
! MENY " PROFIL TUs bidragsytere: Ekspertene skriver  # $ %

SORIA MORIA-NETTVERKET - ATEA - COM4

Mobilkontrakt til Norges største AMS-utrulling
Skal håndtere strømdata til opp mot 750.000 husstander.
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AMS: Før 2019 skal rundt 750.000 strømkunder få en slik i sikringsskapet. (Foto: Soria-nettverket)

Atea og Com4 skal stå for mye av datatrafikken, når de første kundene hos 27 samarbeidende strømselskaper får nye

automatiske strømmålere til høsten.

Det eDet err kla klarrt ettet etterr at Atea i  at Atea i ddag lanag landdet en avtale meet en avtale medd AMS- AMS-drdriftiftsssselelsskapet Valikapet Validdéérr om å hån om å hånddteterree

ddatatatatrrafikken. afikken. 

Kontrakten har en verdi på 13,5 millioner kroner.

Det er en stund til 2019, når alle norske strømkunder skal ha automatiske strømmålere, og ingen trenger å åpne

sikringsselskapet og lese av måleren lenger. Men det tar tid å skifte ut alle de gamle boksene som må leses av manuelt

og det betyr at det er stor fart i markedet og utskiftingstakten.

Fredrikstad Nett: Krevde for høy nettleie av kunder med smarte strømmålere

StøStørsrst på AMSt på AMS
De 27 strømselskaper på Vestlandet, i Trøndelag og Nord-Norge, med totalt 750.000 målere, har organisert seg i

SORIA-nettverket.



Dette eDette err noen fle noen flerre enn e enn ddet et HHafafsslluunndd  sskal kal sskifte kifte uut og gjøt og gjørr  ddette til ette til dden en sstøtørsrste te uuttsskiftingen i kiftingen i NNoorrge.ge.

For å foreta den svære utrullingen av AMS-målere har nettverket etablert driftsselskapet Validér.

Målerne må være koblet opp til et nettverk for at AMS skal fungere etter hensikten. I går ble det altså kjent at den

ordren går til Atea.

FoForr å hån å hånddteterre e ddatatatatrrafikken fafikken frra alle målea alle målerrne hane harr Atea ha Atea harr fått me fått medd  sseg eg ddet noet norsrske Mke M22M-M-sselelsskapet Com4.kapet Com4.

Det eDet err  dde e ssom om sskal flytte kal flytte ddata fata frrem og tilbake mellom måleem og tilbake mellom målerrne via ne via ssitt eget kjeitt eget kjerrnenett og til Atea nenett og til Atea ssom taom tarr

sseg av behaneg av behanddlingen.lingen.

– Vår rolle er å forvalte avtalen og sørge for logistikk. Det sier seg selv at slik kommunikasjon krever meget høy

sikkerhet, både på innholdet i kommunikasjonen og på driftssiden, sier regionsdirektør i Atea, Einar Vaage.

– Vi skal levere den mobile datatrafikken med en del tilpasning for å håndtere M2M. Vi jobber også med en tilsvarende

leveranse til Embriq som vant en kontrakt til på rundt 190.000 målere til Nettalliansen. Til sammen gir dette oss en

ganske solid rolle innen AMS, sier partnersjef i Com4, Stian Eldre.

DiDirrekte elleekte ellerr via via

Datastrømmen fra alle målerne vil enten gå direkte inn i kjernenettet til Com4 fra

AMS-måleren eller via en konsentrator. Rundt 15.000 målere vil kommunisere

direkte, men de 730.000 andre vil sende datastrømmen på en egen radioteknologi

fra måleren til konsentratorer i lokalområdet og som samler opp data og sender

den videre inn i mobilnettet. Com4 skal levere SIM-kort til både målere og mellom

fire og fem tusen konsentratorer.

II alle bån alle båndd

I motsetning til målere i andre land, som i noen tilfeller kommuniserer bare på 2G

skal disse kommunisere med Com4-nettet på både 2G, 3G. og 4G.

Det vil Det vil ssikikrre e ssvæværrt lang vat lang varrighet på ighet på uuttsstytyrret, et, sselv om båelv om bådde e 22G og G og 33G bliG blirr

lagt nelagt nedd..

– Den ideelle teknologien for slike anvendelser ville vært 5G. Den er skreddersydd

for maskin til maskinkommunikasjon og bedre på både kostnader, logistikk,

kundeforhold med operatør og andre ting. Det tar nok mange år før vi kan ta i

bruk dette, men målerne er bygget opp modulært slik at vi kan bytte ut

mobilenheten med en ny 5G-enhet når slike blir tilgjengelig og det er

hensiktsmessig i fremtiden, sier prosjektsjef i SORIA, siv. ing. Per Erik Nordbø.

NNytt fytt frrekvenekvenssbånbåndd
For å kommunisere mellom alle målerne som ikke har SIM-modul og konsentratorene vil de benytte det nye

frekvensbåndet fra 870 til 875,5 MHz som EU har satt av til AMS-informasjon. Norge har vært raskt ute og nylig

godkjent bruken av båndet hvor senderne får lov å sende med en effekt på opptil 500 mW.

– Dette frekvensbåndet vil bli brukt på en smart måte. Det deles opp i blokker på 200 kHz og hver måler kan sende på

en slik blokk inntil 2 prosent av tiden. Vi har testet teknologien og i åpent lende rekker den opptil 10 km. I byer, hvor

det er aktuelt å bruke den, er rekkevidden selvsagt kortere, men nok til at mange målere kan snakke med samme

konsentrator.

StoStorr o ordrrdree
Selv om de to norske selskapene kan glede seg over ordren fra Validér er det koreanske Nuri Telecom som har fått den

Konsentrator: De aller fleste
strømmålerne som står hos kunden
vil kommunisere i det nylig
tilgjengelige frekvensbåndet til en slik
konsentrator et eller annet sted i
lokalområdet. Så vil den ta seg av
datatransporten videre til Com4.
(Foto: Soria-nettverket)
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største uttellingen. De skal levere alle de rundt 750 000 målerne og det koster 600 millioner kroner. Det er et høyt

beløp, men når vi bruker kalkulatoren finner vi raskt ut at hver smarte strømmåler med innebygget

radiokommunikasjon bare koster koste 800 kroner. Det er på langt nær avskrekkende.

– Det ko– Det kossteterr nok en nok endda mea merr å få bygget måle å få bygget målerrne inn hone inn hoss alle  alle ssttrrømkømkuunnddene, og ene, og ddet vil et vil ssyysssselelssette velette velddigig

mange montømange montørreerr i  i dde nee nesste to åte to årrene. Vi begynneene. Vi begynnerr en pilotfa en pilotfasse i høe i høsst og t og sstatarrteterr f fuull ll uuttrurulling flling frra tia tiddliglig

nenesste åte årr. P. Prroossjektet vil gå fjektet vil gå frrem til em til sslluutten av tten av 20182018  dda alle målea alle målerrne ne sskal vækal værre foe forrnyet, nyet, ssieierr  NNoordrdbø.bø.

FFuunnddament foament forr  ssmamarrththusus
– De nye målerne kan levere strømdata som kan være svært nyttige i et smarthus. Men vi har ingen intensjon om å

satse her. Vi tror dette er et område som vil bli dominert av de virkelig store aktørene, som Apple, Samsung og

Google. Men det vi kan hjelpe kundene med er å hente ut egne strømdata og gjør dem tilgjengelig i de systemene de

ønsker å benytte, sier Nordbø.


