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Mätarbyten kat. 1-4 
 
Kontroll av mätsystem
        
Avläsningar 

Felavhjälpning

Service 

Åtgärd efter kontroll 
av mätsystem

          Pilotmontage

          Clean-up  

         Provmontage

        Ombyggnader

    Inframontage



Lysmasken Energi & Mätteknik AB utför 
kundnära mättjänster inom mätning av över-
förd energi, till exempel fjärravläst el- och 
fjärrvärmemätning. En nischad verksamhet 
där vi ligger i framkant när det gäller såväl 
kompetens som teknisk fältutrustning.  

Din leverantör av mättekniska tjänster
Vår affärside är att med kvalitet, kompetens 
och säker leverans erbjuda våra kunder mark-
nadens mest prisvärda mättekniska tjänster. 
Genom att alltid erbjuda ett fast pris och ut-
föra det vi lovar med hög kvalité inom fast-
ställd tidsplan ska vi vara det självklara valet.

Bolagets säte är i Kinna i Västsverige, arbets-
området är mellersta och södra Sverige, men 
även Norge ses som en framtida marknad. 
Lysmasken har medverkat i samtliga Vatten-
falls stora rikstäckande mätprojekt i Sverige 
sedan dessa startade 2003. 



Vi vill helst driva uppdragen med egen projektledning tillsammans med 
uppdragsgivaren då vår affärsidé bygger på ett effektivt fältarbete. För 
oss är det bara en fördel att få ta det totala kundansvaret. Som under-
lag till varje uppdrag behöver vi en Excel-fil med anläggningsuppgifter 
och x & y koordinater. Resten sköter vi. 

Genom en väl genomarbetad struktur tar vi på oss hela ansvaret från 
början till slut. Vi skapar också trygghet för beställaren genom att bara 
använda egen och välutbildad personal med lång erfarenhet.

Våra montörer är självgående och har mycket stor vana vid kundnära 
jobb. All personal har konsekvent klädsel, servicebilarna har samma 
utseende och en tydlig textning. En enhetlig företagsprofil skapar 
trygghet och förtroende hos kunderna.

Egen projektledning
och bara egen 

personal



Våra tjänster:

Sedan starten med montage av 
fjärravlästa elmätare i Sverige har 
Lysmasken medverkat som en special-
grupp i bland annat Vattenfalls stora 
projekt. Vi erbjuder:

Elmätarbyten, Kategori 1. 

Montage av 
infrastruktur/mätinsamling .

Mätaravläsning.

Montage av kommunikations-
utrustning. 

Kommunikationskontroll
och felavhjälpning.

Ombyggnader av mätarplatser.

Mätsystem Kategori 1 Genom stor erfarenhet och teknisk 
kompetens inom mätning med 
mättransformatorer kan Lysmasken 
erbjuda följande:

Kontroll av mätsystem 

Åtgärd efter kontroll.

Byte av strömtransformatorer 
och biledare.

Montage av kommunikations-
utrustning. 

Kommunikationskontroll
och felavhjälpning. 

Mätarbyten. 

Optimering av mätsystem med 
hänsyn till abonnerad effekt. 

Specialjobb inom Kat 2-4.

Mätsystem Kategori 2-4

Montage av Smart Grid-system
i transformatorstationer.

Arbete på känsliga anläggningar.

Laddstationer.

”Skärgårdsjobb”.

Övriga arbeten





Inom företaget har vi kontinuerligt byggt upp erfarenhet och kompetens 
genom att delta i stora projekt med bland annat Vattenfall. Med detta 
som grund har ett unikt upplägg inom fältarbetet skapats.  Då vi endast 
använder egen välutbildad personal med hög kompetens garanteras en 
hög kvaliet. Detta förstärks ytterligare genom ett eget digitalt fältorder-
system ”Lysis” där fältarbetet kvalitetssäkras och effektiviseras. 

Våra tekniker har gedigen utbildning. Utöver treårig elutbildning finns 
ESA, AMS, Verifieringsutbildning, Heta arbeten, Arbete vid väg 
och HLR. Vissa tekniker har även utbildning för stolpgång.

Vi har också ett ledningssytem för kvalitet och miljö som uppfyller 
kraven enligt EN ISO 9001:2008 och EN ISO 14001:2004.

Vi jobbar mot ständig förbättring och noll fel

Vår kunskap ger trygghet



Lysmasken Energi- och Mätteknik i Kinna AB, Velingstorpsvägen 38, 511 56 Kinna, 
www.lysmasken.se   info@lysmasken.se

Tel: 0320-100 01

Verksamheten bedrivs i huvudsak i södra och mellersta Sverige.
Företaget har sitt säte i Kinna, 6 mil sydost om Göteborg.
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