
Ökad försäljning och flera produktnyheter
Vi på Metrum ser ett snabbt växande behov av tillförlitliga mätsystem för såväl 
elnätsbolagen som industrin, vilket har sin bakgrund i de snabba förändringar som 
sker inom energisektorn. Såväl kapacitetsbrist i vissa delar av elnäten som den ökande 
andelen förnyelsebara energikällor och därtill snabba förändringar i lokalnäten gör att 
behovet av proaktiva mätningar och dynamiska lösningar ökar för varje dag.

För att möta denna utveckling har Metrum tecknat ett strategiskt samarbetsavtal 
med Hitachi Energy som innebär att vi kan hjälpa våra gemensamma kunder med 
helhetslösningar – allt från mätning till analys och slutligen en kostnadseffektiv åtgärd.

Föregående år var delvis utmanande med fortsatt pandemi, men vi lyckades ändå 
säkerställa en ökad försäljning på över 30 procent jämfört med föregående år. Därtill 
vann vi flera större upphandlingar både i Sverige och inter nationellt. Vi adderade 
också nya kundsegment som har behov av proaktiva mät system, ett exempel är ett av 
världens största datacenter som nyligen har byggts i Dubai.

Utöver detta utvecklade och lanserade vi under förra året ett antal nya instrument
modeller och adderad funktionalitet, bland annat nya optioner för att komplettera 
mätningen med möjlighet till dynamisk styrning. Ett exempel är ny option för 
streaming av högupplöst mätdata för frekvensreglering (FCR/FFR).

Under det innevarande året kommer Metrum lansera ett antal nya underhålls och 
mättjänster och för att sätta tryck i det arbetet har vi nyligen utökat organisationen 
med ytterligare en supportingenjör. Vi hälsar Niklas Klasson, högskoleingenjör inom 
energi och elkraft, välkommen till oss på Metrum!

Vi fortsätter också att satsa på utbildningar och seminarier, där vi har sett en stor 
efterfrågan från våra kunder och andra intresserade. Våra kommande aktiviteter visas 
här i nyhetsbrevet och kan bokas på webbsidan.

Vi fram emot ett riktigt spännande år med nya projekt tillsammans med våra kunder 
och samarbetspartner. Vi hörs och ses!

Robert Olofsson 
Vd Metrum
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UTVECKLING

Nytt portabelt mätinstrument 
Metrum har lanserat Metrum PQX3-FR-P – ett portabelt mät
instrument som möter behovet av tillförlitliga mätningar i dagens 
elnät. Instrumentet är en vidare utveckling från Metrums senaste 
PQX3mät instrument plattform och uppfyller produktstandarder 
för Klass A elkvalitetsinstrument (PQIA).

Instrumentet ger möjlighet till kvalificerad störnings analys och 
mätning i högre frekvensområden, där nya störningar uppstår som 
ännu inte ingår i aktuella föreskrifter för spänningskvalitet.

Kommande seminarier och utbildningar
Samtliga kommande aktiviteter hittar du alltid på metrum.se

Metrum PQX3 FFR ger balans i nätet 
Tillsammans med våra samarbetspartner har vi utvecklat Metrum 
PQX3 FFR – ett typgodkänt instrument som tillhandahåller 
mätvärden för distribuerad frekvensstyrning i elnätet.

FFR står för Fast Frequency Reserve, vilket är ett sätt att 
decentraliserat och reaktionssnabbt tillhandahålla balanskraft 
med hjälp av stora batterianläggningar. Metrum PQX3 FFR ger 
snabba mätvärden med stor robusthet och hög precision och är 
på så vis en kritisk komponent i frekvensstyrningssystemet.

Metrum på Conferencia Smart Energy 
Under mars medverkade Metrum på en vetenskaplig konferens 
om smart energi med deltagare från den colombianska industri 
och energisektorn. Konferensen arrangerades av Universidad 
Nacional i Bogotá, Colombia. 

Henrik Tuvesson, affärsutvecklare på Metrum, var inbjuden för att 
berätta om betydelsen av elkvalitetsmätning i smarta elnät. Övriga 
talare och panelister kom bland annat från KTH, elbolaget Celisia 
samt Niftyenergy, som är Metrums distributör i Sydamerika.

Elkvalitetsutbildning Borås
UTBILDNING · 10 MAJ 2022

Kursen ger grundläggande ellära och 
elkvalitet med teoretiska delar samt 
praktiska övningar.

Klientanvändare del 2
UTBILDNING · 26 MAJ 2022

Webbsänd utbildning med fokus på 
SC/PQController och PQ Viewer.

Proaktiv mätning
SEMINARIUM · 9 JUNI 2022

Lösningar för proaktiva mätningar i 
lågspänningsnät, inklusive solcells
anläggningar och laddstationer.



MARKNAD

Fortsatt satsning på den 
australienska marknaden
Genom partneravtal med distributören KingHill Pty Ltd 
och konsultbolaget KBik Power för teknisk support har 
Metrum etablerat sig i Australien. Metrum erbjuder lokal 
närvaro med hög teknisk kompetens och förståelse för 
kundernas verksamhet och förutsättningar.

Under februari besökte Jonas Lindholm, grundare av 
KingHill Pty Ltd, Metrum i Göteborg för att diskutera 
möjligheter och planerade marknadsaktiviteter på den 
australienska marknaden.

Fullskalig elkvalitetsmätning på 
Tidaholms Energi
Tidaholms Energi gör en omfattande satsning på att 
börja mäta elkvalitet och detektera störningar. Bland 
vinsterna finns ökad leveranssäkerhet, möjlighet till 
proaktivt underhåll samt bättre nätinformation.

– Elkvalitetsmätning blir allt viktigare för att vi ska kunna 
erbjuda en bra produkt med hög leveranssäkerhet, 
säger Magnus Sjögren, elnätschef på Tidaholms Energi. 
Vi vill vara mycket mer proaktiva än vi är idag. I stället 
för att kunderna ringer till oss och berättar att något är 
fel så ska vi planera in driftstoppen och informera de 
kunder som påverkas med god framförhållning.

Samarbete med Hitachi Energy 
kring lösningar inom elkvalitet
Hitachi Energy och Metrum har inlett ett utvecklings
samarbete för att hitta lösningar på problem med 
elkvalitet kopplat till förnybar elproduktion och 
laddning av elfordon.

– Efterfrågan ökar på mätsystem som möjliggör en mer 
dynamisk balans i elnätet, säger Robert Olofsson, vd på 
Metrum. Kunskapen från mätningarna gör att Hitachi 
Energy kan installera flexibla lösningar som hanterar 
kvalitetsproblem i elnätet.

Metrum säkerställer drift och 
tillgänglighet för datacenter i Dubai
Ett av världens största mjukvaruföretag har valt Metrum 
som leverantör för elkvalitetsmätning i flera stora 
datacenter som byggs i Dubai, Förenade Arabemiraten. 
Ordern omfattar Metrum PQX3FR och Power Monitor 
för kontinuerlig och proaktiv övervakning av alla 
huvudmätare i serverhallarna.

Metrums system kommer bland annat användas för att 
övervaka strömförsörjningen, ge tidiga varningar vid 
störningar samt möjliggöra förebyggande underhåll. 
Automatiska rapporter visar resultat av mätningar 
inklusive grafer och trender för de olika mätpunkterna.
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Metrum SC (FR)
Nätstationsanalysator 
med feldetektering

Proaktiv kontroll av lågspänningsnät 
Metrums nätstationsanalysator Metrum SC (FR) är ett multiinstrument för över
vakning av nätstationer och lågspänningsnät. Instrumentet är framtaget för att möta 
det ökade behovet av tillförlitlig mätdata och driftinformation när lågspänningsnätet 
utmanas av bland annat expansiv installation av solcellsanläggningar och kraftigt ökat 
effektuttag i lokala delar till följd av elbilsladdning.

Den nya nätstationsanalysatorn uppfyller alla mätbehov i lågspänningsnät och 
inkluderar såväl elkvalitetsmätning och rapportering enligt svenska EIFS 2013:1 
som nya mätalgoritmer för avancerad störningsanalys med möjlighet att upptäcka 
begynnande och intermittenta fel. 

Metrum SC FR installeras som fristående mätare på befintlig mätartavla men erbjuds 
även kapslad med batteribackup och router från AddSecure för mätning i alla olika 
mätpunkter i lågspänningsnät.

Stöd för nationella spännings kvalitets
föreskrifter (till exempel svenska EIFS 2013:1)

Inbyggd rapportanalys – stödjer nationella 
spänningskvalitetsstandarder

Tydlig feedback (röd/grön)

Proaktiv lösning – larm vid ett tidigt 
stadium, undviker kostsamma problem

Blackbox – dokumenterad information 
om störningar och dålig elkvalitet

Statistik – informerar om var 
underhåll ska prioriteras


