel at målerne er 

nettselskapenes ansvar.  
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Måling skal i utgangspunktet skje i 

tilknytningspunkt mellom nettselskapet og 

kunde 

Tilknytningsplikten til nettselskapet gjelder fram 

til tilknytningspunktet for hver kunde. I 

utgangspunktet skal målingen av forbruket skje i 

dette punktet, og eiergrenseskillet mellom 

nettselskap og kunde er i dette punktet. Dette er 

tilfellet ved AMS-måling, og all strøm som 

distribueres i veglysnettet blir målt og fakturert. 

Når målingen skjer på armaturnivå vil det kunne 

oppstå et nettap mellom armaturer i samme 

veglysnett, eller mellom distribusjonsnett og 

tilknytningspunkt, som ikke fanges opp av 

målerne. Forskriften definerer ikke hvordan et 

slikt nettap skal håndteres.  

Avregningsforskriften definerer også at 

nettselskapene har ansvar for målingene, og at 

kunden skal gi nettselskapet adgang til målerne 

for anlegget. Ved AMS-måling har 

nettselskapene fysisk tilgang til skapet der AMS-

måleren er installert, og måleverdiene sendes 

direkte til nettselskapet. Armaturmåling kan 

innebære at nettselskap ikke har den samme 

fysiske tilgangen til måleren som ved AMS. I 

tillegg kan det være at måleverdiene sendes via 

en systemoperatør (leverandør av måleenheten). 

Dette kan innebære at nettselskap ikke har den 

samme muligheten til å kvalitetssikre måler og 

måleverdier som ved AMS.  

3.1.2 Kontrollforskriften 

Kontrollforskriften3 legger grunnlag for 

regulering av nettselskapene som opererer som 

naturlige monopol. Denne tar for seg både 

leveringskvalitet, pris, og utnyttelse og utbygging 

av nettet. Et av punktene i forskriften er relatert 

til tariffering, og utarbeidelse av punktbaserte 

tariffer. Dette innebærer blant annet at 

nettselskapene er pliktig til å tilby alle som 

etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og 

objektive punkttariffer og vilkår, og tariffene 

skal refereres tilknytningspunktene (§ 13-1). 

Tilknytningspunktet defineres i kontrollforskriften 

som «punkt i overføringsnettet der det foregår 

innmating eller uttak av kraft eller utveksling 

mellom nettselskap» (§1-3).  

Forskriften definerer også fastsettelse av tariffer 

som skal bestå av et energiledd og et fastledd (§ 

13-2). Energileddet varierer med det faktiske 

 
3 Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer 

løpende forbruket, mens fastleddet skal dekke 

de øvrige nettkostnadene. Forskriften tar også 

for seg den praktiske utformingen av tariffer for 

ordinært uttak i distribusjonsnettet, og definerer 

blant annet at fastleddet skal utformes slik at 

kunden dekker en rimelig andel av de faste 

kostnadene i nettet, og at energileddet skal 

dekke marginale tapskostnader (§14-2).  

Nettselskap dekker kostnad for måler og 

installasjon, veglyseier dekker tilrettelegging 

Kontrollforskriften danner grunnlaget for 

kostnadsfordeling relatert til måling mellom 

nettselskap og veglyseier. Generell praksis er at 

eierne (kommunen) av en elektrisk installasjon 

(veglys) dekker kostnadene som oppstår i selve 

installasjonen.  

Nettselskapet skal dekke kostnadene ved innkjøp, 

montering og drift av målere, mens veglyseieren 

har ansvar for kostnadene ved tilrettelegging i 

selve veglysinstallasjonene. Kostnader relatert til 

tilrettelegging av anlegget for måling kan kreves 

inn fra nettselskapet etter forskriften om ikke-

diskriminerende og objektive vilkår for 

tilknytning.  

Ved helt nye anlegg som skal tilknyttes nettet kan 

nettselskapet avkreve anleggsbidrag for å dekke 

nødvendige anleggskostnader fra eieren. 

Anleggsbidraget er et beregnet 

investeringstilskudd ved tilknytning av en ny 

kunde eller ved forsterkning av nettet til en 

eksisterende kunde. 

Ulik tariffering for målte og umålte anlegg 

Målt veglys tarifferes med fastledd, energiledd 

og eventuelt effektledd. Tarifferingene skal 

referere til tilknytningspunktene, og det tarifferes 

derfor et fastledd per AMS-måler. For umålte 

anlegg skal det registreres et abonnement per 

veglyseier eller per nettstasjon som tilknytter det 

umålte anlegget.  

Regelverket for tariffering fremstår som lite 

tilpasset for bruk av armaturmåling. Dersom 

armaturmålte anlegg tarifferes ett fastledd per 

målepunkt kan det fort bli svært mange fastledd 

som faktureres. Fastleddene skal differensieres 

på grunnlag av kundens etterspørsel etter effekt, 

og fastleddet skal utformes slik at kunden dekker 

en rimelig andel av de faste kostnadene i nettet. 
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Ettersom forbruket i hver armatur er lavt, bør 

fastleddet per armatur til gjengjeld være lavt. 

Rent kostnadsmessig bør derfor ikke regelverket 

være et hinder for bruk av armaturmåling. 

Likevel vil en slik tarifferingsutforming fort bli 

omfangsrik og uoversiktlig, siden hver armatur 

tarifferes separat. 

3.1.3 Anskaffelsesforskriften 

Anskaffelsesregelverket skal fremme effektiv 

bruk av samfunnets ressurser. Innkjøp av varer og 

tjenester i kommunen er omfattet av 

anskaffelsesloven (LOA)4 og 

anskaffelsesforskriften (FOA)5. Forskriften gjelder 

for innkjøp eller kontrakter med en anslått verdi 

som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. 

mva. Hva slags krav som gjelder for 

anskaffelsesprosedyrer vil være avhengig av 

anskaffelsens verdi. Anskaffelser av varer og 

tjenester i kommunen kan deles i tre kategorier 

etter nasjonale terskelverdier og EØS-

terskelverdi (FOA §5-3): 

1. anskaffelser under nasjonal terskelverdi på 

1,3 millioner ekskl. mva. 

2. anskaffelser under EØS terskelverdi (gjelder 

fra 1,3 – 2,2 millioner kroner ekskl. mva.) 

3. anskaffelser over EØS-terskelverdi på 2,2 

millioner kroner ekskl. mva. 

For anskaffelser i alle disse kategoriene gjelder 

grunnleggende prinsipper om konkurranse, 

likebehandling, forutberegnelighet, 

etterprøvbarhet og forholdsmessighet (LOA §4). 

Det er ingen formelle krav til 

anskaffelsesprosedyren for anskaffelser i 

kategori 1 (under 1,3 millioner kroner). For 

anskaffelser i kategori 2 og 3 (fra 1,3 millioner 

kroner og oppover) er det derimot noen krav, for 

eksempel om konkurranseform. 

Gjennom konkurransens kravspesifikasjoner skal 

kommunen angi krav som stilles til egenskaper 

ved varen eller tjenesten (FOA §15-1 punkt 1). 

Disse kravene kan ikke vise til bestemte 

fabrikater, prosesser, varemerker, patenter eller 

typer som fører til at enkelte leverandører eller 

produkter favoriseres eller utelukkes fra 

konkurransen (FOA §15-1 punkt 4). Det kan 

likevel gjøres unntak dersom det er nødvendig ut 

fra anskaffelsens formål, eller det ikke er mulig 

 
4 Lov om offentlige anskaffelser 
5 Forskrift om offentlige anskaffelser 
6 Det finnes andre leverandører av måle- og 
styringssystemer på armaturnivå som per oktober 2022 ikke 

for oppdragsgiveren å beskrive anskaffelsen 

tilstrekkelig presist og forståelig.  

Bruk av rammeavtaler 

For en kommune vil anskaffelser knyttet til veglys, 

som innkjøp og installasjon av veglysarmaturer 

eller styrings- og målesystemer på armaturnivå, 

typisk være anskaffelser som skjer løpende over 

tid. Siden dette er løpende anskaffelser vil det 

for de fleste kommuner være mest hensiktsmessig 

å inngå rammeavtaler, eventuelt dynamiske 

innkjøpsordninger. Ved inngåelse av 

rammeavtaler gjelder de vanlige prosedyrene 

for offentlige anskaffelser som omtales i 

anskaffelsesforskriften. Uavhengig av størrelsen 

på rammeavtalen er det dermed et generelt krav 

om konkurranse. Utover dette avhenger krav til 

anskaffelsesprosedyren av størrelsen på 

rammeavtalen. 

Mulig med konkurranser der det i realiteten kun 

er én kvalifisert leverandør 

Prinsippet om konkurranse innebærer at dersom 

en kommune skal anskaffe nye styrings- og 

målesystemer på armaturnivå kan ikke 

konkurransen stille krav som ekskluderer enkelte 

løsninger eller enkelte leverandører. Det er 

likevel mulig å stille krav knyttet til funksjonalitet 

og overholdelse av nasjonale standarder. Det 

innebærer at det i prinsippet er lov å 

gjennomføre en konkurranse der det kun 

eksisterer én leverandør som oppfyller 

kvalifikasjonskravene.  

Elektrisitetsmålere som kan brukes som faktura-

grunnlag fra nettselskapet skal være godkjent 

som strømmåler av Justervesenet, i henhold til 

forskrift om krav til elektrisitetsmålere (§1). Per 

oktober 2022 har vi kun kjennskap til én 

leverandør av målere på armaturnivå som har 

fått måleren godkjent av Justervesenet.6 Ved 

innkjøp av systemer for måling på armaturnivå vil 

det ikke være et forskriftsmessig problem å stille 

krav om at måleren skal være godkjent av 

Justervesenet, selv om det kun skulle være én 

leverandør som oppfyller dette kravet. Samtidig 

vil det være naturlig å forvente at 

konkurransesituasjonen i markedet for styrings- 

og målesystemer på armaturnivå utvikler seg 

over tid og at flere leverandører kommer til, så 

er godkjent av Justervesenet, men som er i bruk blant flere 
veglyseiere. Disse kommunene har inngått egne avtaler med 
sine nettselskap om at måleverdiene fra de armaturmålte 
anleggene kan benyttes til avregning. 
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lenge det er nok etterspørsel etter slike 

produkter. Teknologien eksisterer, og benyttes i 

en rekke andre land, og aktørene vil derfor 

kunne tilby samme produkt/tjeneste i Norge.  

Regelverket kan brukes til kommunenes fordel: 

unngå å binde seg til et system eller leverandør 

Generelt sett vil konkurranse ved innkjøp av ulike 

varer og tjenester være til fordel for kommunen. 

Som tidligere drøftet kan rammeavtaler være en 

hensiktsmessig avtaleform ved anskaffelser av 

veglysarmaturer og systemer for måling- og 

styring av armaturer. Ved innkjøp av slike varer 

og tjenester bør kommunen unngå å binde seg til 

én leverandør over en lang periode, eller gjøre 

seg avhengig av én enkelt leverandør. Ved å 

inngå for lange rammeavtaler mister kommunen 

muligheten til å bytte til nye, billigere eller bedre 

systemer, eller nye leverandører som kommer på 

markedet. Fremfor for eksempel en fireårig 

rammeavtale, kan det være bedre for en 

kommune å inngå en rammeavtale med varighet 

på ett år, med mulighet til årlig utvidelse opptil 

tre ganger. Rammeavtaler bør heller ikke være 

eksklusive med kun én aktør for alt veglys over 

en lengre periode. 

For større kommuner kan dynamiske 

innkjøpsordninger være en god løsning. Dette gir 

kommunen mulighet til å plukke ut noen 

leverandører som oppfyller kvalifikasjonene, og 

deretter arrangere mini-konkurranser mellom 

disse. Når nye aktører etablerer seg vil også 

disse få mulighet til å kvalifisere seg for å delta i 

den dynamiske innkjøpsordningen.  

Ved inngåelse av avtaler bør det legges opp til 

at det er mulig å bytte system eller leverandør 

senere. For eksempel bør det være mulig å 

overføre data og drift til en ny leverandør 

dersom kommunen ønsker det, uten at det 

medfører store kostnader for kommunen. Uten 

mulighet for overføring kan leverandøren man 

har inngått avtale med på sikt øke prisene, og bli 

vesentlig dyrere enn andre konkurrenter. Å være 

bundet til et system som ikke kan overføres til 

andre leverandører er også risikabelt dersom 

leverandøren trekker seg ut av markedet eller 

går konkurs.  

3.2 Regelverkets betydning for valg 

av målemetode 

3.2.1 AMS er hovedregelen for alt forbruk 

Måling med AMS er hovedregelen for alt forbruk 

i dag, men regelverket legger opp til at det kan 

gjøres ulike vurderinger av hva som gir grunnlag 

for fritak fra måling. Måling innenfor et område 

er det lokale nettselskapet sitt ansvar, og 

nettselskapet kan derfor bestemme hvor og når 

AMS må installeres. Hver kommune må derfor 

forholde seg til vurderinger gjort av det lokale 

nettselskapet. Konsekvensen er at det varierer 

hvordan nettselskapene forholder seg til kravet 

om måling, både når det gjelder hvor raskt AMS 

må installeres og hvilke anlegg som eventuelt kan 

få unntak fra å installere AMS.  

Selv om nettselskapene skal kunne gjøre egne 

vurderinger, kan det være at nettselskapenes 

vurderinger ikke er i tråd med regelverket. Saker 

kan fremlegges for RME dersom det er 

uenigheter mellom nettselskap og sluttbruker når 

det gjelder installasjon av AMS, jf. 

avregningsforskriften. Enkelte kommuner har 

sendt inn klagesaker til RME de siste årene, enten 

fordi nettselskapet pålegger å installere AMS, 

eller fordi kommunen ønsker å bruke avregning 

fra armaturmåling. I alle sakene som RME har 

vurdert, har likevel konklusjonen vært at det er 

opp til nettselskapet å vurdere, og de ønsker ikke 

å pålegge nettselskapene noe annet. 
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3.2.2 Armaturmåling kan benyttes dersom 

nettselskapet godtar dette 

Slik avregningsforskriften er utformet og 

praktiseres i dag er det opp til nettselskapet å 

avgjøre om de vil godta måling på armaturnivå 

som et alternativ til AMS på enkelte anlegg, eller 

der forbruket ellers står umålt. Enkelte 

nettselskap godtar armaturmåling på store deler 

av anleggene. Blant nettselskapene som godtar 

armaturmåling er likevel den vanligste 

holdningen at armaturmåling kan benyttes i 

anlegg som antakelig ellers ville forblitt umålt, 

som det enten ville vært svært dyrt eller det ville 

tatt lang tid å etablere AMS-måling for. Som 

veglyseier er du per i dag prisgitt ditt lokale 

nettselskap når det gjelder hvorvidt og i hvilket 

omfang armaturmåling kan benyttes til avregning 

av strømforbruket.  

Som det kom frem i kapittel 3.1 er det flere 

deler av dagens regelverk som ikke er tilpasset 

bruk av armaturmåling til måling og avregning 

av veglys. I tilfeller hvor nettselskap i dag 

benytter måleverdiene fra armaturmåling til 

avregning av veglyseier har man stort sett 

omgått disse delene av regelverket ved å ikke 

sidestille måleverdiene fra armaturmåling med 

AMS. Nettselskapene hverken mottar eller 

behandler måleverdiene fra de armaturmålte 

anleggene på samme måte som ved AMS, for 

eksempel ved at de ikke meldes inn til Elhub med 

samme hyppighet. De armaturmålte anleggene 

ansees dermed ikke som målte anlegg slik 

kravene til målte anlegg er i forskriften, selv om 

måleverdiene brukes til avregning. Siden de 

armaturmålte anleggene per forskriftsmessig 

definisjon ikke er ansett som målte anlegg, har 

det også vært mulig å finne tilpassede løsninger 

på deler av regelverket for målte anlegg som 

ikke er tilpasset armaturmåling. Typisk har 

nettselskap og veglyseier inngått en formell 

avtale for å avklare flere av disse aspektene, og 

definere ansvarsområder. I kapittel 3.3 omtaler 

vi ulike løsninger som nettselskap og veglyseier 

har blitt enige om ved bruk av armaturmåling. 

3.2.3 Estimering er lov, og kan være aktuelt for 

lavt og stabilt forbruk 

Dagens regelverk åpner for at en del av 

veglyset kan forbli umålt, så lenge nettselskapet 

vurderer forbruket som lavt og forutsigbart. RME 

har også i vedtak gitt en viss fleksibilitet i 

kravene for måling, der oppføring av måling 

medfører så store kostnader at det må ansees 

som samfunnsmessig lite rasjonelt (RME, 2021b). 

Det er likevel noe ulike praksis mellom 

nettselskapene når det gjelder hva de krever 

målt og ikke, som omtalt i 3.2.1. 

Selv om regelverket åpner for at noe veglys kan 

forbli umålt, definerer regelverket i liten grad 

hvordan det umålte veglyset skal tarifferes. Igjen 

må veglyseierne forholde seg til praksisen til sitt 

lokale nettselskap, og nettselskapenes praksis 

kan ha påvirkning på veglyseiers beslutning om 

hvilke veglysanlegg som skal måles og ikke.  

Eksempler på varierende praksis knyttet til hva som skal 

måles med AMS 

Noen nettselskaper har en relativt streng holdning til hvor 

mye og hvor raskt veglyset skal måles, og krever at 

tilnærmet alt skal måles med AMS. Vi kjenner til 

nettselskaper som har satt konkrete grenseverdier på 

antall veglyspunkt for når et anlegg skal måles med AMS. 

Et nettselskap definerer for eksempel opptil tre 

veglyspunkt som «lavt og forutsigbart forbruk», og krever 

at alle anlegg med flere enn tre veglyspunkt skal måles 

med AMS. Noen nettselskap har iverksatt konkrete 

virkemidler som skal bidra til at overgang til måling skal 

skje raskere, for eksempel ved å true med å kutte 

tilknytningen til anleggene eller legge på et ekstra påslag 

på det umålte veglyset. 

Det finnes eksempler på nettselskap som er mindre 

restriktive i kravet til hva som skal måles. Noen har 

betydelig høyere grenseverdier på antallet veglyspunkt 

som defineres som «lavt og forutsigbart forbruk», for 

eksempel opptil 10 veglyspunkt. Andre gjør mer 

skjønnsmessige vurderinger av hva som er lavt forbruk, og 

tar hensyn til hva som kan være uforholdsmessig dyre 

investering for hver enkelt sak. Disse nettselskapene tar 

typisk i større grad hensyn til veglyseiernes innspill. 

Forskjeller i hvilken type anlegg som kan måles 

med armaturmåling 

Blant nettselskapene som godtar bruk av 

armaturmåling som alternativ metode for måling og 

avregning, er det noe variasjon knyttet til hvilken 

type anlegg de godtar at det kan brukes 

armaturmåling på. Det finnes nettselskap som 

godtar bruk av armaturmåling på tilnærmet alt 

veglyset i nettet sitt. Vi kjenner også til nettselskap 

som kun godtar armaturmåling på eksisterende 

luftledningstilknytning.  
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3.3 Praktiske løsninger ved bruk av 

armaturmåling 

Nettselskap og veglyseiere som benytter 

armaturmåling til måling og avregning av veglys, 

har kommet frem til egne løsninger på deler av 

regelverket som ikke er tilpasset armaturmåling. 

Løsningene og ansvarsfordelingen er typisk 

forankret i en avtale mellom partene. I dette 

kapitlet går vi gjennom ulike løsninger som 

nettselskap og veglyseiere har kommet frem til i 

tilfeller der armaturmåling brukes til måling og 

avregning. 

3.3.1 Ansvar for måler- og måleverdier 

I henhold til forskrift skal nettselskap ha adgang 

til, og ansvar for målerne. Det er også 

nettselskap som eier AMS-måleren, og dekker 

kostnadene knyttet til måler, installasjon og drift. 

Ved bruk av armaturmåling vil ikke nettselskap 

ha samme tilgang til målerne som ved AMS-

måling. Ved armaturmåling kan heller ikke 

kostnadene knyttet til måleenheten enkelt 

isoleres, fordi måleenheten typisk inngår som en 

del av en styringsenhet og et styringssystem som 

veglyseier ellers betaler for. Dette er i dag løst 

ved at det er veglyseier som eier 

armaturmålerne, og veglyseier dekker 

kostnadene knyttet til kjøp, montering og drift. I 

praksis innebærer dette at det blir veglyseier 

som har ansvar for selve måleren, operativt 

gjennom driftsavtale med leverandør av 

målesystemet.  

Nettselskapene har i henhold til 

avregningsforskriften ansvar for å rapportere 

måleverdier for alle timeavregnede målepunkt 

for foregående bruksdøgn innen klokken 07.00. 

Nettselskapene kan ilegges gebyr av RME 

dersom måleverdiene ikke er tilstrekkelig 

kvalitetssikret, eller rapporteres i tide. Hvis 

armaturmålte anlegg ble rapportert på denne 

måten, måtte i så fall nettselskap sørge for å 

raskt rette opp i eventuelle feil ved de 

armaturmålte anleggene dersom det skulle 

oppstå. Det kan være problematisk når de ikke 

har tilgang til selve måleren, og heller ikke har 

løpende tilgang på informasjon fra målings- og 

styresystemet. Dette er derfor løst ved at 

aggregerte måleverdier fra armaturmålte 

anlegg sendes til nettselskap med jevne 

mellomrom, for eksempel på ukes- eller 

månedsbasis. Det er som regel systemleverandør 

av de armaturmålte anleggene som oversender 

disse verdiene til nettselskapet. Måleverdiene fra 

de armaturmålte anleggene blir rapportert inn i 

Elhub, men er ikke sidestilt med måleverdiene fra 

AMS. 

3.3.2 Tariffering av forbruk 

Forskriftsmessig skal tarifferingen av målte 

anlegg henvise til tilknytningspunktet. Dersom man 

hadde gjort dette for armaturmålte anlegg ville 

veglyseier blitt fakturert et fastledd per 

lysarmatur. Nettselskapene som godtar 

armaturmåling, har heller valgt å aggregere 

tarifferingen av lysarmaturene som måles på 

armaturnivå. Noen aggregerer per nettstasjon, 

andre definerer egne fiktive måleanlegg 

bestående av flere armaturmålte lysarmaturer. 

Felles er uansett at veglyseier ikke faktureres ett 

fastledd per lysarmatur, men heller for flere 

armaturer samtidig. 

For nettselskapene som ikke godtar 

armaturmåling er en av begrunnelsene at det 

oppstår et nettap som ikke måles, for eksempel 

mellom lysarmaturene. Nettselskapene som 

godtar måleverdier fra armaturmålte anlegg, 

løser dette ved å legge til et påslag i 

Forskjeller i hvordan umålt veglys tarifferes av 

nettselskap 

Normalt sett estimerer nettselskapene forbruket til det 

umålte veglyset basert på en konstant årlig brenntid og 

estimert effekt per lys. Praksis for hva som legges til grunn 

for den estimerte effekten varierer mellom nettselskapene.  

Enkelte selskaper har definert en fast effekt basert på 

teknologien som var brukt på et tidligere tidspunkt. Da 

brukes en fast effekt og fast brenntid, som regel 4 000 

timer i året. 

Andre nettselskaper oppdaterer effekt dersom veglyseier 

innrapporterer endringer i teknologi. For eksempel vil 

bytte fra halogen- til LED-pære redusere den effekten som 

benyttes til avregning. Det varierer hvor ofte 

nettselskapene er villige til å bytte disse verdiene – noen 

endrer de fortløpende ettersom veglyseier melder om 

bytte, andre samler det opp i bolker, som én gang i året. 

Smartstyring av armaturer kan bidra til å redusere både 

brenntid og effekt til en armatur, fordi det gir mulighet til 

å dimme effekten eller skru lyset automatisk av og på 

etter bevegelse. Slike endringer i brenntid og effekt blir 

som regel ikke hensyntatt i avregningen dersom veglyset 

er umålt. 
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faktureringen av det armaturmålte forbruket. 

Flere har gjort målinger av størrelsen på dette 

nettapet, og basert påslaget på disse 

beregningene. Målingene som er gjort har for 

øvrig vist at nettapet er lavt. 

3.3.3 Innkjøp av styre- og målesystem 

Ved innkjøp av armaturmålere og målesystemer 

må kommunene følge både lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser. Uavhengig av type 

anskaffelse må det legges til rette for 

konkurranse, noe kommunen selv også er tjent 

med. Dette er spesielt viktig for et relativt nytt 

marked som markedet for armaturmålere, der 

det stadig kan komme nye leverandører på 

markedet. I tillegg bør kommunen utarbeide 

avtaler slik at de unngår å binde seg til eller 

gjøre seg avhengig av én leverandør. Dette vil 

kunne øke kostnadene betydelig på sikt.  

Veglyseierne vi kjenner til som benytter 

armaturmåling har inngått rammeavtaler for 

innkjøp og drift av måle- og styringssystemer, 

uten at vi kjenner til detaljene i disse avtalene. I 

anskaffelse av rammeavtaler for innkjøp av 

lysarmaturer er det typisk spesifisert som et krav 

at det skal være mulig å installere måle- og 

styringssystemer i armaturene. 
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I en tidligere utredning har vi konkludert 

med at armaturmåling kan være den mest 

samfunnsøkonomisk lønnsomme metoden 

for måling av umålt veglys for 

veglysanlegg der (i) armaturene er samlet 

på en felles krets, men tilknytningspunkt er 

i nettstasjonen, (ii) flere veglyseiere deler 

felles tilknytningspunkt og (iii) 

veglysarmaturene er har tenntråd på 

distribusjonsnettet. I dette kapitlet 

estimerer vi nytte- og kostnadsvirkninger 

for fiktive veglysanlegg med disse 

kjennetegnene.  

Vi har tidligere konkludert med at hvilken 

målemetode som er mest samfunnsøkonomisk 

lønnsom avhenger av kjennetegn på 

veglysanlegget (Oslo Economics, 2020). Vår 

vurdering var at AMS-måling var mest 

samfunnsøkonomisk lønnsom ved nye anlegg, 

eksisterende anlegg som er tilrettelagt for AMS-

måling og anlegg hvor tilknytningspunktet er i et 

lite tilknytningsskap. For anlegg der 

tilknytningspunktet er i nettstasjonen kan både 

AMS-måling og armaturmåling være 

samfunnsøkonomisk lønnsomme metoder, 

avhengig av antall armaturer eller lokale forhold 

som kompliserer prosessen med å flytte 

tilknytningspunktet ut av nettstasjonen. I tilfeller 

der flere veglyseiere deler samme 

tilknytningspunkt, eller veglysarmaturene er 

koblet til distribusjonsnettet med tenntråd, vil 

måling på armaturnivå stort sett være mest 

samfunnsøkonomisk lønnsom. Det kan også være 

tilfeller der estimering fortsatt lønner seg, særlig 

anlegg med svært få armaturer. 

For å illustrere hvordan nytte- og 

kostnadsvirkningene forbundet med de ulike 

metodene kan variere mellom ulike typer 

veglysanlegg, har vi i dette kapitlet tatt 

utgangspunkt i konkrete caser av veglysanlegg 

med ulike kjennetegn. De ulike casene er fiktive, 

men er konstruert for å ligne på reelle umålte 

veglysanlegg. Vi har bygget videre på 

konklusjonene fra vår tidligere utredning, og 

bevisst valgt caser med kjennetegn som tilsier at 

armaturmåling skal kunne være mer 

kostnadseffektivt enn AMS. Hensikten er å 

illustrere at det finnes en rekke typer 

veglysanlegg hvor armaturmåling kan være mer 

kostnadseffektivt enn AMS. 

Selv om veglysanleggene i seg selv er fiktive, er 

kostnadene som beregningene baserer seg på 

reelle. Vi har innhentet kostnadstall fra 

veglyseiere og nettselskap som både benytter 

armaturmåling og AMS, og brukt dette som 

utgangspunkt for enhetskostnadene i analysene. 

Våre kostnadstall er likevel ikke en fasit på hva 

som vil være de faktiske kostnadene når et 

veglysanlegg skal tilrettelegges for måling. 

Kostnadene kan variere med hva slags avtale 

man har inngått med ulike leverandører, og en 

rekke enhetskostnader kan variere avhengig av 

lokale forhold og kjennetegn ved 

veglysanlegget. For eksempel kan det oppstå 

komplikasjoner ved graving som gjør at 

meterprisen blir høyere enn den vi har benyttet i 

våre beregninger. Vi har gjennomført 

sensitivitetsanalyser for noen av de mer usikre 

kostnadstallene. Vi mener likevel at våre basis-

estimater gir et realistisk bilde over hva som kan 

være typiske nytte- og kostnadsvirkninger for 

ulike metoder ved overgang til måling.  

4.1 Forutsetninger 

Vi har skissert tre ulike caser over umålte 

veglysanlegg: 

1. Relativt få armaturer, med tilknytningspunkt i 

nettstasjon 

2. Flere veglyseiere i felles tilknytningspunkt 

3. Veglysarmatur med tenntråd på 

distribusjonsnettet 

I hver case sammenlignes et nullalternativ 

(estimering) opp mot to alternative målemetoder, 

(i) AMS og (ii) armaturmåling. Det vises til 

Vedlegg A for nærmere beskrivelse av 

kostnadsberegningene. 

4.1.1 Nullalternativ: estimering 

Nullalternativet skisserer dagens situasjon der 

forbruket estimeres av nettselskapet. I dagens 

4. Casegjennomgang: Nytte- og kostnadsvirkninger av ulike 

strategier 
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situasjon er det ikke behov for nye investeringer 

eller utskiftning av armaturer, og veglysanlegget 

vil forbli som i dag. Nullalternativet innebærer 

derfor ingen investeringskostnader. Det er 

derimot noen kostnader forbundet med 

estimeringen av måleverdiene og rapportering 

av disse i nettselskapenes innsamlingssystemer. 

Kostnadene ved estimering av forbruket tilfaller 

nettselskapet, og inngår i deres månedlige 

rutiner. Disse kostnadene knyttet til estimering er 

utfordrende å fastslå og det er stor variasjon 

mellom ulike nettselskap, men på generell basis 

vil kostnadene være små. Det kan også være en 

kostnad for kommunen knyttet til å holde oversikt 

over det umålte veglyset slik at man unngår 

dobbeltfakturering, men denne kostnaden er 

også liten. Siden kostnadene både for kommunen 

og nettselskapet er lave og varierer mye, er det 

ikke lagt noen årlig kostnad til grunn i 

nullalternativet.  

Det vil ikke være endring i energibehovet i 

nullalternativet siden dette ikke innebærer 

utskiftning av armaturer. Det legges til grunn at 

det brukes lysarmaturer med gjennomsnittlig 

effekt på 70 W i dagens situasjon. Ved 

estimering legges det til grunn en gjennomsnittlig 

årlig brenntid på 4 000 timer, slik at årlig 

strømforbruk er 280 kWh per armatur. Faktisk 

effekt på umålte anlegg varierer avhengig av 

hva slags armaturer som er installert tidligere og 

hva slags type anlegg det er snakk om.  

4.1.2 Alternative målemetoder 

Alternativ 1 med overgang til AMS innebærer 

innkjøp av AMS-måler og montering av skap med 

måler. I tillegg må tilknytningspunktet flyttes ut i 

et eget skap, noe som inkluderer graving av 

kabelgrøft mellom det nye punktet og 

nettstasjonen. Det er lagt til grunn at denne 

grøften vil være 5 meter i alle casene. Behovet 

for kabelgrøft eller nye luftstrekk mellom master 

vil avhenge av om kretsen er sammenhengende i 

dag, eller om det er behov for å dele kretsen 

mellom flere eiere. I tillegg må den eksisterende 

fordeling demonteres.  

Alternativ 2 innebærer utskiftning av armaturer til 

nye LED-armaturer med smartsystem for styring 

og måling. Både lysarmatur og styringsnode må 

kjøpes inn og monteres. Antall armaturer 

avhenger av størrelsen på området/kretsen og 

antall armaturer i dag. Den eksisterende 

fordelingen må demonteres i dette alternativet 

også. For enkelte leverandører av armaturmåling 

kan det komme en ekstra kostnad knyttet til 

etablering av skap til gateway.7 Dette vil 

innebære en ekstra kostnad på 15 – 25 000 kr 

for armaturmålte anlegg. Denne kostnaden er 

ikke inkludert i våre analyser, men en inkludering 

vil uansett ikke endre konklusjonene i casene som 

presenteres. 

Investeringskostnader 

Enhetskostnader for materiell og montasje som er 

benyttet i vurderingene er gitt i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1: Enhetspriser for investering ved ulike typer målemetoder 

 Enhet 
Enhetspris, 

kr eks. mva. 

Innkjøp og installasjon av armatur med styringsnode stk 4 000 

Innkjøp og montering av veglysfordeling, skap, VTP og AMS-måler stk 100 000 

Kabelgrøft mellom nettstasjon om veglysfordeling  m   1 200  

Kabelgrøft for veglyskabel mellom lysmaster inkl. materiell og kabel  m   1 000  

Demontering av eksisterende fordeling  stk   5 000  

Kilde: Oversendte kostnadstall fra flere veglyseiere og nettselskap. Kostnadsestimatene er samlet i overordnede kategorier, der flere 

elementer er slått sammen. Der prisene varierer mellom aktører er estimatet basert på en samlet vurdering av ulike innspill, og rundet 

av til nærmeste hundre/tusen. 

Kostnadene for tilrettelegging av AMS-måling er 

spesielt sensitiv til hvor mye som må graves. 

 
7 En gateway er en enhet som kommuniserer med 
armaturenhetene, og samler informasjon fra flere 
armaturenheter. 

Dersom det er mer krevende å legge kabelgrøft 

mellom nettstasjon og veglysfordeling eller denne 
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må legges i en lengre strekning øker kostnaden 

raskt. Det samme gjelder dersom det må 

etableres en ny veglyskrets, slik at det må graves 

og legges kabel mellom veglys. Denne kostnaden 

øker dersom mye arbeid må gjøres for å 

tilrettelegge, og kostnaden avhenger av de 

lokale forholdene. Dersom kabel for eksempel 

må legges tvers over en veg, inkludert graving 

og reasfaltering, vil kostnaden bli vesentlig 

dyrere. Casene her legger til grunn relativt enkle 

forhold for graving og tilrettelegging, og 

kostnaden kan bli vesentlig høyere i situasjoner 

der dette er mer krevende. Effekten av økt 

kabellengde eller dyrere gravekostnader er 

også diskutert i sensitivitetsanalysen i Vedlegg B. 

Investeringskostnaden ved armaturmåling drives i 

all hovedsak av antall armaturer i 

veglysanlegget. De fleste kostnadene knyttet til 

denne målemetoden er enhetskostnader ved 

innkjøp og utskiftning av armatur og 

styringsenhet. Kostnaden vil derfor øke 

tilsvarende med en økning i antall armaturer. For 

større anlegg med flere armaturer enn det som 

er skissert her, vil investeringskostnaden for 

armaturmåling bli vesentlig høyere. 

Årlige driftskostnader 

Ved AMS-måling blir måleverdier automatisk 

innrapportert i nettselskapets måleverdikjede på 

daglig basis. Det er derfor lite kostnader relatert 

til drift av AMS-måling, og den er antatt til null i 

beregningene her. Sammenlignet med 

nullalternativet vil nettselskapet ofte få reduserte 

kostnader ved overgang til AMS, med bortfall av 

estimeringsjobb.  

Måleverdier fra armaturmålte anlegg blir i dag 

manuelt innrapportert enten direkte fra 

styringssystemet til nettselskapet, eller via 

veglyseier. Dette fører til tidsbruk hos både 

nettselskap og veglyseier. Tidsbruk som går med 

til manuell innrapportering er estimert til 10 

minutter i måneden per anlegg, tilsvarende 2 

timer i året. Ved beregning av kostnaden ved 

dette arbeidet er det lagt til grunn en kostnad 

per arbeidstime på 488 kr8, som gir årlig 

kostnad ved innrapportering på i underkant av 

1 000 kr. Det er få nettselskap som har praktisk 

erfaring med dette, og estimatet bærer derfor 

med seg stor usikkerhet. Tidsbruket for 

 
8 En arbeidstime er beregnet som lønn før skatt inkludert et 
påslag for sosiale kostnader. Det lagt til grunn en 
gjennomsnittlig årslønn før skatt i Norge i 2021 på 609 600 

rapportering kan reduseres, og kanskje 

elimineres, ved automatisk innrapportering fra 

styringssystemet til nettselskapets måleverdikjede. 

Ved bruk av smartsystemer kommer også en 

kostnad for bruk og tjenester relatert til 

styringssystemene. Denne kostnaden vil dekke 

både system for dimming og styring av lyset, 

måling av forbruket og rapportering av 

måleverdier. Basert på innspill fra veglyseiere 

legges det til grunn en årlig lisenskostnad på 50 

kr per styringsenhet, altså per armatur.  

Uavhengig av målemetode vil kommunen ha en 

energikostnad relatert til forbruket (alternativ 

estimert forbruk). Denne kostnaden vil variere 

med energiforbruket og kraftprisen. Som en 

forenkling legges det til grunn en gjennomsnittlig 

kraftpris på 50 øre/kWh basert på NVEs anslag 

for Norge i 2025 (NVE, 2021). Sensitiviteten i 

kostnadene relatert til kraftprisen er også vurdert 

i Vedlegg B med ulike variasjoner i kraftprisen. 

Energikostnaden vil variere med den reelle 

kraftprisen på gitt tid i samme prisområde. Dette 

gjør at kostnaden kan være vesentlig høyere i 

deler av landet og lavere i andre deler. Forbruk 

til veglys brukes i all hovedsak på natten når 

annen etterspørsel er lav, slik at kostnaden ikke 

blir påvirket av prisen i topplast-timene. 

Tabell 4-2: Årlige driftskostnader 

 Enhet kr eks. mva. 

Innrapportering fra 

styringssystem 
anlegg 1 000 

Lisenskostnad 

styringssystem 
stk 50 

Strømforbruk kWh 0,5 

Kilde: Oversendte kostnadstall fra flere veglyseiere og 

nettselskap. Der prisene varierer mellom aktører er estimatet 

basert på en samlet vurdering av ulike innspill, og rundet av til 

nærmeste hundre/tusen. 

Driftskostnadene for de to alternative 

målemetodene er sammenlignet med 

nullalternativet. Med AMS-måling vil det være en 

liten reduksjon i årlige kostnader, men denne 

kostnaden er ikke beregnet her, og er antakelig 

relativt liten. For armaturmåling vil endringen fra 

nullalternativet være den årlige kostnaden 

knyttet til innrapportering, lisenskostnad avhengig 

kr (SSB-tabell 11417), påslag for sosiale kostnader er satt 
til 40 prosent og det er antatt 1 750 timer per årsverk (eks. 
ferie). 
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av antall armaturer, og en besparelse av 

strømkostnad. Kostnadsreduksjonen på strøm vil 

beregnes som en nytteverdi, der 

energibesparelsen fra nullalternativet til 

armaturmåling inngår i beregningen. 

I en samfunnsøkonomisk analyse skal årlige 

kostnader fordeles utover levetiden til prosjektet, 

og diskonteres for å beregne nåverdi. Fremtidige 

kostnader (og inntekter) diskonteres med en 

kalkulasjonsrente, slik at alle størrelser blir utrykt 

i dagens verdi. Kostnader (og inntekter) i dag 

har større verdi enn samme kroneverdi en gang i 

fremtiden.  

De årlige kostnadene her er lave, og vil ha liten 

innvirkning på den samfunnsøkonomiske 

vurderingen. Det er likevel beregnet en nåverdi 

for armaturmåling i hver case basert på at 

anleggene har en levetid på 20 år og med en 

diskonteringsrente på 4 prosent, som er anbefalt 

i samfunnsøkonomiske analyser med tilsvarende 

levetid (Finansdepartementet, 2021).  

Energibruk og -besparelse 

Alternativ 1 innebærer ikke utskiftning av 

armaturer. Gjennomsnittlig effekt forblir derfor 

uendret fra nullalternativet, på 70 W per 

armatur. Den samme gjennomsnittlige brenntiden 

på 4 000 timer antar vi er riktig, slik at 

energibruken blir lik, på 280 kWh per armatur 

per år, selv om det måles med AMS-måler.  

I alternativ 2 skiftes armaturene ut til nye LED-

armaturer med antatt gjennomsnittlig effekt på 

30 W. Alternativet innebærer også installering 

av smartstyring som gjør det mulig å for 

eksempel dimme lyset deler av døgnet. Det 

legges fortsatt til grunn 4 000 brenntimer i året, 

men i 540 timer (3 timer, halve året) dimmes lyset 

ned til 70 prosent effekt og i 1 825 timer (5 

timer i døgnet) dimmes det 50 prosent. 

Kombinasjonen av lavere effekt og dimming gir 

årlig strømforbruk på 88 kWh per armatur, en 

energibesparelse på 69 prosent. 

Ikke-prissatte virkninger 

I tillegg til virkningene som slår ut som direkte 

kostnader for ulike aktører, kommer i tillegg 

andre virkninger som kan ha betydning i en 

samfunnsøkonomisk vurdering. Måling av det 

faktiske forbruket til veglys vil ha en verdi for 

veglyseier gjennom korrekt avregning. Både 

AMS- og armaturmåling vil gi korrekt avregning, 

noe nullalternativet ikke nødvendigvis gjør.  

AMS-målere kan gi ekstra informasjon, som 

spesielt kan være nyttig for nettselskapet. I 

tilfeller der det ikke er jordfeilovervåkning i 

nettstasjonen vil overgang til AMS bidra til at 

man får jordfeilovervåkning i tilknytningspunktet. 

Tilgang på mer informasjon er også mulig for 

nettselskapet å få ved armaturmåling, og dette 

kan løses med automatisk innrapportering fra 

styringssystem til nettselskap. 

Installasjon av AMS gir mindre fleksibilitet 

framover, eller alternativt nye kostnadsøkninger, 

ved endring i veglysnett og eierskap. Flere 

kommuner melder om at eierskapet mellom 

kommune, fylkeskommune eller andre aktører 

endrer seg, for eksempel ved omklassifisering til 

fylkesveg. For å kunne fortsette å måle med AMS 

etter en slik endring må det dermed 

tilrettelegges for måling på nytt. 

4.2 Case 1: Få armaturer og 

tilknytningspunkt i nettstasjonen 

4.2.1 Beskrivelse av case 

Denne casen tar for seg en situasjon der 

kommunen har en veglyskrets med 20 armaturer 

som i dag har tilknytningspunkt inne i 

nettstasjonen. Veglyskretsen er i dag 

sammenhengende, og det er ikke behov for å 

legge nye kabler eller luftstrekk mellom master 

ved etablering av AMS. For å etablere AMS-

måling må det etableres et nytt tilknytningspunkt 

utenfor nettstasjonen. 

4.2.2 Investeringskostnader 

De totale investeringskostnadene i de ulike 

alternative målemetodene er vist i Tabell 4-3. 

Kostnaden ved overgang til AMS-måling er 

sammensatt av kostnad for innkjøp og montering 

av nytt skap, samt kabelgrøft mellom nettstasjon 

og veglysfordeling. For overgang til 

armaturmåling er kostnadene knyttet til 

installasjon og montering av armatur og 

styringsenhet for de 20 armaturene. Demontering 

av eksisterende fordeling påløper i begge 

alternativene.  
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Tabell 4-3: Investeringskostnader i case 1 

Alternativ Investeringskostnad (kr) 

Nullalternativ 0 

Alternativ 1: AMS 111 000 

Alternativ 2: 

Armatur 
85 000 

Beregninger av Oslo Economics. 

Kilde: Oversendte kostnadstall fra flere veglyseiere og 

nettselskap. Der prisene varierer mellom aktører er estimatet 

basert på en samlet vurdering av ulike innspill, og rundet av til 

nærmeste hundre/tusen. 

Investeringskostnaden er usikker, og avhenger av 

en rekke lokale forhold. For AMS-måling vil 

kostnaden øke dersom det må legges en lenger 

kabelgrøft mellom nettstasjonen og 

veglysfordeling eller dersom det må legges 

kabel mellom enkelte av armaturene. For 

armaturmåling vil kostnaden øke dersom det er 

flere armaturer i kretsen, eller dersom det må 

etableres gateway.  

4.2.3 Driftskostnader  

Driftskostnadene er sammensatt av 

innrapporteringskostnader, lisenskostnader og 

strømkostnader. I nullalternativet og med AMS-

måling er de to første antatt som null, mens de er 

beregnet til 2 000 kr med armaturmåling.  

Energibruken i nullalternativet og med AMS er 

beregnet til 5 600 kWh, mens med 

armaturmåling er forbruket beregnet til 1 755 

kWh. Reduksjonen skyldes både overgang til 

LED-pærer med lavere strømforbruk, og 

smartstyring med dimmeprofil på lyset. I 

nullalternativet og i alternativ 1 er 

strømkostnaden beregnet til 2800 kr, mens den 

er beregnet til 880 kr i alternativ 2.  

De totale årlige driftskostnadene er estimert til å 

være omtrent 80 kr høyere med armaturmåling 

enn med AMS eller estimering. Denne årlige 

kostnaden gir en nåverdi på i overkant av 1 000 

kr over 20 år. Driftskostnadene vil være noe 

høyere med armaturmåling enn AMS og 

estimering, men denne kostnaden kan anses som 

liten og tilnærmet ubetydelig i den totale 

samfunnsøkonomiske vurderingen. Med en høyere 

kraftpris vil forskjellen mellom alternativene bli 

større. Dersom kraftprisen er svært lav vil 

armaturmåling innebære høyere årlige 

driftskostnader enn estimering og AMS (Vedlegg 

B). 

4.3 Case 2: Flere veglyseiere i 

felles tilknytningspunkt 

4.3.1 Beskrivelse 

Casen tar for seg et område med totalt 45 

veglysarmaturer fordelt mellom kommune og 

fylkeskommune. Ved etablering av AMS må 

dagens krets deles i to separate kretser, og hver 

av aktørene må etablere egne skap med AMS-

måler. Det legges til grunn at etablering av AMS 

innebærer en 5 meter kabelgrøft fra nettstasjon 

til nytt skap for hver av aktørene, i tillegg til 30 

meter kabelgrøft for å skille anleggene og 

etablere to separate kretser.  

4.3.2 Investeringskostnader 

Investeringskostnadene i de ulike alternativene er 

vist i Tabell 4-4. Dette er summen av 

investeringskostnader for de to aktørene ved å 

etablere ulike typer målemetode. I alternativ 1 

må det kjøpes inn og monteres veglysfordeling 

og skap med AMS-måler for begge aktørene, i 

tillegg til at det må legges kabel for å splitte 

kretsene. Hvor mye kabel som må legges for å 

etablere to separate veglyskretser vil være 

kostnadsdrivende i dette alternativet. Kostnaden i 

alternativ 2 drives av det totalet omfanget av 

armaturer som skiftes ut for begge aktørene. Det 

er i tillegg lagt til grunn at det må demonteres to 

eksisterende fordelinger.  

Tabell 4-4: Investeringskostnader i case 2 

Alternativ Investeringskostnad (kr) 

Nullalternativ 0 

Alternativ 1: AMS 252 000 

Alternativ 2: 

Armatur 
190 000 

Beregninger av Oslo Economics. 

Kilde: Oversendte kostnadstall fra flere veglyseiere og 

nettselskap. Der prisene varierer mellom aktører er estimatet 

basert på en samlet vurdering av ulike innspill, og rundet av til 

nærmeste hundre/tusen. 

I dette alternativet er også kostnaden usikker og 

avhenger av de lokale forholdene. Dersom det 

må graves og legges mer kabel for å skille de to 

anleggene mellom aktørene, vil kostnaden ved 

AMS-måling øke raskt. Kostnaden ved 

armaturmåling vil også øke dersom en eller 

begge aktørene har flere armaturer som skal 

skiftes ut på samme krets.  
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Fordelingen av investeringskostnadene mellom de 

ulike veglyseierne vil være opp til samarbeidet i 

hver enkelt situasjon. Noen av kostnadene 

fordeler seg naturlig, som for eksempel 

installasjon av hvert sitt skap ved AMS-måling 

eller utskiftning av hver sine armaturer. Da vil 

hver kommune og fylkeskommune ta kostnadene 

som er knyttet til sin del av anlegget. Kostnadene 

ved innkjøp og installasjon av AMS-måler og 

skap vil være tilnærmet lik for begge aktører. 

Ved overgang til armaturmåling vil kostnaden 

fordele seg i forhold til antall armaturer hver 

aktør har i sin del av veglysanlegget.  

I tillegg til kostnadene som er relativt enkle å 

fordele mellom aktørene, kommer kostnaden ved 

å splitte opp anlegget og legge det som to 

separate kretser. Fordelingen av denne 

kostnaden må avklares mellom aktørene i hver 

enkelt sak, enten den fordeles jevnt, basert på 

antall armaturer eller hvilken aktør som må legge 

den nye kabelkretsen.  

4.3.3 Driftskostnader 

I nullalternativet og med AMS-måling er det ikke 

antatt kostnader relatert til innrapportering for 

nettselskapet. For armaturmåling er det antatt en 

årlig kostnad på omtrent 3 250 for rapportering 

og lisens for styringssystem.  

Energibruken i nullalternativet og alternativ 1 er 

beregnet til 12 600 kWh, mens i alternativ 2 er 

forbruket beregnet til 3 950 kWh. Forbruket i de 

ulike alternativene gir beregnet strømkostnad i 

nullalternativet og i alternativ 1 på 6 300 kr, 

mens den er beregnet til omtrent 2 000 kr i 

alternativ 2.  

De samlede årlige driftskostnadene er estimert til 

å være omtrent 1 100 kr lavere med 

armaturmåling enn med AMS eller estimering. 

Denne årlige kostnadsdifferansen gir en nåverdi 

på nesten 15 000 kr over 20 år. 

Driftskostnadene vil være lavere med 

armaturmåling enn AMS og estimering, men 

denne kostnaden anses av liten betydning i den 

totale samfunnsøkonomiske vurderingen. 

Sensitivitetsanalysen i Vedlegg B viser at dette er 

casen der variasjoner i kraftprisen får størst 

utslag på de totale kostnadene. Det henger 

sammen med at dette er casen med flest 

lysarmaturer. Dersom kraftprisen i det aktuelle 

området og på tidspunktet er lavere vil 

driftskostnaden ved armaturmåling kunne bli 

høyere enn for estimering/AMS, mens dersom 

kraftprisen er høyere vil den eksisterende 

kostnadsforskjellen mellom alternativene 

forsterkes. Med en kraftpris på 20 øre/kWh 

(gjennomsnittspris i Nord-Norge i oktober 2022), 

vil armaturmåling ha årlig driftskostnad på 

1 500 kroner mer enn de andre alternativene, 

som gir en nåverdi på 20 000 over levetiden. 

Dersom kraftprisen heller er 132 øre/kWh 

(snittprisen i Sør-Norge i oktober 2022) vil 

armaturmåling ha en årlig driftskostnad som er 

mer enn 8 000 kroner lavere enn de andre 

alternativene, som gir en nåverdi på 111 000 

kroner mindre for armaturmåling enn 

estimering/AMS.  

4.4 Case 3: Veglysarmatur med 

tenntråd på distribusjonsnettet 

4.4.1 Beskrivelse  

Case 3 tar for seg en situasjon der armaturene er 

koblet direkte på distribusjonsnettet med tenntråd 

fra hver enkelt armatur. Dagens tiltenkte krets 

består av 35 veglysarmaturer, som ikke er koblet 

sammen i en fysisk krets. Ved overgang til AMS-

måling må armaturene kobles sammen til én krets 

ved å grave og legge kabel. Det er antatt 5 

meter mellom hver mast slik at det totalt legges 

175 meter kabel i grøft.  

4.4.2 Investeringskostnader 

Investeringskostnader i de utvalgte alternativene 

er vist i Tabell 4-5. Ved omlegging til AMS-

måling må det graves og legges kabel mellom 

hver armatur. Det legges til grunn at hele 

veglysanlegget i dag er koblet direkte med 

tenntråd på distribusjonsnettet, og det vil derfor 

være behov for å kable en ny, fullstendig krets. 

Distansen det legges kabel, og tekniske forhold i 

dette området vil være førende for kostnaden. 

Ved armaturmåling er kostnaden drevet av 

innkjøp og montering av nye armaturer med 

styringssystem på samtlige 35 veglys.  
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Tabell 4-5: Investeringskostnader i case 3 

Alternativ Investeringskostnad (kr) 

Nullalternativ 0 

Alternativ 1: AMS 281 000 

Alternativ 2: 

Armatur 
140 000 

Beregninger av Oslo Economics. 

Kilde: Oversendte kostnadstall fra flere veglyseiere og 

nettselskap. Der prisene varierer mellom aktører er estimatet 

basert på en samlet vurdering av ulike innspill, og rundet av til 

nærmeste hundre/tusen. 

Vedlegg B tar for seg sensitiviteten i investerings-

kostnaden knyttet til kabellengde for dette 

alternativet. Dersom det må legges kabel i en 

strekning som er 50 prosent lenger (total lengde 

på 262,5 meter), vil investeringskostnaden ved 

AMS-måling øke til 368 500 kroner. Dersom det 

kun er nødvendig med halvparten av 

kabellengden (87,5 meter) vil 

investeringskostnaden for AMS-måling være 

193 500 kroner, men investeringskostnaden vil 

fortsatt være høyere enn for armaturmåling. Det 

vil ha tilsvarende effekt på kostnadene dersom 

kostnaden ved å legge kabel økes, enten ved 

dyrere materialer eller mer krevende lokale 

forhold. 

4.4.3 Driftskostnader 

I denne casen er de årlige kostnadene knyttet til 

innrapportering og styringssystem beregnet til 

2 750 kr for armaturmåling. Det er ikke beregnet 

kostnader knyttet til rapportering for 

nettselskapet i nullalternativet eller måling med 

AMS. Energiforbruket er beregnet til 9 800 kWh 

i nullalternativet og alternativ 1, mens det er 

beregnet til i overkant av 3 000 i alternativ 2. 

Strømkostnaden er derav beregnet til henholdsvis 

4 900 kr og 1 500 kr årlig. Disse kostnadene vil 

variere med variasjon i kraftpris på et gitt sted 

og tidspunkt (Vedlegg B). 

Totalt er årlige driftskostnader beregnet til 600 

kr lavere i alternativ 2 enn alternativ 1 og null-

alternativet. Over en 20 års tidshorisont gir dette 

nåverdi på 8 300 kr. Denne kostnaden ansees 

som relativt lav, og vil ikke påvirke den 

samfunnsøkonomiske vurderingen når det er så 

store forskjeller i investeringskostnadene.  

4.5 Samlet samfunnsøkonomisk 

vurdering 

Den samlede samfunnsøkonomiske kost- 

nyttevurderingen avhenger av både direkte 

kostnader i form av investerings- og 

driftskostnader, og andre faktorer som i mindre 

grad kan prissettes. I det videre gis en samlet 

vurdering av de tre casene som er skissert, og 

ulike virkninger som påvirker den 

samfunnsøkonomiske vurderingen. 

Casene som er illustrert her er ment for å vise at 

det finnes situasjoner der armaturmåling kan 

være foretrukkent framfor AMS, basert på 

samfunnsøkonomiske vurderinger. Dette er likevel 

ingen fasit for alle anlegg av en sort, og det må 

gjøres egne vurderinger for hver enkelt sak og 

hvert enkelt anlegg. Mange andre faktorer kan 

spille inn i den samfunnsøkonomiske vurderingen 

som endrer resultatene fra casene her.  

4.5.1 Virkninger i casene 

I alle de tre skisserte casene har armaturmåling 

en lavere investeringskostnad enn AMS (Figur 

4-1), og driftskostnadene ansees stort sett som 

små og ubetydelige i sammenligning. 

Kostnadsforskjellen mellom alternativene er størst 

i case 3, der AMS-måling har den største 

kostnaden som følge av behov for mye graving 

og kabellegging. I alle casene er det ingen 

investeringskostnader i nullalternativet, så begge 

alternative målemetoder vil gi økte kostnader 

sammenlignet med nullalternativet.  

Figur 4-1: Investeringskostnader i de ulike 

casene 

 

Beregninger av Oslo Economics. 

Kilde: Oversendte kostnadstall fra flere veglyseiere og 

nettselskap. Der prisene varierer mellom aktører er estimatet 

basert på en samlet vurdering av ulike innspill, og rundet av til 

nærmeste hundre/tusen. 
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I tillegg til kostnadsforskjeller er det noen positive 

virkninger ved både alternativ 1 og 2 som ikke 

er prissatt. Dette er for eksempel korrekt 

avregning og jordfeilovervåkning med begge 

målemetodene, og reduksjon i energiforbruk og 

mulighet for styring av veglyset med 

armaturmåling.9  

I en vurdering av hvilken metode som er mest 

samfunnsøkonomisk lønnsom er både prissatte og 

ikke-prissatte virkninger relevante. Det er en 

generell utfordring å sammenligne prissatte og 

ikke-prissatte virkninger. Estimering er tilnærmet 

kostnadsfritt sammenlignet med de andre 

alternativene, men medfører ingen av de ikke-

prissatte nyttevirkningene. I disse analysene antar 

vi at det er relativt store nyttevirkninger knyttet 

til at et veglysanlegg blir målt, og at måling stort 

sett bør foretrekkes over estimering fra et 

samfunnsøkonomisk perspektiv.  

I case 1 er det antall armaturer som er 

kostnadsdrivende. AMS innebærer lite graving, 

men veglysanlegget består av relativt få 

armaturer, og derfor blir armaturmåling det 

kostnadsmessig rimeligste alternativet for måling. 

Ved lignende veglysanlegg som består av 

betydelig flere armaturer, vil antakelig AMS 

være det kostnadsmessig rimeligste alternativet. 

Case 1 illustrerer at armaturmåling kan være den 

mest samfunnsøkonomisk lønnsomme metoden for 

måling når det er relativt få armaturer i en 

eksisterende veglyskrets, men tilknytningspunktet 

må flyttes ut av nettstasjonen. 

I case 2 er det grave- og kabelbehovet i som 

driver kostnadene for AMS-måling, mens antall 

armaturer driver kostnadene ved armaturmåling. 

I situasjoner der det krever en stor gravejobb for 

å dele anlegget mellom to aktører, og der det er 

relativt få armaturer i anlegget, vil armatur-

måling være å foretrekke i et samfunnsøkonomisk 

perspektiv, sammenlignet med AMS. Dersom det 

er lite arbeid som er nødvendig for å splitte 

anlegget og det er et stort anlegg med mange 

armaturer er forskjellen mellom de to 

alternativene mer usikkert. Anlegg som er delt 

mellom flere aktører kan ha større risiko for 

endring i delingsbildet. Dersom dette er tilfelle 

kan den negative verdien av rigid og fastsatt 

inndeling ved AMS-måling være større i 

 
9 En ikke-prissatt virkning av styring av enkeltarmaturer kan 
for eksempel være at man kan ved opprydning etter en 

situasjoner som omhandler oppsplitting av 

anlegg.  

I case 3 er det også grave- og kabelkostnad som 

driver kostnadene for AMS-måling, og antall 

armaturer som driver kostnaden for 

armaturmåling. Dersom hele anlegget er koblet 

direkte på distribusjonsnettet i dag, vil 

kostnadene i begge alternativene være økende 

med antall armaturer. I situasjoner der veglyset 

er direkte koblet på distribusjonsnettet, vil 

armaturmåling være bedre i et samfunns-

økonomisk perspektiv enn AMS, så lenge det ikke 

er andre forhold som tilsier at anlegget må 

legges om. 

4.5.2 Energieffektivitet  

Utskiftning av armaturer ved installasjon av 

armaturmåling fører til energieffektivisering. 

Armaturene byttes ut til moderne LED-armaturer 

med et lavere energiforbruk og lengre levertid. I 

tillegg gir smartstyringssystemer mulighet til å 

redusere energiforbruket ytterligere gjennom 

dimming av lyset.  

Press fra nettselskapene om installasjon av AMS 

kan forhindre energieffektivisering. Mange 

kommuner har et begrenset budsjett knyttet til 

veglys, slik at en investering (tilrettelegging for 

AMS) vil gå på bekostning av en annen 

(utskiftning av armaturer). Fra nettselskapet og 

reguleringsmyndigheten sin side kan det derfor 

være verdt å stille spørsmål ved om det er 

viktigst at alt forbruk måles på samme måte, eller 

om energiforbruket reduseres.  

Estimert energiforbruk i de ulike casene er vist i 

Figur 4-2. Forbruket følger direkte av antall 

armaturer i anlegget, og vil være vesentlig 

lavere i alternativ 2 enn alternativ 1 og 

nullalternativet. Med utskiftning av armaturer 

med tilsvarende egenskaper som skissert her, vil 

effekten være 57 prosent redusert forbruk ved 

overgang til LED. Dersom det i tillegg legges inn 

en dimmeprofil tilsvarende som i casene vil 

effekten være nesten 70 prosent redusert 

årsforbruk. 

trafikkulykke kan øke lysstyrken til enkeltarmaturer i 
nærheten.  
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Figur 4-2: Kraftforbruk (kWh) i de ulike casene 

 

Beregninger av Oslo Economics. 

Kilde: Oversendte kostnadstall fra flere veglyseiere og 

nettselskap. Der prisene varierer mellom aktører er estimatet 

basert på en samlet vurdering av ulike innspill, og rundet av til 

nærmeste hundre/tusen. 

Med høyere energikostnader, for eksempel slik 

man har sett i Sør-Norge i 2022, kan utslaget på 

energikostnadene bli vesentlig større enn antatt i 

våre analyser. Forventinger til høye energipriser 

framover gir insentiver til utskiftning av armaturer 

til mer energieffektive armaturer med 

smartstyring. Effekten av alternativ kraftpris er 

skissert i en sensitivitetsanalyse i Vedlegg B. 

4.5.3 Usikkerhet 

Det er flere av kostnadselementene som er svært 

usikre, og som også kan variere mye fra situasjon 

til situasjon. Det er spesielt stor usikkerhet knyttet 

til behovet for å grave og legge kabel. For det 

første varierer lengden mellom veglys avhengig 

av type anlegg, og dette vil påvirke den totale 

distansen det må graves og legges kabel. Videre 

varierer også kostnaden ved å grave avhengig 

av de lokale forholdene, og eventuelle krav til 

arbeidet som skal gjøres. Det vil for eksempel 

være økte kostnader dersom en kabel skal krysse 

en asfaltert veg, og man er nødt til å grave opp 

dette. Det kan også variere hvorvidt hele 

veglysanlegget må graves opp, eller kun deler 

av det.  

Sensitivitetsanalyser for kostnadene knyttet til 

kabellengde og gravekostnader er vist gjennom 

sensitivitetsanalysen for case 3 i Vedlegg B. 

Dersom kostnaden ved å legge kabel i denne 

casen halveres (enten ved at det legges 

halvparten så mye kabel eller at 

enhetskostnaden halveres), faller investerings-

kostnaden ved AMS med 30 prosent, mens en 50 

prosent økning av kabelkostnaden vil øke 

investeringskostnadene med 30 prosent. 

Armaturmåling er i dag en relativt ny teknologi 

og det er få aktører på markedet som tilbyr 

denne tjenesten. Teknologiutvikling og/eller økt 

konkurranse kan på sikt føre til reduserte 

kostnader knyttet til armaturmåling. Automatisk 

innrapportering fra styringssystem til 

nettselskapets systemer kan også påvirke flere 

av forholdene der AMS har et fortrinn, som 

avlesning av jordfeil og implementering i 

måleverdikjeden. 

4.5.4 Fordelingsvirkninger 

I vurderingene av hvilken metode for måling som 

er mest samfunnsøkonomisk lønnsom, er det det 

generelle nytte- og kostnadsbildet som er 

relevant, og ikke hvordan kostnadene fordeler 

seg mellom ulike aktører. Dersom nytte- og 

kostnadsvirkninger skjevfordeles mellom aktører 

kan man vurdere kompenserende aktiviteter, for 

eksempel fra et regulatorisk perspektiv. Hvordan 

kostnader og nyttevirkninger fordeler seg mellom 

ulike aktører er likevel av relevans for de enkelte 

aktørene, og vi går derfor gjennom disse her. 

Hovedvekten av investeringskostnadene tilfaller 

veglyseier, uavhengig av målemetode. Ved AMS-

måling er det nettselskap som dekker kostnad for 

innkjøp og installasjon av måler, mens veglyseier 

dekker kostnader knyttet til tilrettelegging. Ved 

armaturmåling tar veglyseieren i dag alle 

kostnader ved tilrettelegging og utskiftning av 

armaturer.  

Driftskostnadene er små, men tilfaller i hovedsak 

nettselskapet. I dag (nullalternativet) tar nett-

selskapene kostnadene ved selve estimeringen av 

forbruket. Det er derfor også nettselskapet som 

vil få kostnadsreduksjonen knyttet til 

driftskostnader ved overgang til AMS-måling. 

Armaturmåling gir også noen andre effekter som 

kan påvirke ulike aktører ulikt. De negative 

virkningene knyttet til mindre tilgjengelig 

informasjon, for eksempel knyttet til jordfeil, vil i 

hovedsak påvirke nettselskapet som har ansvar 

for sitt anlegg. Samtidig vil de positive 

virkningene og kostnadsreduksjonen ved 

energieffektivisering tilfalle veglyseier.  

Selv om armaturmåling fremstår som den mest 

samfunnsøkonomisk lønnsomme metoden for 

måling i alle disse casene, betyr ikke det at 
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armaturmåling isolert sett er den beste metoden 

for alle aktørene. For veglyseier innebærer 

armaturmåling reduserte kostnader sammenlignet 

med AMS, og veglyseier får i tillegg andre 

positive nyttevirkninger som de ikke ville fått med 

AMS. For nettselskap kan derimot armaturmåling 

innebære mer manuelt arbeid enn AMS, og med 

løsningen som er i bruk i dag får heller ikke 

nettselskap alle de samme positive 

nyttevirkningene som ved AMS. 

 



Smarte strategier for måling av veglys 29 

Hvis nettselskap tillater bruk av armatur-

måling, bør veglyseiere vurdere å ta dette i 

bruk på deler av det umålte veglyset. Lokale 

forhold påvirker hvilken metode som er 

mest kostnadseffektiv for å måle forbruket 

ved ulike typer veglysanlegg, og veglyseier 

må derfor gjøre konkrete vurderinger av 

hva som er mest hensiktsmessig for hvert 

veglysanlegg. Armaturmåling kan bidra til 

energibesparelser, men dersom 

armaturmåling skal bli en mer utbredt 

metode for måling og avregning kan det 

være behov for endringer i regelverket.  

5.1 Generelle anbefalinger til 

veglyseiernes arbeid 

5.1.1 Armaturmåling bør vurderes hvis 

nettselskap tillater dette 

Overgang til måling av dagens umålte veglys 

innebærer store investeringer for mange 

kommuner og andre veglyseiere. Spesielt kan 

tilrettelegging for AMS-måling i mange tilfeller 

bli svært dyrt. Som drøftet i kapittel 4 kan måling 

på armaturnivå være et alternativ til AMS som 

medfører betydelig lavere kostnader, både for 

veglyseier, men også for samfunnet som helhet, 

og som i tillegg medfører større samlede 

nyttevirkninger enn AMS. Prinsipielt er det ikke et 

likhetstegn mellom hvilken metode som er mest 

samfunnsøkonomisk lønnsom, og hvilken metode 

som er mest kostnadseffektiv for veglyseier. 

Normalt sett vil likevel dette overlappe, fordi den 

største delen av kostnadene forbundet med de 

ulike målemetodene tilfaller veglyseier. 

Veglyseiere med gjenstående umålte 

veglysanlegg bør derfor vurdere å ta i bruk 

måling på armaturnivå som et alternativ til AMS 

på deler av veglyset. Slik regelverket er utformet 

i dag er det nettselskap som kan bestemme 

hvorvidt, og i hvilke tilfeller, de godtar 

måleverdier fra armaturmålte anlegg. Veglyseier 

er derfor nødt til å forhøre seg med eget 

nettselskap for å finne ut om armaturmåling kan 

benyttes, og i så fall for hvilken type 

veglysanlegg. 

Dersom nettselskapet godtar armaturmåling må 

veglyseier vurdere hvilke veglysanlegg som skal 

gjøres armaturmålte. Det er mange faktorer og 

kjennetegn ved veglysanleggene som påvirker 

kostnadene forbundet med de to målemetodene. 

Totalkostnaden forbundet med armaturmåling 

henger naturlig nok tett sammen med antall 

armaturer. Består veglysanlegget av mange 

armaturer, og det er relativt enkelt å 

tilrettelegge for AMS, vil antakelig AMS være 

det rimeligste for veglyseier. Hvis derimot 

tilrettelegging for AMS er vanskelig, for 

eksempel fordi det krever mye graving og 

montering av nye kabler, er gjerne 

armaturmåling å foretrekke.  

Hvilke kostnader som er relevante å vurdere når 

man skal sammenligne ulike målemetoder kan 

også variere mellom ulike veglysanlegg. 

Armaturmåling innebærer som regel veglyseier 

må installere nye LED-armaturer, noe som bidrar 

til å drive opp kostnadene forbundet med 

armaturmåling. Hvis veglyseier uansett 

planlegger utskiftning av lysarmaturene, og/eller 

ønsker å benytte styringssystemer på veglyset, er 

ikke hele kostnaden forbundet med innkjøp av 

nye armaturer eller styringssystemer relevante 

for kostnadssammenligningen mellom AMS og 

armaturmåling. Vi kjenner for eksempel til 

kommuner som har en vedtatt strategi om 

modernisering av veglysnettet, noe som 

innebærer at det meste av veglyset skal, eller 

allerede har blitt, byttet ut med moderne LED-

armaturer. Hvis det allerede er installert, eller 

planlegges å installere, lysarmaturer som er 

tilrettelagt for bruk av måle- og styringssystemer, 

vil kostnadene forbundet med armaturmåling 

være svært lave sammenlignet med AMS. 

Det finnes ikke et fasitsvar på hvilke typer 

veglysanlegg der det er billigere for veglyseier 

å benytte armaturmåling sammenlignet med å 

tilrettelegge for AMS. Dersom nettselskap åpner 

for bruk av armaturmåling, må veglyseier gjøre 

konkrete vurderinger av hvert enkelt 

veglysanlegg, for å kartlegge hvilken 

målemetode som er mest kostnadseffektiv. Basert 

på noen typiske kjennetegn på veglysanlegg kan 

vi likevel gi noen overordnede anbefalinger 

knyttet til hvilken målemetode som normalt sett vil 

innebære lavest kostnader for veglyseier. I den 

5. Hensiktsmessige strategier for måling av veglys 
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sammenheng er vår samlede vurdering fra 

utredningen vi gjennomførte for RME i 2020 

fortsatt gjeldende (Tabell 5-1).  

Tabell 5-1: Mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativ for veglysmåling 

Tilfelle Undertilfelle 
Mest samfunnsøkonomisk 

effektiv løsning 

Nye anlegg  AMS 

Eksisterende anlegg Tilrettelagt for måling AMS 

 
Tilknytningspunkt i lite 

tilknytningsskap 
AMS 

 Tilknytningspunkt i nettstasjon AMS eller armaturmåling* 

 
Flere veglyseiere i felles 

tilknytningspunkt 
Armaturmåling* 

 
Veglysarmatur med tenntråd 

på distribusjonsnettet 
Armaturmåling* 

 Diverse/ukjente/andre anlegg Estimering kan være lønnsomt 

* Armaturmåling bør gjøres fra det tidspunkt det er optimalt i et helhetlig kost-nytteperspektiv. Dette kan for eksempel være når 

levetiden på forrige armatur nærmer seg slutten, eller fordi nye, mer effektive armatur gir energibesparelser som kan forsvare 

installasjonskostnaden. I slike tilfeller kan merkostnaden av armaturmåling være svært lav. 

Kilde: Oslo Economics, Systek (2020)

I Tabell 5-1 har vi gjort en generell vurdering av 

hvilke metoder for måling og avregning av 

veglys som er mest samfunnsøkonomisk lønnsom, 

for ulike typer veglysanlegg. Vurderingene av 

hvilken metode som er mest samfunnsøkonomisk 

lønnsom, vil stort sett sammenfalle med hvilken 

metode som er mest kostnadseffektiv for 

veglyseier. 

For nye veglysanlegg, eksisterende anlegg som 

allerede er tilrettelagt for måling, og 

eksisterende anlegg som har et tilknytningspunkt i 

et tilknytningsskap som er for lite for AMS-

måler10, vil normalt sett AMS-måling være mest 

kostnadseffektivt for veglyseier, og være den 

mest samfunnsøkonomisk lønnsomme metoden. 

Armaturmåling vil normalt sett være mest 

kostnadseffektivt for veglyseier, og være mest 

samfunnsøkonomisk lønnsom, ved veglysanlegg 

der flere veglyseiere deler samme 

tilknytningspunkt, eller veglysarmaturene er 

koblet med tenntråd på distribusjonsnettet. I 

veglysanlegg der tilknytningspunktet må flyttes ut 

av nettstasjonen, men veglyset allerede er koblet 

med en sammenhengende krets, vil normalt sett 

både AMS og armaturmåling kunne være den 

 
10 Å utvide et eksisterende tilknytningsskap slik at det blir 
plass til AMS-måler vil i de fleste tilfeller være en relativt 
rimelig løsning, særlig dersom tilknytningspunktet gjelder for 

mest kostnadseffektive, og den mest samfunns-

økonomisk lønnsomme metoden.  

Hvilken metode som er mest kostnadseffektiv 

henger sammen med størrelsen på 

veglysanlegget. AMS vil kunne være mest 

kostnadseffektiv for store anlegg, dersom 

armaturmåling innebærer utskiftning av alle 

armaturer, uten annen begrunnelse enn at 

armaturene skal kunne måles. For mindre anlegg 

vil normalt sett armaturmåling være mest 

kostnadseffektivt, også når alle armaturene må 

skiftes ut. Det finnes antakelig også enkelte små 

anlegg der det er mest kostnadseffektivt at 

anlegget forblir umålt.  

5.1.2 Estimering bør gjøres effektivt  

Avregningsforskriften åpner for at noe veglys 

kan forbli umålt. Det er verken realistisk eller 

samfunnsøkonomisk lønnsomt at alt veglyset skal 

måles med AMS eller armaturmåling. Estimering 

av forbruket til deler av veglyset vil derfor være 

noe som de fleste veglyseiere og nettselskap må 

fortsette å forholde seg til fremover. 

Veglysanlegg bestående av få armaturer er 

mange lysarmatur. Så lenge veglyseier ikke har planer om å 
skifte ut veglysarmaturene vil armaturmåling være en 
betydelig dyrere metode enn AMS i dette tilfelle. 
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særlig de anleggene som det vil være lite 

hensiktsmessig å måle. 

Det er i dag flere veglyseiere som har et stort 

omfang av umålt veglys. Mange har begrenset 

oversikt over anleggene og målepunktene som 

estimeres av nettselskapet, og det er heller ikke 

sikkert at nettselskap har god oversikt over det 

umålte veglyset. Veglyseier kan i verste fall 

risikere å faktureres dobbelt for enkelte 

målepunkter som både måles og estimeres. 

Veglyseiere bør sørge for å ha oversikt over sitt 

eget umålte veglys, og sammenligne dette med 

veglyset som estimeres av nettselskapet. Ut over 

å bidra til mer korrekt avregning av det umålte 

veglyset, kan en slik gjennomgang også gjøre 

veglyseier mer bevisst på hvilke veglysanlegg 

som bør prioriteres for måling. 

Det er i dag varierende praksis for hvordan 

nettselskap tarifferer det umålte veglyset. Ikke 

alle nettselskap oppdaterer effekt dersom 

veglyseier bytter til mer energieffektive 

lysarmaturer. Slik praksis bidrar til å svekke 

veglyseiernes insentiver til å investere i 

energibesparende løsninger. Når det antakelig 

vil være noe veglys som vil forbli umålt, bør 

nettselskapene bidra til effektiv tariffering av 

det umålte veglyset. 

5.1.3 En helhetlig tilnærming til veglyset kan 

lønne seg på sikt 

Hvorvidt en målemetode er hensiktsmessig for et 

gitt veglysanlegg kan endre seg over tid. Det 

kan for eksempel være dyrt og lite hensiktsmessig 

å tilrettelegge et anlegg for AMS i dag fordi det 

involverer mye gravearbeid. Dersom man har 

kjennskap til at det er planlagt arbeid for 

oppgraderinger av vegen kan det likevel være 

hensiktsmessig å kombinere oppgraderingene 

med overgang til AMS.  

Det finnes også veglys som er spesielt utsatt for 

eierskifter, for eksempel fra kommune til 

fylkeskommune. I slike tilfeller vil det være 

mindre hensiktsmessig med AMS, fordi man 

senere må dele opp det eksisterende 

veglysnettet mellom flere eiere. I den grad 

veglyseier har kjennskap til muligheten for 

fremtidig vegarbeid eller risiko for eierskifte, bør 

dette tas med i vurderingen av hvilke 

veglysanlegg som skal måles, og med hvilken 

metode. 

Dersom veglyseier allerede benytter 

armaturmåling på deler av veglyset, kan 

armaturmåling også være kostnadseffektivt og 

samfunnsøkonomisk lønnsomt for de delene av 

veglyset som ellers ville forblitt umålt. Hvis 

veglyseier uansett skal oppgradere et umålt 

anlegg med mer energieffektive armaturer, kan 

merkostnaden ved å benytte armaturmåling 

være svært lav.  

5.1.4 Kommuner kan gå sammen om drift av 

veglyset 

Det finnes i dag eksempler på veglyseiere som 

har gått sammen om forvaltningen av veglyset. I 

Rogaland er det for eksempel Lyse Lux AS som 

prosjekterer, bygger og drifter alle typer 

offentlig belysning. Selskapet eies av kommunene 

som selskapet har ansvar for å forvalte veglyset 

til.  

Det kan være en rekke fordeler ved at flere 

veglyseiere går sammen om drift av veglyset. En 

slik organisasjonsform kan bidra til at de ulike 

veglyseierne får bygget opp veglyskompetanse, 

og står bedre rustet til å ta gode avgjørelser 

knyttet til drift av veglyset. Når flere veglyseiere 

står sammen i spørsmål knyttet til veglys, kan det 

være lettere å finne gode løsninger i samråd 

med nettselskapet. I tillegg kan veglyseierne få 

stordriftsfordeler i innkjøp og drift av ulike 

løsninger. Investeringer i måle- og 

styringssystemer er for eksempel ikke 

nødvendigvis hensiktsmessig for en liten kommune 

alene, men det kan bli rimeligere dersom 

kommunen går sammen med andre veglyseiere 

om innkjøp av slike systemer.  

5.2 Behov for pilotering og 

endringer i regelverk 

Funnene fra denne rapporten, og vår tidligere 

rapport «Utredning om måling av umålte 

veglysanlegg» (Oslo Economics, 2020), viser at 

måling på armaturnivå kan være den mest 

samfunnsøkonomisk lønnsomme målemetoden for 

enkelte typer veglysanlegg. I en del tilfeller kan 

også armaturmåling være svært 

kostnadseffektivt.  

På kort sikt kan metoden bidra til mer og raskere 

måling, ved at investeringer i måling blir mer 

attraktivt for veglyseier og at en større andel av 

anlegget kan måles med samme budsjett, 

sammenlignet med AMS. Dette skyldes både at 
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måling kan bli billigere enn før, og at veglyseier 

får andre positive virkninger av investeringene. 

Investeringer i «smarte» og energieffektive 

lysarmaturer er som regel en bieffekt av 

overgang til armaturmåling. Tilrettelegging for 

AMS-måling kan på sin side fortrenge 

investeringer i moderne og energieffektive 

lysarmaturer.  

På lang sikt kan armaturmåling bidra til måling 

av en del armaturer, som det ville vært 

uforholdsmessig å måle med AMS. Dette skyldes 

at det kan være svært lave kostnader relatert til 

armaturmåling, dersom man uansett skal bytte til 

nye armaturer, og spesielt dersom det skal 

installeres styringssystemer.  

5.2.1 Regelverket står i veien for større 

utbredelse av armaturmåling 

Slik regelverket er utformet i dag kan nettselskap 

avgjøre hvorvidt, og i hvilke tilfeller, 

armaturmåling kan benyttes. Isolert sett 

innebærer armaturmåling merarbeid for 

nettselskapene, og mindre sømløse løsninger for 

dem, sammenlignet med AMS-målte anlegg. 

Dette bidrar til at en del nettselskap stiller seg 

skeptisk eller negativt til armaturmåling. Siden 

nettselskapet kan bestemme målemetode, vil valg 

av metode i de fleste tilfeller baseres på 

nettselskapets samlede nytte, og ikke hva som er 

samfunnsøkonomisk optimalt. 

Regelverket er i dag heller ikke tilpasset bruk av 

armaturmåling, noe som også benyttes av 

nettselskap som begrunnelse for å ikke godta 

armaturmåling. Nettselskapene og veglyseierne 

som benytter armaturmåling i dag, har gjort 

individuelle tilpasninger til disse delene av 

regelverket ved å behandle armaturmåling som 

umålte anlegg. Disse aktørene har da blitt enige 

om alternative løsninger på de områdene der 

regelverket for målte anlegg ikke er tilpasset 

armaturmåling. 

Nettselskapene på sin side, har et press på å øke 

andelen målt anlegg i sitt nett. I tilfeller der 

armaturmålte anlegg fortsatt behandles som 

umålte anlegg, vil ikke denne endringen føre til 

en faktisk endring for nettselskapet, så lenge det 

fortsatt anses som umålt. For at nettselskap skal 

få full utnyttelse av at anlegg måles med 

armaturmåling, må disse anleggene 

kategoriseres som målte anlegg, på lik linje som 

AMS-målte anlegg.   

Så lenge nettselskap kan bestemme fritt, og uten 

begrunnelse har mulighet til å nekte veglyseier å 

benytte armaturmåling, samtidig som det øvrige 

regelverket ikke er tilpasset bruk av 

armaturmåling, vil antakelig omfanget av 

armaturmåling forbli begrenset.  

5.2.2 Behov for pilotering 

Da vi gjennomførte utredningen om måling av 

umålte veglysanlegg for RME i 2020, kunne ikke 

armaturmåling regnes som en like fullverdig 

metode for måling som AMS. Dette er fortsatt 

tilfellet i dag. Måleverdiene fra AMS registreres 

automatisk og løpende i nettselskapenes 

måleverdikjede. Måleverdiene fra armaturmålte 

anlegg oversendes derimot til nettselskap på 

faste tidspunkt i en Excel/CSV-fil. Selv om 

behandlingen av måleverdiene fra armaturmålte 

anlegg i noen tilfeller er tilnærmet automatisert, 

er ikke måleverdiene integrert på samme måte 

som ved AMS. Flere aktører med kunnskap om 

måle- og avregningssystemer, har tidligere 

påpekt at det ikke vil være vanskelig å teste ut 

løsninger der måleverdiene fra armaturmålte 

anlegg ble registrert på samme måte som AMS.  

I vår forrige utredning om måling av umålte 

veglys konkluderte vi med at det burde 

oppmuntres til pilotprosjekter der måleverdier fra 

armaturmålte anlegg ble automatisk registreres i 

nettselskapenes måleverdikjede. Slike 

pilotprosjekter vil kunne dokumentere erfaringer, 

og fastslå kostnader som i dag er usikre. Hvis 

erfaringene er gode, kan pilotprosjektene bidra 

til at flere veglyseiere og nettselskap ønsker å ta 

i bruk armaturmåling. Likevel er det antakelig 

nødvendig med endringer i avregningsforskriften 

og kontrollforskriften for at bruk av måling på 

armaturnivå skal tas i bruk i større grad. 

5.2.3 RMEs holdninger til pilotering 

I forbindelse med publiseringen av utredningen 

uttalte RME at de er «(…) positive til at det blir 

gjennomført pilotar der automatiserte prosessar for 

innsending av målarverdiar blir testa. Erfaringane 

frå slike prosjekt, saman med utgreiinga frå Oslo 

Economics, er nyttige underlag for vårt vidare 

arbeid med å utvikle den samla reguleringa.» 

(RME, 2020). I etterkant av at rapporten ble 

publisert har det ikke blitt initiert slike 

pilotprosjekter, verken av RME eller andre 

aktører. RME har oppfordret nettselskap til å 

teste ut armaturmåling, men har ikke planer om å 

selv ta initiativ til dette. Initiativet til slike 
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pilotprosjekt må derfor komme fra nettselskap og 

veglyseiere. 

I dialog med RME i forbindelse med dette 

prosjektet, har det fremgått at de ikke har noen 

umiddelbare planer om å foreslå 

forskriftsendringer som bedre tilrettelegger for 

bruk av armaturmåling. De påpekte samtidig at 

regelverket er i kontinuerlig utvikling, og at både 

RME og Olje- og energidepartementet (OED) 

søker å forbedre regelverket. Dokumentasjon fra 

pilotprosjekter kan gjøre det lettere for RME å 

anbefale endringer i regelverket. Likevel er det 

også flere forhold som tas med i vurderingen om 

å endre regelverket, og det er ingen automatikk i 

at positive erfaringer fra et pilotprosjekt vil føre 

til endringer i forskrift. 

Selv om RME ikke har planer om å ta initiativ til å 

igangsette slike pilotprosjekter, tilbyr de 

løsninger som skal bidra til å tilrettelegge for at 

pilotprosjekter kan gjennomføres. Et pilotprosjekt 

kan igangsettes gjennom NVE sitt rammeverk for 

pilot- og demonstrasjonsprosjekter.11 Det er for 

eksempel mulig å få dispensasjoner fra forskrift 

ved gjennomføring av prosjektet. Det kan også 

være mulig for nettselskap å få kostnadsdekning 

gjennom RMEs finansieringsordning for forsknings- 

og utviklingsprosjekter.12 For at et FoU-prosjekt 

skal kunne inngå i ordningen må det kunne bidra 

til mer effektiv drift, utvikling og utnyttelse av 

strømnettet, og prosjektmål og resultater må 

gjøres offentlig tilgjengelig. I tillegg må 

prosjektet være støtteverdig av en institusjon som 

gir tilskudd til FoU (for eksempel Norges 

Forskningsråd, Innovasjon Norge eller Enova). Det 

vil også være mulig for RME å gjennomføre en 

vurdering av om prosjektene er støtteverdig 

dersom selskapene kan dokumentere at det ikke 

finnes andre instanser som kan gjøre dette (RME, 

2019). 

5.3 Vår vurdering 

Vi har tidligere anbefalt at veglyseiere bør 

vurdere å ta i bruk armaturmåling på deler av 

veglyset sitt, dersom nettselskapet godtar dette. 

Bruk av armaturmåling kan bidra til samfunns-

økonomiske gevinster, og reduserte kostnader for 

veglyseier. For at armaturmåling skal kunne bli et 

mer utbredt alternativ til AMS er det antakelig 

 
11 
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/bransje/bransj
eoppgaver/pilot-og-demonstrasjonsprosjekter/ 

behov for endringer i regelverket. Gjennomføring 

av pilotprosjekter med bruk av armaturmåling i 

regi av nettselskap og veglyseier, slik RME 

oppfordrer til, kan dokumentere positive 

erfaringer, som videre kan bidra til endringer i 

regelverket. Det er samtidig en utfordring at 

initiativet til slike pilotprosjekter må komme fra 

nettselskap, og eventuelt veglyseier.  

For det første vil bruk av armaturmåling, uansett 

løsning, i liten grad medføre positive gevinster 

for nettselskap, isolert sett. For nettselskapene vil 

armaturmåling kunne innebære at en større andel 

av veglyset blir målt, men det innebærer også at 

de må forholde seg til en ny teknisk løsning og 

arbeid knyttet til dette. Fordelene ved bruk av 

armaturmåling vil i hovedsak tilfalle veglyseier, 

og samfunnet for øvrig. Det er derfor i 

utgangspunktet få grunner til at nettselskapene 

skulle ønske å ta initiativ til å igangsette, eller 

være med på, slike pilotprosjekter. 

For det andre er det slik at de nettselskapene og 

veglyseierne som antakeligvis er best egnet til å 

gjennomføre slike pilotprosjekter, allerede 

benytter armaturmåling i dag. Dette er 

nettselskap og veglyseiere som sammen har 

funnet løsninger for hvordan armaturmåling kan 

fungere som et alternativ til AMS. Disse aktørene 

har allerede funnet løsninger som fungerer godt 

for dem, og det er liten grunn til at de skulle 

ønske å gjennomføre et eget pilotprosjekt. 

RME regulerer nettselskapene, som har monopol 

på utførelse av nettjenester, og skal sikre at 

nettet utnyttes på en sikker og samfunnsmessig 

rasjonell måte (RME, 2021a). RME har selv fått 

gjennomført en utredning som konkluderer med at 

armaturmåling kan være en samfunnsøkonomisk 

lønnsom metode for måling og avregning for 

deler av det umålte veglyset. Selv om RME har 

oppfordret til gjennomføring av piloter, og det er 

lagt til rette for at det skal være mulig å 

gjennomføre slike piloter, har nettselskapene få 

insentiver til å ta initiativ til et slikt pilotprosjekt. 

På bakgrunn av dette kan det argumenteres for 

at RME bør ta en mer aktiv rolle i fremskaffelsen 

av dokumentasjon knyttet til bruk av 

armaturmåling, der måleverdiene oversendes 

nettselskap på samme måte som AMS.  

12 
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/bransje/bransj
eoppgaver/finansieringsordning-for-fou/ 
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Selv om armaturmåling i dag ikke er en like 

fullverdig metode for måling og avregning som 

AMS, er det et betydelig bedre alternativ enn 

estimering. Når en del nettselskap i dag ikke 

aksepterer bruk av måleverdier fra 

armaturmåling, er begrunnelsen ofte knyttet til at 

armaturmåling ikke oppfyller dagens krav til 

forskrift. Samtidig er det flere nettselskap og 

veglyseiere som bruker armaturmåling, uten å 

bryte regelverket. RME har selv påpekt at de 

ikke kan pålegge nettselskap å godta 

måleverdier fra armaturmåling. Likevel kan RME 

med fordel tydeliggjøre overfor nettselskap og 

veglyseiere at det i dag er mulig å benytte 

måleverdier fra armaturmålte anlegg som et 

alternativ til estimering, uten å bryte regelverket.  
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A.1 Detaljerte enhetskostnader 

Tabell 6-1: Oppsplittede enhetskostnader til beregning av investeringskostnader 

Kostnadsgruppe Kostnadselement Enhet 
Enhetspris, 

eks mva. 

Innkjøp og installasjon av armatur 
med styringsnode 

Styringsnode (LCU), innkjøp  stk   1 000  

LED-lysarmaturer forberedt for styringsnode, 

innkjøp 
 stk   2 000  

Montering av lysarmatur  stk   850  

Montering av LCU i armatur  stk   150  

Innkjøp og montering av 
veglysfordeling, skap, VTP og AMS-
måler 

Veglysfordeling/skap/VTP for tennpunktstyring 
med AMS-måler, innkjøp 

 stk   52 000  

AMS-måler, innkjøp for nettselskap  stk   3 000  

Montering av veglysfordeling/skap/VTP med 
AMS-måler 

 stk   45 000  

Kabelgrøft mellom nettstasjon om 
veglysfordeling 

REN-kabelgrøft mellom nettstasjon om 
veglysfordeling 

 m   1 200  

Kabelgrøft for veglyskabel mellom 
lysmaster inkl. materiell og kabel 

Kabelgrøft for veglyskabel mellom lysmaster inkl. 
materiell og kabel 

 m   1 000  

Demontering av eksisterende 
fordeling 

Demontering av eksisterende fordeling  stk   5 000  

Kilde: Oversendte kostnadstall fra flere veglyseiere og nettselskap. Der prisene varierer mellom aktører er estimatet basert på en samlet 

vurdering av ulike innspill, og rundet av til nærmeste hundre/tusen. 

Vedlegg A Kostnadsberegninger 
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A.2 Investeringskostnader 

Tabell 6-2: Investeringskostnader i case 1 

   Alternativ 1: AMS Alternativ 2: armaturmåling 

 Enhet Enhetspris Antall Kostnad (kr) Antall Kostnad (kr) 

Innkjøp og installasjon av 

armatur med styringsnode 
stk 4 000 0 - 20 80 000 

Innkjøp og montering av 

veglysfordeling, skap, VTP 

og AMS-måler 

stk 100 000 1 100 000 0 - 

Kabelgrøft mellom 

nettstasjon om 

veglysfordeling 

 m   1 200  5 6 000 0 - 

Kabelgrøft for 

veglyskabel mellom 

lysmaster inkl. materiell og 

kabel 

 m   1 000  0 - 0 - 

Demontering av 

eksisterende fordeling 
 stk   5 000  1 5 000 1 5 000 

Totalkostnad    111 000  85 000 

Beregninger av Oslo Economics. 

Kilde: Oversendte kostnadstall fra flere veglyseiere og nettselskap. Der prisene varierer mellom aktører er estimatet basert på en samlet 

vurdering av ulike innspill, og rundet av til nærmeste hundre/tusen. 

Tabell 6-3: Investeringskostnader i case 2 

   Alternativ 1: AMS Alternativ 2: armaturmåling 

 Enhet Enhetspris Antall Kostnad (kr) Antall Kostnad (kr) 

Innkjøp og installasjon av 

armatur med styringsnode 
stk 4 000 0 - 45 180 000 

Innkjøp og montering av 

veglysfordeling, skap, VTP 

og AMS-måler 

stk 100 000 2 200 000 0 - 

Kabelgrøft mellom 

nettstasjon om 

veglysfordeling 

 m   1 200  10 12 000 0 - 

Kabelgrøft for 

veglyskabel mellom 

lysmaster inkl. materiell og 

kabel 

 m   1 000  30 30 000 0 - 

Demontering av 

eksisterende fordeling 
 stk   5 000  2 10 000 2 10 000 

Totalkostnad    252 000  190 000 

Beregninger av Oslo Economics. 

Kilde: Oversendte kostnadstall fra flere veglyseiere og nettselskap. Der prisene varierer mellom aktører er estimatet basert på en samlet 

vurdering av ulike innspill, og rundet av til nærmeste hundre/tusen. 
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Tabell 6-4: Investeringskostnader i case 3 

   Alternativ 1: AMS Alternativ 2: armaturmåling 

 Enhet Enhetspris Antall Kostnad (kr) Antall Kostnad (kr) 

Innkjøp og installasjon av 

armatur med styringsnode 
stk 4 000 0 - 35 140 000 

Innkjøp og montering av 

veglysfordeling, skap, VTP 

og AMS-måler 

stk 100 000 1 100 000 0 - 

Kabelgrøft mellom 

nettstasjon om 

veglysfordeling 

 m   1 200  5 6 000 0 - 

Kabelgrøft for 

veglyskabel mellom 

lysmaster inkl. materiell og 

kabel 

 m   1 000  175 175 000 0 - 

Demontering av 

eksisterende fordeling 
 stk   5 000  0 0 0 - 

Totalkostnad    281 000  140 000 

Beregninger av Oslo Economics. 

Kilde: Oversendte kostnadstall fra flere veglyseiere og nettselskap. Der prisene varierer mellom aktører er estimatet basert på en samlet 

vurdering av ulike innspill, og rundet av til nærmeste hundre/tusen.
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B.1 Sensitivitet: kabellengde 

Den totale kostnaden ved å legge ny kabel 

tilknyttet ombygging av veglysanlegg kan 

variere mye og vil påvirke investeringskostnaden 

knyttet til AMS-måling. For noen prosjekter vil det 

være behov for å grave fullstendig ny krets 

mellom alle veglys, mens for andre anlegg er det 

kun nødvendig å grave og legge kabel på deler 

av kretsen.  

Det er også stor variasjon i hvor krevende 

forhold det er der det skal graves. Dette gjelder 

både grunnforholdene i området og eksisterende 

infrastruktur som må hensyntas. Dersom kretsen 

må krysse en veg og reasfaltere vil for eksempel 

kostnaden fort bli veldig høy per meter på den 

strekningen.  

Case 3 er det som inneholder mest graving og 

kabellegging blant casene som er analysert. For 

å vurdere sensitiviteten i denne kostnaden viser 

Figur 6-1 investeringskostnaden i case 3 med de 

alternative målemetodene og ulik kabellengde. 

Nullalternativet og armaturmåling innebærer ikke 

behov for legging av kabler, og 

investeringskostnaden er derfor lik som i analysen 

i kapittel 4. For AMS viser «basis» samme 

kabellengde som ble lagt til grunn tidligere (175 

meter), sammen med kostnaden ved 50 prosent 

kortere (87,5 meter) og 50 prosent lengre 

kabellengde (262,5 meter). Det vil ha samme 

effekt hvis gravekostnaden faller/øker med 50 

prosent per meter (kostnadsfall/-økning på 500 

kroner) og distansen forblir uendret.  

Dersom kostnaden ved å legge kabel halveres 

(enten ved at det legges halvparten så mye 

kabel eller at enhetskostnaden halveres), faller 

investeringskostnaden ved AMS med 30 prosent, 

mens en 50 prosent økning av kabelkostnaden vil 

øke investeringskostnadene med 30 prosent. I 

dette caset vil armaturmåling ha lavere 

investeringskostnad enn AMS, selv om kostnaden 

ved å legge kabel halveres.  

Figur 6-1: Investeringskostnad ved ulik kabellengde (for alternativ 1) i case 3 

Beregninger av Oslo Economics. 

Kilde: Oversendte kostnadstall fra flere veglyseiere og nettselskap. Der prisene varierer mellom aktører er estimatet basert på en samlet 

vurdering av ulike innspill, og rundet av til nærmeste hundre/tusen. 
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B.2 Sensitivitet: kraftpris 

Kraftprisen varierer mye, både mellom 

prisområder i Norge og tidspunkt på døgnet eller 

året. For beregningene som er gjort i denne 

rapporten, vil endring i kraftpris påvirke de 

årlige driftskostnadene som er beregnet. Lavere 

kraftpris vil resultere i lavere årlige kostnader og 

mindre kostnadsforskjell mellom de ulike 

alternativene, mens økt kraftpris gir større 

forskjell mellom alternativene. 

For å illustrere sensitiviteten til kraftprisen i 

beregningene har vi benyttet NVEs prisbaner for 

snitt-prisen i Norge i 2025 (NVE, 2021), i tillegg 

til variasjon i kraftprisen mellom prissoner i Norge 

for oktober 2022 (RME, 2022c). Basis-scenarioet 

(B2025) fra NVEs langsiktige 

kraftmarkedsanalyse er det samme som ble 

benyttet i beregningene i 4. Høy- og lav-

scenarioet reflekterer henholdsvis høy og lav 

bane for brensels- og CO2-priser. I oktober var 

gjennomsnittsprisen i Sør-Norge 132 øre/kWh 

(NO1, NO2, NO5), mens prisen i Nord-Norge 

var 20 øre/kWh (NO4). Prisene som er benyttet i 

sensitivitetsberegningene er vist i Tabell 6-5. 

Tabell 6-5: Variasjon i kraftpris 

B2025 L2025 H2025 Okt lav Okt høy 

50 41 60 20 132 

Kilde: NVE (2021). Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021-2040, 

og gjennomsnittlig kraftpris i ulike prisområder i Norge i oktober 

2022. 

Variasjonen i de årlige driftskostnadene ved ulik 

kraftpris er vist i Figur 6-2. Med lave kraftpriser 

vil estimering og AMS ha lavere driftskostnader 

enn armaturmåling, siden armaturmåling også 

fører med seg innrapporterings- og 

lisenskostnader. Dersom kraftprisene derimot blir 

veldig høye, blir dette forholdet motsatt. Ved 

kraftpriser tilsvarende nivået i Sør-Norge i 

oktober 2022 er de årlige kostnadene ved 

estimering og AMS henholdsvis 71, 97 og 90 

prosent høyere enn med armaturmåling i case 1, 

2 og 3. 

 

Figur 6-2: Årlig driftskostnader i hver case ved ulike kraftpriser 

   

Beregninger av Oslo Economics. 

Kilde: Oversendte kostnadstall fra flere veglyseiere og nettselskap. Der prisene varierer mellom aktører er estimatet basert på en samlet 

vurdering av ulike innspill, og rundet av til nærmeste hundre/tusen.

Endring i årlige driftskostnader kan bli 

betydelige sett over et livstidsperspektiv (20 år). 

Figur 6-3 viser beregnet nåverdi for alternativ 2 

(armaturmåling) sammenlignet med 

nullalternativet (og AMS) i de tre casene. Positiv 

nåverdi viser til høyere driftskostnader ved 

armaturmåling enn estimering/AMS, mens negativ 

nåverdi viser til lavere driftskostnader ved denne 

målemetoden. Dersom kraftprisen er veldig lav 

(som Nord-Norge i oktober 2022) vil 

armaturmåling ha driftskostnader på omtrent 

20 000 kr mer enn de andre alternativene over 

levetiden. Med høye kraftpriser (som Sør-Norge i 

oktober 2022), vil derimot driftskostnadene være 

vesentlig lavere ved armaturmåling enn de andre 

alternativene, henholdsvis 40 000 kr, 110 000 kr, 

og 80 000 kr i de tre casene.  
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Figur 6-3: Driftskostnader over levetiden for 

armaturmåling sammenlignet med 

estimering/AMS 

 

Beregninger av Oslo Economics. 

Kilde: Oversendte kostnadstall fra flere veglyseiere og 

nettselskap. Der prisene varierer mellom aktører er estimatet 

basert på en samlet vurdering av ulike innspill, og rundet av til 

nærmeste hundre/tusen. 

Store prisvariasjoner som illustrert her forutsetter 

energibesparelse på nesten 70 prosent ved 

endring i armaturer. Dette er oppnådd gjennom 

både utskiftning til mer energieffektive armaturer 

og dimming av lyset i løpet av natten. Ved annen 

dimmeprofil eller annet energibruk i armaturene 

kan dette endres.  
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