
Nya lagändringar ställer större krav på nätbo- 
lagets verksamhet beträffande mätvärdeshan- 
tering och då framför allt på mätinsamlingen. 
Till exempel ska nätavräkning och viss rappor-
tering ske dygnsvis till Svenska Kraftnät och 
andra aktörer. Detta kräver mer av nätbolagets 
verksamhet beträffande mätvärdeshantering.

MÄTNING OCH RAPPORTERING
Nya behov av mätning och rapportering uppstår in-
direkt p g a de nya lagändringarna. Dessutom är 
kraven på nätbolagets mätinsamling mycket annor-
lunda då hela kundanläggningsstocken kommer 
att omfattas. Som exempel ställs helt nya krav på 
mätinsamlingssystemen vid storskalig anskaffning, 
driftsättning och anpassning mot övriga berörda 
verksamheter inom nätbolaget. 

STRATEGI FÖR MÄTINSAMLING
Vi rekommenderar att en mätvärdesstrategi för 
mätinsamling tas fram för hela ditt nätbolag. Det 
är då mycket lättare att genomföra en kommande 
fas för att nå målen för mätvärdeshantering inklu-
sive mätinsamling.

Exempel på några frågställningar som behöver ut-
redas:

Dina mål med mätinsamlingen?

Skall krav utöver lagen upphandlas?

Anskaffa mätinsamlingssystem eller  mätvärde?

Hur mycket ska göras med egna resurser?

Ta hänsyn till hela mätvärdeskedjan!

TÄNK PÅ HELA MÄTVÄRDESKEDJAN!
Att ha ett funktionellt synsätt för hela mätvärdes- 
kedjan: från mätpunktens mätare till färdigt kvalitets- 
säkrat mätvärde (underlag för fakturering och övrig 
rapportering). Om du tar hänsyn till ditt nätföretags 
alla verksamheter som berörs av genomförande och 
införande av nya mätinsamlingssystem – är du en 
bra bit på väg att nå uppsatta mål och resurser för 
ditt nätbolag!

Gör som bl a C4 Energi, Elverket Vallentuna, Fortum 
Distribution och Göteborg Energi – låt Unicon 
medverka vid ditt nätbolags projekt omfattande 
mätvärdeshantering vid: utredning/analys, upphand-
ling eller införande.

Mätinsamling 
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är leverantörsoberoende

är branschkunniga

har helhetstäkande

sätter funktion före teknik

har inarbetad metodik

 är erfarna förhandlare
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 är erfarna förhandlare

Något om oss
Vi är en grupp erfarna konsulter inom verksam-
hetsstöd. Vi finns i Stockholmsområdet och på 
filialer ute i landet. 
I mer än 20 år har vi hjälpt kunder inom energi- 
branschen, trafiksektorn, vatten och avlopp. 
Vårt arbete innebär att analysera, upphandla, 
säkra leveranser och säkra nyttan av ditt nya verk- 
samhetsstöd. 
För upphandlingar använder vi en egen modell: 
Uniconmetoden, som bland annat omfattar 
anbud, kontrakt och funktionskrav.


