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Förord 
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statistikuppsamling. 
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Gruppen har bestått av: 

Jan Eliason, Göteborg Energi AB 
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1 Tillämpningsområde 
Anvisningarna gäller gasmätare som en gasleverantör använder för debitering av 
ledningsbunden energigas. Alla förekommande mätartyper och storlekar omfattas. 
Anvisningarna gäller för gas i gasfas med ett högsta tryck på 250 bar. Se definition ISO 12213. 

Anvisningarna visar exempel på lösningar som uppfyller lagstiftningarnas krav och är att 
betrakta som branschregler, de är dock inte att jämställa med tvingande myndighetsföreskrifter. 

 

2 Inledning 
Avsikten med gasmätningen är att fastställa den kvantitet (”energi”, volym eller massa) som 
under ett bestämt tidsintervall levereras i en given punkt. Mätningen utförs på ett sådant sätt att 
de uppmätta värdena kan tjäna som underlag för debitering och avräkning. 

Mätningen utformas enligt gällande lagar och standarder. För områden som inte täcks av någon 
standard, har tillämpad praxis varit normgivande vid utformningen av anvisningen. Mätningen 
drivs och underhålls på ett sådant sätt att riskerna för felvisning och felfunktion minimeras. 

Mätningen utförs med sådan noggrannhet som är ekonomiskt försvarbar med hänsyn till 
leveransens storlek. För småförbrukare som till exempel spiskunder kan gasmätningen 
utelämnas och schablondebitering tillämpas.  

Leverantör av gasmätare skall tillhandahålla dokumentation över gasmätare och dess delar, 
samt på begäran tillhandahålla underlag för dimensionering, service och underhåll. 

Det finns i svensk lagstiftning tvingande mättekniska krav för gasmätare för mätning av gasför-
brukning i hushåll, kontorslokaler och lätt industri. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
(Swedac) är sedan år 2006 föreskrivande myndighet samt tillsynsmyndighet på området. 

 
Gasmätare omfattas av direktiv 2004/22/EC om mätinstrument (MID). Direktivet är i svensk 
lagstiftning genomfört i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:4) om 
mätinstrument och Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:6) om gasmätare och 
volymomvandlare. De tvingande kraven är begränsade till mätare i mätpunkter med lägre 
förbrukning än 300 MWh per år. I föreskrifterna finns endast bestämmelser vad gäller 
idrifttagande (3§ STAFS 2006:6) dvs. vilken mätare som är godkänd att använda för 
tillämpningen. Det finns inga föreskrivna krav om kontroll av mätare i drift motsvarande den 
kontroll som på andra områden benämns som återkommande kontroll. 

SWEDAC är tillsynsmyndighet för mätning. 
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3 Definitioner  
 

Balansansvarig Den som i avtal med den systembalansansvarige åtagit sig 
det ekonomiska ansvaret för att naturgassystemet tillförs 
lika mycket naturgas som tas ut i kundens uttagspunkt. 

Densitet vid drifttillstånd 
[kg/m3] 

Massan i kg av 1 m3 energigas vid drifttillstånd 

Volym vid drifttillstånd [m3] Den vid drifttillstånd (rådande tryck och temperatur) 
uppmätta volymen energigas (m3) 

Gasdistributör En innehavare av gasledning för distribution av gas till 
anslutna kunder. Distributören ansvarar för mätningen i 
uttagspunkten. 

Gasleverantör Företag som säljer gas till gasanvändare 

Gasmätare Anordning för mätning av gasvolym eller gasmassa 
inklusive ev tryck- och temperaturgivare samt 
volymomvandlare. 

Ledningsinnehavare En innehavare av naturgasledning till vilken kunden ansluts. 
Densitet vid referenstillstånd 
[kg/m3] 

Massan i kg av 1 m3 vid ”referenstillstånd”  

Referenstillstånd Definition av gasens tryck och temperatur. Exempel 1: 
”Normaltillstånd” avser i Sverige gas vid 1,01325 bar (a) och 
0 °C. Exempel 2: ”Standardtillstånd” avser i Sverige gas vid 
1,01325 bar (a) och 15 ºC. 

Volym vid referenstillstånd 
[m3] 

Volym i m3 vid referenstillstånd definierat. Exempel 1: 
”Normalkubikmeter” (Nm3) avser Normaltillstånd. Exempel 
2: ”Standardkubikmeter” (Sm3) avser Standardtillstånd.  

Nätägare Den som ansvarar för debiteringsgrundande mätning av 
energigas. 

Relativ densitet [-] Förhållandet mellan massan av 1 m3 energigas och massan 
av 1 m3 luft, båda vid referenstillstånd  

Smart mätare Mätare för ackumulerande gasvolym som har minst funktion 
för fjärravläsning av räkneverksställning. Funktioner för 
anslutning av lokal kommunikation, kunddisplay och 
övervakning av kvalitetsparametrar kan ingå eller vara 
tillval.  

Undre värmevärde [kWh/m3] Den mängd värme som frigörs när 1 m3 energigas vid 
referenstillstånd i gasfas efter uppvärmning till 25 °C och vid 
1,01325 bar förbränns fullständigt med syre och 
förbränningsgaserna kyls till utgångsförutsättningarna. Efter 
avkylning befinner sig vattnet som bildades vid 
förbränningen i gasfas. 

Uttagspunkt En punkt där naturgas, enligt avtal med nätägaren, tas ut 
från det svenska naturgassystemet. För varje uttagspunkt 
skall det finnas en balansansvarig. 
 

Wobbeindex [kWh/Nm3] Kvoten av det övre värmevärdet och kvadratroten av den 
relativa densiteten. Wobbeindex är ett mått på den energi 
som tillförs en brännare genom ett munstycke. (Ibland 
används undre värmevärdet för beräkning av ett undre 
Wobbeindex). 
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Volymomvandlare Anordning för omvandling av uppmätta driftkubikmeter (m3 
som saknar referenstillstånd d v s inte kopplade till ett visst 
tryck eller temperatur) till kubikmeter vid referenstillstånd. 

Värmevärde [kWh/Nm3] Gasens energiinnehåll per kubikmeter vid Normaltillstånd 

Återkommande kontroll av 
gasmätare 

Återkommande kontroll (revision) av att gasmätarens 
felvisning inte överstiger tillåtna felgränser. 

Övre värmevärde [kWh/m3] Den mängd värme som frigörs när 1 m3 energigas vid 
referenstillstånd i gasfas efter uppvärmning till 25 °C och vid 
1,01325 bar förbränns fullständigt med syre och 
förbränningsgaserna därefter kyls till 
utgångsförutsättningarna. Efter avkylning befinner sig 
vattnet som bildades vid förbränningen i vätskefas. 
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4 Standarder 
För närvarande finns följande standarder för gasmätning: 

SS-EN 12480 Gasmätare - Deplacementmätare av rotationstyp (vridkolvsmätare) 

SS-EN 1359 Gasmätare – Membrangasmätare (bälgmätare) 

SS-EN 12261 Gasmätare – Turbinmätare  

SS-EN 12405-1 Gasmätare - Omvandlingsutrustning - Del 1: 
Omvandling av volym 

 

SS-EN 14236 Gasmätare med ultraljud för hushåll  

ISO 
10790:1999 

 

OIML R 137 

Measurement of fluid flow in closed conduits -- 
Guidance to the selection, installation and use of 
Coriolis meters (mass flow, density and volume flow 
measurements) 

Gas meters 

 

(massflödesmätare) 

 
Den utrustning som används skall vad det gäller kvalitet och noggrannhet överensstämma med 
dessa. 

 

5 Gasmätning 
Debitering av gas baseras på levererad energimängd. För att bestämma levererad energimängd 
behövs värden på levererad gasvolym och gasens värmevärde. Energimängden fås som 
produkten av dessa två storheter. 

I gasmätare ingår alltid en i dagligt tal benämnd flödesmätare, egentligen en mätare för 
ackumulerad, levererad gasvolym eller massa. Därutöver kan gasmätare bestå av 
temperaturgivare, tryckgivare och volymomvandlare. Flödesmätare, tryckgivare och 
temperaturgivare skall vara så konstruerade att de uppfyller funktions- och säkerhetskrav som 
ställs på komponenter i ett gassystem. Krav på komponenter i ett gassystem finns i föreskrifter 
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Arbetsmiljöverket (AV) och 
Elsäkerhetsverket (ELSÄK), samt i Energigas Sveriges normer och anvisningar. I dessa 
föreskrifter och normer finns bland annat angivet hur elektrisk utrustning skall väljas i områden 
där explosiv gasblandning kan förekomma. 

För nya mätare som tas i drift i mätpunkter med en förbrukning mindre än 300MWh/år ska enligt 
3§ STAFS 2006:6, för att få tas i drift, vara godkända mot direktivets krav dvs. att de genomgått 
bedömning av överrensstämmelse och därmed vara märkta med ett CE och M-märke. 

 

5.1 Bestämning av gasens värmevärde 
För bestämning av gasens värmevärde används normalt en kromatografisk metod där halterna 
av huvudkomponenterna mäts, och värmevärdet beräknas utgående från de rena ämnenas 
värmevärden. Bestämning av värmevärde sker centralt och inte hos varje enskild kund. 

 

5.2 Mätning av levererad gasvolym 
Levererad gasvolym mäts vid driftstryck och driftstemperatur och räknas om till 
referensförhållande (se Bilaga 1). Omräkningen till referensförhållande sker antingen av en 
volymomvandlare som får signaler från flödesmätare, temperaturgivare och ev tryckgivare eller 
genom en beräkning som utförs med ett erfarenhetsvärde på gastemperaturen och det värde på 
gastrycket som fås från närmaste regulator. 
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5.3 Placering av gasmätare 
Gasmätare placeras enligt tillverkarens rekommendationer. Se även SS-EN 1776 (mätstationer 
för naturgas) och Energigas Sveriges energigasnormer, EGN samt anvisningar för tankstationer 
TSA.  

 

5.4 Krav för att ta nya gasmätare i drift 
Gasmätare som tas i drift ska: 

• uppfylla kraven i EN 12480 för vridkolvsmätare, EN 1359 för bälgmätare, EN 12261 för 
turbinmätare och EN 12405-1 för volymomvandlare 

• vara förstagångsverifierade (märkta med CE och M-märke) 

 

Före inköp av gasmätare bör följande kontrolleras: 

• vilka delar av gasmätaren som speciellt bör granskas vid revision samt lämplig utrustning 
och undersökningsmetod 

Gasmätare inköpta före denna anvisnings utgivningsdatum får användas om de uppfyller 
samma krav på mätnoggrannhet som nya mätare. 

 

6 Flödesmätare 
6.1 Val av flödesmätare 

Valet av flödesmätare beror på det aktuella leveransförhållandet som till exempel tryck, 
kapacitet, placering och lastvariationer. Följande parametrar skall beaktas: 

- Flödesområdet, dvs. området mellan det största och det minsta flöde som gasmätaren 
kommer att användas för, nu och i en förutsägbar framtid. Mätutrustningen dimensioneras 
så att den mäter inom den del av mätområdet där mätnoggrannheten är bäst. 

- Antalet start och stopp för en turbinmätare bör inte vara mer än 50 starter per dygn annars 
kan den totala mätnoggrannheten försämras. Detta gäller inte för bälggasmätare och 
vridkolvsmätare. 

- Högsta tillåtna mätfel skiljer sig åt för olika mätartyper, se tabell i avsnitt 6.3. 

Utöver gasmätarens noggrannhet måste yttre betingelser också vägas in såsom tryck och 
temperaturförändringar. För att kompensera detta kompletteras gasmätaren med en 
volymomvandlare. 

- Omgivning. Flödesmätaren placeras lämpligast där temperaturen varierar inom +10 °C till 
+30 °C, dvs. normal inomhustemperatur. Vid andra temperaturförhållanden bör 
temperaturkompenserad mätning installeras. Mätning utomhus bör 
temperaturkompenseras. Flödesmätare som placeras utomhus skall vara konstruerade för 
att klara -30 °C (material krav). 

 

6.2 Tekniska krav 
Flödesmätare skall fungera då gasens temperatur varierar inom temperaturområdet -20 °C till 
+50 °C. 

6.3 För att reducera felet vid beräkning av levererad energimängd, vid mätning utan 
tryckkompensering, får tryckfallet mellan regulator och gasmätare ej överstiga 5 mbar
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Felgränser och provpunkter 
Felvisningen hos flödesmätare får inte överstiga de värden som anges i tabell 6.1. 

 

Tabell 6.1 Största tillåtna fel för olika mätartyper (ref till STAFS, uppdatering) 

Mätartyp Största tillåtna fel (i procent av mätvärdet) 

 Vid drifttagning (ny/efter revision) I drift (intagsprov) 

 Qmin ≤ Q < Q t Qt ≤ Q ≤ Qmax Qmin ≤ Q < Q t Qt ≤ Q ≤ Qmax 

Bälgmätare ±3 % ±1,5 % -6 % - +3 % ±3 % 

Bälgmätare med 

inbyggd 

temperatur-

kompensering 

(gäller för intervallet 

Tb ±15 ˚C) 

±3,5 % ±2 % -7 % - +4 % ±4 % 

Turbinmätare ±2 % ±1 % ±4 % ±2 % 

Vridkolvsmätare ±2 % ±1 % ±4 % ±2 % 

Coriolismätare +/-2 % +/-1 % * * 

 
Qmin =  lägsta flöde vid vilket gasflödesmätaren inte överskrider största tillåtna fel 
Qmax =  högsta flöde vid vilket gasflödesmätaren inte överskrider största tillåtna fel 
Qt =  Flödesvärde fastställt av mätartillverkaren som ligger mellan det största och det minsta flödet och som 

bildar gränsen mellan två flödesområden - ”övre området” och ”undre området”. För vardera området 
finns ett största tillåtet fel fastställt. Då tillverkaren inte angivit denna gräns anses 0,2·Qmax = 
övergångsflöde. 

Tb =  bastemperatur som anges av tillverkaren och ska vara mellan 15-25˚C 
 
* Coriolismätare +/. 1,5 % för en tankning med en minsta massa om 10 kg. 
 
Vid kontroll av flödesmätare skall minst följande provpunkter finnas med: Qmin, 
0,1·Qmax - 0,25·Qmax, 0,4·Qmax - 0,5·Qmax och Qmax. 

För bälgmätare med temperaturkompensering får det tillåtna felet ökas med 0,5 % inom varje 
intervall om 10˚C utanför intervallet Tb ±15 ˚C (se även STAFS 2006:6). 

Gasmätare får inte utnyttja de största tillåtna felen eller systematiskt gynna någon part (STAFS 
2010:7). 

Detta tolkas att när de fel som uppstår i flöden mellan Qt och Qmax alla har samma tecken, får 
samtliga vara högst 1 % för klass 1,5 och 0,5 % för klass 1,0 då mätarna är nya.  

 

6.4 Pulsvärden och mätområden 
Nominell anslutning, pulsvärden, inställd volym per puls och mätområdesgränser skall framgå 
av märkskylten på flödesmätaren. Om pulsvärdet är valbart skall inställt värde kunna 
kontrolleras under mätning. 
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Utsignal från flödesmätare till volymomvandlare skall vara entydigt definierad och gå att 
efterlikna utan svårighet inom mätarens hela mätområde. 

 

7 Volymomvandlare 
Volymomvandlare omvandlar uppmätta driftkubikmeter till kubikmeter vid referenstillstånd, 
”normalkubikmeter” dvs. volymen vid 1,01325 bar och 0 °C. Volymomvandlaren erhåller 
signaler från flödesmätaren, temperaturgivare och i förekommande fall från tryckgivare, och 
beräknar med utgångspunkt från dessa värden den förbrukade gasvolymen i normalkubikmeter. 
Volymomvandlaren avläser tryck och temperatur vid det tillfälle då pulsvärdet sänds från 
flödesmätaren, men kan även fås med tidsbaserad avkänning av temperatur och tryck.  

Volymomvandlare användes vid större förbrukning, eller där tryck och temperatur kan ha stora 
variationer. Gasmätare som är placerade utomhus bör förses med temperaturkompensering. 
Tryckkompensering används vanligen bara hos stora kunder. För exempel på hur bedömningen 
kan göras, se Bilaga 2. 

 

7.1 Tekniska krav 
Volymomvandlaren med tillbehör skall vara avsedd för temperaturområdet (gas och omgivning) 
från -25 °C till +55 °C. 

Volymomvandlaren skall visa gasmängd i normalkubikmeter och driftkubikmeter. 

Volymomvandlarens registrerade värden får inte gå förlorade vid t ex spänningsbortfall. 
Används elektroniska teckenfönster till annan information än gasförbrukning skall instrumentet 
automatiskt återgå att visa normalkubikmeter. 

Volymomvandlare skall vara försedd med pulsutgång för normalvolym. Det är önskvärt att det 
även finns en pulsutgång för driftvolym. Pulsutgång kan ersättas med datautgång. Anordningar 
för kontroll skall finnas. Anslutningar får inte påverka mätnoggrannheten. Fjärrkommunikation 
får inte påverkas av yttre störningar så att volymomvandlarens registrering störs. 

 

7.2 Felgränser och provpunkter 
Felvisningen hos volymomvandlare får inte överstiga de värden som anges i tabell 7.1. 

Tabell 7.1 Största tillåtna fel för olika volymomvandlare (inklusive givare) 

Typ av volymomvandlare Största tillåtna fel (i procent av mätvärdet) 

 Vid drifttagning (ny/efter revision) I drift (intagsprov) 

temperaturkompensering ±0,7 % ±1,4 % 

temperatur- och 

tryckkompensering 
±1 % ±2 % 

 
Vid kontroll av volymomvandlare skall minst följande provpunkter finnas med vid typprov: Pmin, 
Pmax, Tmin och Tmax. Se även EN 12405-1 för volymomvandlare. Vid andra prov ska ”normala 
driftförhållanden” för minst två provpunkter gälla. 

 

7.3 Dokumentation 
Dokumentation till volymomvandlare skall omfatta: 

• Beskrivning av hur volymomvandlaren bearbetar värden från flödesmätare, temperatur- och 
tryckgivare.  
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• Redovisning av volymomvandlarens mätnoggrannhet vid testade provpunkter.  
• Uppgifter om hur registrerade och inprogrammerade värden sparas. 

 

8 Temperaturgivare 
8.1 Tekniska krav 

Temperaturgivares mätområde skall minst vara från -20 °C till +50 °C. 

Anslutningskabel skall vara av sådan kvalitet att överföring av signaler kan ske utan påverkan 
av störningar från omgivningen. 

För givare med dykrör skall dykrören ha invändiga mått som medför god passning till avsedd 
givare. 

Temperaturgivarens kopplingsplint och montageläge skall kunna plomberas. 

Det skall framgå om kontaktpasta behövs för att uppnå god kontakt mellan dykrör och givare. 

Utsignal från temperaturgivare till volymomvandlare skall vara entydigt definierad och gå att 
efterlikna utan svårighet inom givarens hela mätområde. 

Egenuppvärmningen får inte överstiga 10 mW. 

Temperaturgivarens felvisning skall inkluderas i volymomvandlarens högsta tillåtna felvisning. 

 

9 Tryckgivare 
9.1 Tekniska krav 

Anslutningskabel skall vara av sådan kvalitet att överföring av signaler kan ske utan påverkan 
av störningar från omgivningen. 

Tryckgivarens kopplingsplint och montageläge skall kunna plomberas. 

Utsignal från tryckgivare till volymomvandlare skall vara entydigt definierad och gå att efterlikna 
utan svårighet inom givarens hela mätområde. 

Tryckgivarens felvisning skall inkluderas i volymomvandlarens högsta tillåtna felvisning. 

Tryckgivaren skall vara av typen absoluttrycksgivare och mätområdet skall vara avpassat för 
rådande tryck. 

 

10 Kontroll 
Mätarkontroll skall utföras med provutrustning som är spårbar till nationella eller internationella 
normaler. Mätresultatet ska anges med en mätosäkerhet. Mätutrustning som är kalibrerade av 
ackrediterade laboratorier eller Riksmätplatser garanterar spårbarhet. 

 

11 Återkommande kontroll 
Gasmätare kontrolleras med intervall som inte får vara längre än längsta tillåtna utesittningstid. 
Innan erfarenhet införskaffats genom återkommande mätarkontroll anger tabell 11.1 längsta till-
låtna utesittningstid. 
Minst 10 % av gasmätarbeståndet som har uppnått utesittningstiden kontrolleras, även om de 
skall kasseras efteråt. Resultaten från den återkommande kontrollen sammanställs årsvis per 
fabrikat och typ. Beroende på utfallet av sammanställningen kan de längsta tillåtna 
utesittningstiderna förkortas eller förlängas för en viss typ av gasmätare. Om andelen felaktiga 
gasmätare av en viss typ provade mätare överstiger 6,5 % minskas utesittningstiden med minst 
ett år i taget. Om andelen felaktiga gasmätare understiger 3 % ökas utesittningstiden med 
längst ett år i taget. Som felaktig gasmätare räknas sådana där felvisningen vid kontroll 
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överstiger felgränserna för gasmätare i drift. Gasmätare som tagits ned på grund av 
funktionsstörningar räknas inte med i statistiken. Antal funktionsstörningar och orsaker till dessa 
ska dokumenteras.  

Kunden kan, om han så önskar, begära kontroll vid annat tillfälle än vad som anges i dessa 
anvisningar. Villkoren för sådan extra kontroll regleras i allmänna avtalsvillkor gasnät eller 
annan överenskommelse mellan nätägare och kund. 
 
Tabell 11.1 Längsta utesittningstid för olika mätartyper 

Mätartyp Längsta utesittningstid 

Bälgmätare G1,6-G10 12 år 

Bälgmätare >G10 16 år 

Bälgmätare med inbyggd temperaturkompensering 8 år 

Turbinmätare utan smörjanordning 8 år 

Turbinmätare med smörjanordning G40-G2500 12 år 

Turbinmätare med smörjanordning G4000-G7000 16 år 

Vridkolvsmätare 16 år 

Volymomvandlare, tryck- och temperaturkompensering 8 år 

Volymomvandlare, temperaturkompensering 8 år 

 

Massflödesmätare placerade i dispenser med publik användning avsedd för fordonsgas, 
rekommenderas årlig återkommande kontroll. Massflödesmätare för depåer och liknande 
användning, rekommenderas att kontroll sker beroende på de volymer som passerar mätaren 
dock minst årligen. För ultraljudsmätare finns ännu inte tillräcklig kunskap för att bedöma 
utesittningstiden. 

 

12 Revision 
Om en gasmätare skall användas på nytt måste den vid behov genomgå revision, dvs. 
gasmätaren granskas och vid behov vidtas åtgärder som gör det sannolikt att gasmätaren mäter 
inom tillåtna gränser ytterligare en driftperiod. Exempel på åtgärder vid revision kan vara byte av 
förslitningsdetaljer eller tätningar. Samtliga gasmätare som används på nytt måste Kontrolleras  
och skall uppfylla samma noggrannhetskrav som gäller för ny gasmätare. 

 

13 Märkning 
Märkning skall vara beständig och tydligt läsbar på flödesmätare, tryckgivare, temperaturgivare 
och volymomvandlare. Se vidare respektive standard enligt kapitel 4. 

 

14 Plombering 
Flödesmätare, tryckgivare, temperaturgivare och volymomvandlare skall efter översyn, 
programmering och kalibrering plomberas. Därefter skall den kunna monteras och tas i drift utan 
att den inre plomberingen bryts. 
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Programvara som är av betydelse för mätningen skall vara skyddad mot obehörig 
programmering.  

Efter montage skall mätaren plomberas. 

 

15 Dokumentation 
Följande uppgifter ska finnas i nätägarens dokumentation (alla uppgifter behöver inte finnas i 
samma register): 

• gasmätarens serienummer eller gasleverantörens eget id-nummer 
• gasmätarens placering 
• tekniska data 
• fabrikat och typbeteckning 
• certifikatnummer eller motsvarande  
• utsättningsdatum och datum för senast genomförda återkommande kontroll 
• resultaten från kontrollerna 

• notering om att gasmätaren är plomberad 

Dokumentationen ska finnas tillgänglig under gasmätarens utesittningstid samt minst tio år 
därefter. (En kund har laglig rätt att ifrågasätta mätningen så länge som 10 år efter det att 
gasmätaren tagits ner.) 

 

16 Mätvärdesinsamling  
Vid inköp av mätare måste kraven för fjärrkommunikation (Automatic Meter Reading, AMR) be-
aktas. Vid fjärrkommunikation gäller det att kontrollera praktiskt att nyinköpta mätare fungerar i 
insamlingssystemet. Vid uppgradering av fjärrkommunikationssystem är det också viktigt att för-
säkra sig om att systemet fungerar mot samtliga fabrikat av mätare. 
 

16.1 Manuell avläsning 
Den tidigare traditionella kommunikationen med mätutrustningen har varit att leverantörens per-
sonal med jämna mellanrum besökt anläggningarna och läst av manuellt för att efteråt införa av-
läsningsvärdena i en databas. Kunderna kan också själva utföra avläsningen genom att skicka 
in avläsningen via avläsningskort, telesvar, Internet el. dyl. Generellt gäller att mätare ska kunna 
avläsas på mätarens display och det är detta värde som gäller vid debitering. 
 
Fördelar: 
• Personal inspekterar visuellt anläggningarna relativt ofta. 
• Då leverantören utför avläsningen blir det dessutom en kontroll av att mätningen inte mani-

pulerats. 
 
Nackdelar: 
• Uppföljningen blir svårare att göra då avläsningen inte blir gjord exakt vid månadsskiften 

och vid samma tidpunkt om inte månadsregister finns. 
• En mätare som slutar att fungera kan stå stilla långa perioder utan att det upptäcks. 
• Avläsningsintervallen blir inte tillräckligt täta för analys av energianvändningen och kontroll 

av mätardimensioneringen. 
 

16.2 Handterminaler 
Här kan man välja handterminal med manuell inmatning av data eller terminal som kan överföra 
mätvärden via kommunikationsgränssnitt från gasmätaren/volymomvandlaren. Handterminal 
kan också vara ett komplement till fjärravläsningen om kommunikationen tillfälligt är ur funktion 
då mätvärden kan hämtas lokalt vid gasmätaren.  
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Fördelar: 
• Om lokal trådlös kommunikation används ger det en snabbare avläsning som inte kräver 

nyckelhantering då avläsaren inte behöver in i huset. 
• Kostnaden för avläsningen med handterminaler blir något lägre än för den traditionella av-

läsningen, man spar tid både vid avläsning och vid överföring av data. 
 
Nackdelar: 
• Se manuell avläsning 
• Svårt att finna en standard för handterminal som klarar flera mätarfabrikat. 
• Anläggningen kontrolleras inte visuellt vid utomhusavläsning. 

 
16.3 Fjärravläsning 

Alla mätvärden som ett energiföretag hanterar, bearbetas med fördel i en central databas för va-
lidering t.ex. rimlighetskontroll och driftutvärdering mm. Hur mätvärdena ska överföras till data-
basen försöker man lösa i olika standardiseringsgrupper, CEN/TC 294 kommunikation. För 
fjärravläsning av mätare finns bl.a. följande system där protokollens detaljerade innehåll är vik-
tiga att känna till. Leverantörer av system ska kunna lämna detaljerad information om protokol-
len. 
 
Överföringssätt/kommunikation som förekommer: 
 
• GSM 
• GPRS 
• Ethernet 
• Fiber 
• Elnät (PLC, DLC) 
• Radio  
• Signalkabel 
• Optokabel 
• Telenätet (uppringning) 

 
Protokoll som förekommer: 
• M-bus är beskrivet i standard, SS-EN 13057, del 2 och 3. 
• LON 
• MOD-bus  
• DLMS 

 
Informationen från och till gasmätaren kan överföras till fjärravläsningssystemet på några sätt 
som här beskrivs med sina för och nackdelar. Uppgifterna kan vara avgörande vid inköp av ny 
mätutrustning. 

 

16.3.1 Pulsutgång 
Pulsutgång har tidigare varit det vanligaste systemet, ett problem med pulsutgång är att det är 
förbrukningsvärdet och inte mätarställningen man får. ”Tappar” man en eller flera pulser på 
grund av någon störning, till exempel dålig kontakt eller annan yttre störning, så vet man inte 
vad som har förbrukats under störningen. Med en mätarställning så får man alltid den "riktiga 
förbrukningen" via mätarställningen, när väl kommunikation har upprättas igen. För överföring 
från flödesmätare till volymomvandlare används ofta pulsutgång. 
 

16.3.2 Seriell utgång 
Avläsning via seriellutgång ger en exakt kopia av det registrerade mätvärdet, ofta skickas mer 
information med t ex. max/min värden under en period, momentana värden för volym, tempera-
tur, effekt, kvalitetsparametrar, felkoder mm. M-bus är ett exempel på seriell utgång. 
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16.3.3 Kommunikation 
Kommunikationen med gasmätaren till det centrala insamlingssystemet väljs med avseende på 
tillgänglighet, mätdatamängder och kostnadsbild. Att beakta är bl a kommunikationstäckningen 
för det valda kommunikationsmedia vid gasmätarnas placering hos kunden.  
 

16.3.4 Utgång till kund 
Ett ökat fokus och intresse för energifrågor har gjort att många kunder nu vill ha möjligheten att 
själva ha kommunikation med mätaren. Med hjälp av momentanvärden är det möjligt att göra en 
bättre energiuppföljning eller en egen reglering beroende på aktuellt effektuttag.  
Det finns idag ett antal mätarleverantörer som i sina mätare har möjlighet till att installera extra 
kommunikationskort. Anslutnings-plinten/kontakten bör för detta kommunikationsgränssnitt 
monteras utanför den plomberade delen av mätaren, så att kunden själv kan koppla in sig utan 
att behöva komma in i mätaren.  
Några mätare ger även möjlighet till att ansluta en analogutgång (4-20 mA) från mätaren som 
kan visa flöde, effekt eller temperaturer. Det kan dock vara på sin plats med en varning: Vanligt-
vis så är det kunden som spänningsmatar denna signal, utanför gasleverantörens kontroll. Det 
är lämpligt att använda utgångar med galvanisk isolation. 
 

16.3.5 Leverans av mätvärden/statistik till kund 
I samband med att fler energiföretag fjärravläser alla sina mätare inom olika energislag så 
kommer möjligheten till att leverera dessa värden, till kund. Det kan till exempel ske genom fil-
export eller via ett webbgränssnitt.  
 

16.4 Ägare av mätvärdena 
I viss mån regleras ägandet/rätten till mätvärden. Det känns möjligen självklart att gasdistributö-
ren "äger" mätvärden, men kunden måste på något sätt kunna ta del av dessa, framförallt de 
som rör faktureringen, men även timvärden och timstatistik kan bli aktuellt.  
Mätvärden kopplade till en specifik kund får inte utlämnas till tredje part utan kundens medgi-
vande. 
 
 

16.5 Smarta mätare 
Även om de europeiska tillsynsmyndigheterna tillsammans har tagit fram riktlinjer för funktioner 
som ska klassas som smart gasmätning, så bedömer Energimarknadsinspektionen i en rapport 
till regeringen (EI R2012:01) att en övergripande definition av en smart gasmätare, i vart fall i ett 
första steg, är att den kan fjärravläsas. 
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Bilaga 1 1(1) 
 
Grundformel för gasmätning 
 

W=VN*H 

där 

W = levererad energi (kWh, MWh) 
VN =  uppmätt gasmängd vid referensförhållanden (normaltillstånd) (Nm3) 
H =  gasens värmevärde vid referensförhållanden (normaltillstånd) (kWh/Nm3) 

Omräkning från drifttillstånd till normaltillstånd sker enligt formeln nedan 

N D
D

N

N

D

N

D
V = V *

P
P

*
T
T

*
z
z

 

där 

V = volym (m3, Nm3) N = referensförhållanden (normaltillstånd) 
P = tryck (kPa, mbar) 
T = temperatur (°C, K) 
z = kompressibilitetsfaktorn 
N = villkoren vid referensförhållanden (normaltillstånd) 
D = villkoren vid driftstillstånd 

 

Anm: För energigas med tryck upp till 100 mbar är ZN/ZD ≈ 1 

 

Densiteter 
 

Densiteten är ca 0,82 kg/Nm3 för naturgas, men varierar med gaskvaliteten, Se även Swedegas 
hemsida www.swedegas.se  

Fordonsgas standarden SS 15 54 38 ”Motorbränslen – Biogas som bränsle till snabbgående 
ottomotorer” anger vilka krav som ställs på biogas när den ska användas som bränsle för 
fordon. Standarden beskriver två kvaliteter A och B, A ska innehålla en metanhalt på 97 % +/- 1 
% och B ska innehålla en metanhalt på 97 % +/- 2 %. 

 

http://www.swedegas.se/
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Bilaga 2 1(2) 
 
Val av volymomvandlare (kompenseringsverk) 
 

För större förbrukare används utrustning för volymomvandling till normalkubikmeter dvs. 
1,01325 bar och 0 °C. Volymomvandlaren erhåller pulser från flödesmätaren och har dessutom 
givare för att mäta tryck och temperatur. 

Tabellen nedan visar vilken typ av volymomvandlingsutrustning som bör installeras beroende på 
anslutningstryck och abonnerad effekt vid en energiförbrukning större än 800 MWh/år. Vid 
förbrukning mindre än 800 MWh/år installeras normalt inte volymomvandlingsutrustning. 

 

Referens Anslutningstryck Effektområde Volymomvandling 

Tryckkompensering; P 

Temp.kompensering: T 

1 20 mbar 1-250 kW - 

2 20 mbar 250-400 kW T 

3 100 mbar 100- kW P, T* 

4 4 bar 650- kW P, T 

5 20 mbar 1-250 kW - 

6 20 mbar 250-400 kW T 

7 20 mbar 1-250 kW - 

8 20 mbar 250- kW T 

9 10-12 mbar - - 

 
Referens:  
1. Småhus och panncentraler   6. Småhus och panncentraler 
2. Panncentraler 7. Panncentraler 
3. Panncentraler. 8. Småhus och panncentraler 
4. Större panncentraler och industri 9. Stadsgasnät 
5. Anläggning utan tryckreducering   
 
*) Temperaturkompensering är tillräcklig om tryckfallet mellan regulator och gasmätare är 

mindre än 5 mbar. 
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Bilaga 2 2(2) 
 

Flödesschema för val av volymomvandlingsutrustning:  
 

Årsförbrukning >800 
MWh/år 

Anslutningstryck >20 
mbar 

Volymomvandlingsutrustning för 
tryck och temperatur 

Ingen volymomvandlingsut-
rustning 

Volymomvandlingsutrustning för 
temperatur 

Tryckfall mellan 
regulator och mätare 
>5 mbar 

Regulator 

JA 

JA 

JA 

JA 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

NEJ 



E
ne

rg
ig

as
 S

ve
rig

e 
20

13

En arbetsgrupp inom Energigas Sveriges Teknikkom-
mitté har utarbetat dessa branschgemensamma an-
visningar för hantering av gasmätare för energigaser. 
Anvisningarna har tillkommit för att öka tryggheten för 
både konsumenten och gasleverantören när det gäller 
att rätt gasmängd har registrerats, samt för att erhålla ett 
gemensamt system för statistikuppsamling.
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