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1 Indledning 

 

1.1 Flowmåling er væsentlig for løsning af energi- og miljøproblemer  
 
Aktualiseringen af klimaproblematikken og knappe energiressourcer stiller store udviklingsmæssige 
udfordringer, hvilket i høj grad berører flow- og energimåling. Samtidig foregår der internationalt 
forskellige tiltag vedr. flowmåling, hvilket bl.a. er kommet til udtryk i det europæiske EMRP-
program (European Metrological Research Programme), hvor såvel energi som miljø er områder, 
der udbydes projektforslag inden for. 
 

1.2 Energi og miljøprojektets og rapportens formål 
 
Formålet med den aktuelle rapport og det arbejde, der ligger bag, har været at kortlægge, belyse 
og vurdere de flowmålemæssige udfordringer i relation til de aktuelle energi- og klimamæssige 
problemer og ”state of the art”, samt at pege på, hvor en dansk flowindsats i særlig grad giver 
mening ud fra den danske erhvervsstruktur og de faciliteter og ekspertiser, som er samlet gennem 
etableringen af Flowcenter Danmark - det danske ”centre of excellence” for flowmåling. I arbejdet 
er tillige taget afsæt i den i 2007 udarbejdede handlingsplan for det metrologiske hovedområde: 
”Flow (Strøm i fluide medier)”. 
 
Ud over det primære sigte på udvikling af flowmåling i relation til den generelle udvikling inden for 
energi og miljø har et væsentligt element i det aktuelle arbejde været at styrke kontakten til 
internationale forskningsmiljøer på flowområdet, herunder til andre nationale 
metrologilaboratorier. Hensigten med dette har tillige været at styrke indsigten i, hvor de andre 
laboratorier har deres styrke, og hvor der er potentielle muligheder for at samarbejde i fremtidige 
EMRP-projektsammenhænge til gavn for både Flowcenter Danmarks udvikling og for et øget 
samarbejde med dansk erhvervsliv. 
 

1.3 Rapportens udarbejdelse og indhold 
 
Rapporten er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Flowcenter Danmarks basisorganisationer, 
dvs. FORCE Technology og Teknologisk Institut. Endvidere har der været sparring med Flowcenter 
Danmarks følgegruppe samt andre interessenter. 
 
Hovedaktørerne i projektarbejdet og rapportens udarbejdelse har fra FORCE Technology været 
Lars Poder, der samtidig har været koordinator for aktiviteten, og Lene Savstrup Kristensen, og fra 
Teknologisk Institut John Frederiksen og Niels Winther. Endvidere har Kaj Bryder, Teknologisk 
Institut medvirket ved aktivitetens koordinering og  rapportens redaktionelle opbygning.  
 
Ved rapportens udarbejdelse blev på et tidligt tidspunkt taget afsæt i en opdeling i følgende fire 
hovedområder: 

1) Luftmiljø med sigte på at måle CO2 og andre emissioner mv., der gennem energiproduktion 
eller anden energianvendelse forringer miljøet   

2) Energiproduktion dækkende såvel traditionelle som alternative brændsler og vedvarende 
energi 
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3) Energieffektivitet med fokus på energidistribution og forbrugsmæssig anvendelse i bolig, 
proces og transport 

4) Vand og spildevand omfattende bl.a. de særlige problematikker i forbindelse med 
klimaafledt ”monsterregn”. 

     Inden for hvert hovedområde beskrevet i kapitel 3 – 6 er belyst: 
- Tendenser i samfund og erhvervsliv med relation til energi og miljø 
- Områdeafgrænsning med relation til flowmåling 
- Eksisterende målemetoder/state-of- the-art vedr. flowmåling 
- Måletekniske problemstillinger og udfordringer 
- Flowområdets betydning for det danske samfund og erhvervsliv 
- Nuværende udviklingsaktiviteter for flowområdet 
- Forslag til videre danske udviklingstiltag.  

 
I kapitel 7 er givet en samlet oversigt over væsentlige internationale udviklingscentre og –tiltag 
inden for flowområdet, og kapitel 8 gives en sammenfatning og vurdering af de udredte 
udviklingsbehov i forhold til Flowcenter Danmark.
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2 Sammenfatning og konklusion 
 
 

Rapporten belyser flowmålingens betydning, state-of-the-art og udfordringer i forhold til den 
generelle udvikling inden for energi og miljø, som i høj grad tager afsæt i klimaproblemer og 
knappe ressourcer. Dette sker gennem fire kapitler omhandlende flowmåling i forhold til hhv: 
luftmiljø, energiproduktion, energieffektivitet og vandmiljø, og som hver bl.a. belyser: 
 hovedområdets betydning og udvikling i fht. energi- og miljødebatten 
 flowmålingens rolle, state-of-the-art og udfordringer i fht. området samt dens betydning for det 

danske samfund og erhvervsliv 
 den internationale udvikling vedr. flowmåling med relation til området 
 behovet for danske tiltag med henblik på at løse de flowmåletekniske problemer.  
 
Det kan ud fra denne gennemgang konkluderes: 
 At, de fire hovedområder hver især byder på udfordringer og muligheder, som i høj grad 

adresserer danske interesser inden for erhvervsliv, samfundet i øvrigt og Flowcenter Danmark. 
 At, Danmark både erhvervs- og laboratoriemæssigt har et stærkt afsæt til at kunne medvirke 

aktivt i den videre udvikling vedr. flowmåling rettet mod at styrke en energi- og klimamæssigt 
mere bæredygtig udvikling. 

 At, der gennem den netop indgåede resultatkontraktaftale med Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen for perioden 2010-2012 er tilvejebragt et godt afsæt for at følge op på 
Flowcenter Danmark-indsatsen inkl. tilhørende spydspidsaktiviteter, ligesom flere af de 
konstaterede udviklingsbehov inden for energi og miljø har relation til brancherelaterede, 
danske F&U-områder med høj prioritering. 

 At, det europæiske metrologiprogram EMRP over 7-års perioden i høj grad adresserer behovet 
for bedre flowmåling, hvilket blev underbygget i det første kald angående energiområdet, der 
samtidig viste, at de øvrige nationale metrologilaboratorier inden for flowmåling fandt, at 
Flowcenter Danmark var en væsentlig samarbejdspartner. På den anden side må også 
erkendes, at netop Danmarks begrænsede økonomiske engagement i EMRP-programmet og en 
betydelig opsplitning på mange metrologiske indsatsområder er en hæmsko for dansk 
deltagelse i kommende EMRP-flowprojekter. 

 At, det internationale kontaktnet, som er blevet etableret gennem nærværende delprojekt, 
afholdelse af EURAMET’s flowmøde i 2009 mv. kan være en basis for senere at kunne deltage i 
andre europæiske projekter med relevans for flowmåling, herunder projekter under EU’s 7. F&U 
rammeprogram. 

 
I rapporten er afsluttende udpeget følgende hovedområder for kommende dansk indsats: 
 Forskellige flowmålerprincippers egnethed til forskellige medier, flow og installationsforhold. 
 On-site kalibrering med sigte på at forbedre måleusikkerhed og – robusthed. 
 Detaljeret udredning af flowmålingsbehov og –muligheder vedr. CO2 og partikelemissioner. 

 
Disse aktiviteter vurderes samtidig at kunne indgå i samspil med opfølgende, generelle 
brancherelaterede tiltag inden for såvel vand- og regnvand som hele energiområdet. 

Samlet set er flowmålingsområdet således klart et område med perspektiver i forhold til Danmarks 
interesser i udviklingen inden for energi og miljø.
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Figur 3-1 Drivhusgasserne får betydning for klimaet /TV2/ 

3 Flowmåling inden for luftmiljø 
 

3.1 Tendenser i samfund og erhverv med relation til de klima- og 
luftmiljømæssige udfordringer 
 
Danmark har lige som resten af EU stor fokus på nedbringelse af påvirkninger, der forringer 
miljøet. Denne beskrivelse fokuserer alene på luftbårne emissioner – problemstillinger relateret til  
udledninger til vandmiljøet fremgår af et separat afsnit.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Udledning af drivhusgasser og de klimamæssige konsekvenser 
Selv om vi stoppede al udledning af drivhusgasser i dag, forudser forskere, at vi får en global 
temperaturstigning på yderligere én grad over de næste 40-50 år - alene på grund af de 
drivhusgasser, der allerede er udledt! 
 
DMI's beregninger med globale og regionale klimamodeller viser følgende generelle udvikling for 
klimaet i Danmark i 2100 i forhold til 1990:  
 En stigning i den årlige middeltemperatur på 0,7-4,6° C 
 En moderat stigning i vinternedbøren på 20-40 %  
 Et mindre fald i sommernedbøren på 10-25 % 
 En tendens til flere episoder med meget kraftig nedbør, især om efteråret 
 En øget tørkerisiko i vækstsæsonen. 
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Figur 3-2 Oversigter som denne bliver mere almindelige i fremtiden /DMI/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med denne udvikling øges behovet for måling af CO2 og andre drivhusgasser som grundlag for 
reduktion af emissionerne, og der stilles løbende krav inden for området. Danmark har via EU 
Kommisionens klimapakke et mål om at nedbringe udslippet af CO2 med 20% inden 2020. Vejen 
dertil er, at en øget del af landenes energiforbrug skal dækkes med vedvarende energi. Derfor har 
kommisionen opstillet et bindende mål om, at 20% af energiforbruget i 2020 skal dækkes af VE, 
herunder et mål om 10% biobrændstoffer. 
 
I forbindelse med denne aftale har Danmark valgt at bidrage med en samlet reduktion på 30% 
inden 2020 (dog er tallet kun 26,8% på den måde vi i Danmark gør det op på, og derfor har 
Danmark sat et ekstra mål, der hedder at nå 33,6 % i forhold EU’s tal inden 2025 - altså det der 
svarer til 30% på den måde, man gør det op på i Danmark). 
 
Kuldioxid, CO2  
Udledningen af CO2 stammer altovervejende fra forbrænding af kul, olie og naturgas på 
kraftværker samt i beboelsesejendomme og industri, men også vejtrafik udgør en betragtelig del 
med ca. 20% af CO2-udledningen. De relative store udsving i emissionerne fra år til år skyldes 
handel med elektricitet med andre lande, herunder særligt de nordiske. 
  
De seneste års begrænsning i CO2-emissionene skyldes primært at flere kraftværker har ændret sin 
brændselssammensætning fra kul til naturgas og vedvarende energi. Som et resultat af de seneste 
års mindskede anvendelse af kul stammer hovedparten af CO2-emissionen nu fra forbrænding af 
olie. 

 
Metan, CH4  
Den største kilde til menneskeskabte udledninger af metan er landbruget, fulgt af 
deponeringsanlæg og energiproduktion. Udledningen fra landbruget skyldes dannelse af metan i 
husdyrenes fordøjelsessystem samt håndtering af husdyrgødning. Udledningerne fra landbrug og 
deponeringsanlæg er begge faldet med 10-11% siden 1990, da dels husdyrholdet er forskudt fra 
en nedgang i kvægbestanden til en stigning i svinebestanden, og dels opsamlingen og udnyttelsen 
af deponigas er øget i perioden. 
 
Udledningen fra energiproduktion er stigende på grund en øget anvendelse af gasmotorer, som har 
et stort metan-udslip i forhold til andre forbrændingsteknologier. 
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Lattergas, N2O  
Landbruget udgør langt den vigtigste kilde til udledning af lattergas, da dette kan dannes i jord ved 
bakteriel omdannelse af kvælstof i udbragt handels- og husdyrgødning. Også i drænvand og 
kystvand kan der ske en bakteriel omdannelse af kvælstof. Fra 1990 ses et tydeligt fald i lattergas-
udledningen fra landbruget. Det skyldes mindre og bedre anvendelse af gødning. En lille del af 
lattergasemissionen stammer fra katalysatorbilers udstødning.  
 
Industri gasserne HFC’er, PFC’er og SF6  
De industrielle drivhusgassers (HFC’er, PFC’er og SF6) bidrag til Danmarks samlede udledning af 
drivhusgasser er forholdsvis beskedent, men til gengæld har udledningen af disse gasser vist den 
kraftigste procentuelle stigning i løbet af 1990’erne. HFC’erne, der primært anvendes inden for 
køleindustrien, bidrager med de største industrielle drivhusgasemissioner. I 2001 bidrog 
industrigasserne med ca. 1% af den totale udledning af drivhusgasser, svarende til ca. 700.000 ton 
CO2-ækvivalenter. Der er dog i 2001 og 2002 vedtaget ny regulering på området, som omfatter 
både afgifter og forbud.  

 

3.1.2 Drivhusgasemissionerne fordelt på sektorer 
 
Den forventede danske drivhusgasemission i 2010 fordeler sig på følgende kategorier: 
 Indvinding, konvertering og distribution af energi i energisektoren: 46,1 pct.  
 Forbrænding af brændsler ved transport: 18,3 pct.  
 Udslip af metan og lattergas samt forbrænding af brændsler i landbrugssektoren:16,4 % 
 Forbrænding af brændsler i industri og erhverv samt emission af industrigasser: 3,0 %  
 Forbrænding af brændsler i husholdningerne: 5,1 %. 
 Udslip af metan i affaldssektoren: 1,1 %. 
 
Inden for hver sektor er der en række tekniske muligheder for at begrænse emissionerne. Disse 
muligheder vil normalt være forbundet med øgede omkostninger, men der kan være meget stor 
forskel på, hvor store omkostninger, der kan forventes. 
 
De mest miljøbelastende virksomheder skal gøre rede for deres miljøforhold i grønne regnskaber 
evt. suppleret med miljøøkonomistyring. Andre reducerer miljøbelastningen fra produkterne ved 
hjælp af miljømærker, livscyklusvurderinger og grønne indkøb. Disse aktiviteter er ofte er baseret 
på antagelser og ikke på konkrete emissionsmålinger, så i mange tilfælde er en flowmåling en 
væsentlig parameter, når de belastende processer skal optimeres/dokumenteres. 
 
Energisektoren 
Danmark er selvforsynende med energi, hvilket primært skyldes produktionen af olie og gas i 
Nordsøen, men også at vedvarende energi i stigende grad bidrager til landets energiforsyning. Den 
samlede egenproduktion af energi er mere end tredoblet over de seneste godt ti år.  
 
Afhængigheden af olie og kul er faldet, og især i el- og varmeproduktionen er det lykkedes at 
substituere med andre brændsler. Vedvarende energi udgør ca. 17% af det faktiske energiforbrug.  
Mere end 2/3 af elforsyningen stammer fra store centrale kraft- eller kraftvarmeværker medens 
fjernvarmeforsyningen dækker næsten halvdelen af opvarmningsbehovet. Energisektoren 
(energiproduktion og –forsyning) står alene for 40% af den totale udledning af drivhusgasser. 
 
Transportsektoren 
Transporten er øget væsentligt igennem de seneste år. Persontransporten er (eksklusive 
motorcykel-, knallert- og cykeltransport) steget fra 75 mia. person-kilometer i 2003 til 82 mia. i 
2007. Godstransporten på veje er i tilsvarende periode steget fra 12 mia. ton-km til 14 mia. 
Transportsektoren bidrager med 18% af Danmarks samlede drivhusgasudledning. 
Landbrugssektoren 



Flowcenter Danmark 
Delaktivitet C: Flowmåling inden for energi og miljø 
Flowmåling inden for luftmiljø 
_________________________________________________________________________ 

 10  

Landbruget er ansvarlig for størstedelen af den danske udledning af lattergas (N2O). I perioden fra 
1990 til 2007 er denne udledning imidlertid faldet med 31 pct primært p.g.a. Vandmiljøplanerne. 
Det skyldes et lavere forbrug af kvælstofhandelsgødning som følge af en bedre udnyttelse af 
kvælstof i husdyrgødningen. 
 
Udledningen af metan fra husdyrenes fordøjelsessystem er ligeledes faldet som følge af en 
faldende kvægbestand. Omvendt har en stigende andel af gyllebaserede staldsystemer sammen 
med en øget svineproduktion bevirket, at udledningen fra husdyrgødning er steget. I alt er 
udledningen af metan fra landbrugssektoren faldet med 4 pct. fra 1990 til 2007. 
 
Industri- og erhvervssektoren 
De igangværende initiativer til at reducere udledningen fra industri og erhverv omfatter både 
fremme af energibesparelser og energieffektivisering samt initiativer for reduktion af udledning af 
industrigasser. Der har været arbejdet med energieffektivisering i den offentlige sektor i flere år, og 
der er opnået væsentlige besparelser. Der er imidlertid fortsat økonomisk rentable 
besparelsesmuligheder. I forlængelse af bestemmelserne i lov om fremme af besparelser i 
energiforbruget fra 2000 og flere energipolitiske aftaler er der planer om at stramme indsatsen 
specielt i den statslige sektor. 
 
Reguleringen af udledningen af de industrielle drivhusgasser (HFC’er, PFC’er og SF6) er 2-faset, idet 
der dels er vedtaget en afgift, dels er udstedt en bekendtgørelse om afvikling af brugen af 
gasserne i nye anlæg. Afgiften pålægges stofferne ved indførslen til landet, idet der ikke er 
produktion af stofferne i Danmark. 

I juli 2002 trådte en bekendtgørelse om regulering af de industrielle drivhusgasser i kraft. Den 
omfatter et generelt forbud mod anvendelse af de industrielle drivhusgasser i en lang række nye 
anlæg/produkter fra 1. januar 2006, herunder f.eks. husholdningskøle og –fryseskabe, PUR-skum 
m.m. 

Husholdningssektoren 
For at reducere både den direkte og den indirekte CO2-udledning fra husholdningssektoren er der 
iværksat en lang række initiativer. Initiativerne fremmer elbesparelser, besparelser i 
energiforbruget til rumopvarmning og brændselsomlægninger (fra elvarme og olie til fjernvarme, 
naturgas og vedvarende energi).  
 
Som opfølgning på klimastrategien forventes igangsat nye energibesparende initiativer bl.a. i form 
af normer for produkters energieffektivitet. 
 
Affaldssektoren 
Affaldssektorens primære udledning er metan, og sektoren bidrager med ca. 1% af den totale 
udledning af drivhusgasser. Udledningen af metan fra affaldssektoren forventes fremover at falde 
som følge af den pligt, kommunerne siden 1997 har haft til at anvise forbrændingsegnet affald til 
forbrænding. Desuden nyttiggøres gas fra en række deponeringsanlæg i energiproduktionen,  
hvilket bidrager til en reduktion af både CO2- og metanudledningerne. Affaldssektorens bidrag til 
reduktion af drivhusgasudledningen består overordnet i at begrænse deponering af organisk affald, 
at nyttiggøre gas fra nedlagte/eksisterende deponeringsanlæg og at udnytte affaldet som 
energikilde. 
 
Ved ændringen af affaldsbekendtgørelsen i 1996 blev der indført en kommunal pligt til at anvise 
forbrændingsegnet affald til forbrænding (svarende til et stop for deponering af forbrændingsegnet 
affald). Dette virkemiddel har medført, at store mængder af brændbart affald, som tidligere blev 
deponeret, nu enten føres til genanvendelse eller udnyttes som brændsel på landets  
forbrændingsanlæg. Den fremtidige indsats drejer sig primært om et fortsat stop for deponering af 
forbrændingsegnet affald. 
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3.2 Områdeafgrænsning med relation til flow 
 
Udfordringerne på miljø- og klimaområdet spiller i et vist omfang sammen med ønsket om en 
effektiv og hensigtsmæssig flowmåling. For de forskellige sektorer kan det sammenfattes i: 
 

Sektor Anvendelse af flowmåling 
Energi Ja, i betydeligt omfang. 

 
Transport Behandlet i afsnittet om energieffektivisering. 

 
Landbrug P.t. ikke i større omfang. 

 
Ud over initiativerne i Vandmiljøplanerne er der en række muligheder 
for yderligere at reducere emissionerne af drivhusgasser fra 
landbruget, og her har der hidtil kun været gennemført få tiltag med 
henblik på reduktion af metanemissioner fra landbruget. Disse 
emissioner stammer især fra fordøjelsesprocesser i husdyr og fra 
omsætning i gødningslagre.  
 
Det vurderes, at der skal igangsættes en betydelig forskningsindsats i 
fremtiden, hvis mulighederne for yderligere reduktioner skal 
afdækkes. Og her kan flowmåling i givet fald komme på tale.  
 

Industri/erhverv Behandlet i afsnittet om energieffektivisering. 
 

Husholdning Behandlet i afsnittet om energieffektivisering. 
 

Affald P.t. ikke i større omfang. 
 
Der findes et regelgrundlag, som medfører, at deponier årligt skal 
indberette til Miljøstyrelsen via de grønne regnskaber om, hvor meget 
gas der vurderes at komme fra deponierne. Monitering af deponigas 
skal derfor foretages med fastlagte intervaller. Der arbejdes p.t. på at 
få lavet et beregningsprogram, som netop kan bruges til dette 
arbejde af DTU i samarbejde med Miljøstyrelsen og RenoSam. 
 
Her kan flowmåling på sigt være af interesse. 
 

 

3.3 Eksisterende målemetoder / state of the art 
 
Mens emissionsreduktion i landbrugs- og affaldssektoren i højere grad er baseret på antagelser og 
modellering end på konkrete målinger, ser billedet anderledes ud i energisektoren. Her er 
måleteknikken vidt udbredt, og der er i årevis anvendt gennemprøvede og veldokumenterede 
teknikker i forbindelse med løbende krav til forbedret miljørensning. 
 
Inden for olie og gas anvendes stadig mekaniske målere i betydeligt omfang. Der er ofte tale om 
ganske store målere, og da det er kostbare produkter, der strømmer gennem dem, er der krav til 
stor nøjagtighed. 
 
Mht. fjernvarme bevirkede ønsket om en energimåling baseret på en kombineret måling af flow og 
temperaturdifferens tidligt en udvikling startende med elektroniske beregningsværker i retning af 
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egentlige elektroniske målere. I starten primært baseret på magnetisk induktive målere, men 
senere har ultralydsmåling vundet stigende indpas (grundet både faldende pris og problemer med 
MAG-målerne ved vandkvaliteter med lav ledningsevne og magnetitforekomst), og vurderes i dag 
dominerende. Dog anvendes MAG-princippet stadigt en del ved de større målere grundet mindre 
sensibilitet i fht. indløbsforholdene.     
 
Ved on site måling anvendes med skiftende held clamp on måling, men også tracermetoder 
(isotoper mv.) har været anvendt.   
 

3.4 Måletekniske problemstillinger og udfordringer 
 
De mest oplagte udfordringer af flowmålemæssig karakter ses umiddelbart omkring målinger i 
relation til Carbon Capture and Storage teknologien og i forbindelse med Flaring. 
 

3.4.1 Separation og lagring af CO2 
 
Som led i EU´s bestræbelser på at få udslippet af drivhusgasser bragt ned indeholder klimapakken 
blandt andet et direktiv, der skal regulere teknologien for separation og lagring af CO2. Formålet 
med CO2-separation og –lagring (Carbon Capture and Storage - CCS) er at reducere CO2-
emissionerne fra elproduktion fra fossile brændsler, navnlig kul og gas. CCS består af en række 
teknologiske processer, hvor CO2 først separeres fra industriens røggasser, og dernæst injiceres i 
geologiske formationer.  
 
Teknologien eksisterer i øjeblikket, men er endnu ikke fuldt færdigudviklet. Eftersom CO2 er en af 
de vigtigste drivhusgasser, har FN´s Internationale Klimapanel betegnet udviklingen af CCS som et 
vigtigt tiltag i bestræbelserne på at få reduceret udslippet af drivhusgasser over de kommende 
årtier. 
 
På europæisk plan anses CCS også som en meget vigtig teknologi, da en stor del af EU´s CO2-
udledninger (omkring 24 %) kommer fra kul, og fordi Det Internationale Energiagentur forudser en 
global stigning på 70 % i anvendelsen af kul frem til 2030. 
 
En af de måletekniske udfordringer med CCS er, at CO2 opfører sig ’problematisk’ ved de 
temperaturer og tryk, som processen kræver. P.g.a. dets fysiske egenskaber kan CO2 foretage 
hurtige faseskift (gas-/væskeform), som vanskeliggør flowmålingen. I den sammenhæng skal i 
øvrigt anføres, at CO2i stigende omfang anvendes som kølemiddel i varmepumper og ofte i 
kombination med høje tryk (70 bar eller mere).  
 
I dag er der begrænset viden om flowmåleres performance og nøjagtighed i forskellige CO2-faser. 
 
Derfor ses et behov for at undersøge CCS nærmere, herunder at analysere, om der er mulighed for 
at forbedre måleteknikken. 
 

3.4.2 Flaring 
 
Den samlede udledning af CO2 fra danske virksomheder, der er omfattet af den fælles europæiske 
kvoteordning, var i 2005 26.475.718 t og i 2006 34.199.588 t (1 kvote = 1 ton CO2). I 2005 
udledte offshore branchen og raffinaderierne 3.166.773 t CO2 og i 2006 3.131.696 t CO2, hvilket 
svarer til henholdsvis 12% og 9% af den samlede danske udledning. 
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Ved produktion og transport af olie og naturgas forbruges betydelige energimængder, ligesom det 
er nødvendigt at afbrænde en del gas, som af sikkerhedsmæssige eller tekniske grunde ikke kan 
nyttiggøres – såkaldt flaring. Flaring repræsenterer i snit 20-25% af den udledte mængde CO2 på 
produktionsenhederne. 
 
I forbindelse med flowmåling af flaregas er der flere måletekniske udfordringer, fx en meget stor 
variation i flowet fra 700 m3/h til 700.000 m3/h under nødafblæsning. De eksisterende teknikker, 
som anvendes, er pitotrør og flowmålere. 
 
Med pitotrør kan flare gassens hastighed kun måles i et enkelt punkt, så denne teknik kræver flere 
målinger og en efterfølgende beregning af gennemsnitshastigheden.  
 
Andre flowmålinger er især baseret på ultrasoniske flowmålere, der måler gassens lineære 
hastighed. Denne type måler vurderes at være bedst egnet med hensyn til nøjagtigheden uden at 
kompromittere sikkerheden. Måleusikkerheden ligger typisk mellem 3% og 8% over året. 
 
På baggrund af denne måleusikkerhed, og den store mængde CO2, der udledes, ses et behov for at 
udvikle en mere nøjagtig måling af flare gas mængden. 
 

3.5 Betydning for det danske samfund og industrien 
 
Danmark har gennem en lang årrække været helt i front internationalt med stramme og 
fremsynede krav til miljø og energi. Det har medført væsentlige miljøforbedringer i Danmark og  
afkobling af vækst og energiforbrug. Satsningen har givet danske virksomheder en styrkeposition 
på et globalt marked for miljø- og energiteknologi, som er i voldsom vækst. 
 
En analyse viste i 2006, at der i Danmark findes ca. 620 virksomheder med i alt over 60.000 
ansatte, der eksporterer klima- og miljøteknologiske løsninger til en værdi af 35 - 40 mia. kr. årligt.  
 
Regeringens handlingsplan 2007-2009 om fremme af miljøeffektiv teknologi har netop fokus på 
koblingen mellem danske styrkepositioner og løsningen af nationale og globale miljøproblemer, og 
der er iværksat en række initiativer, som skal forbedre danske virksomheders muligheder for at 
klare sig i den globale konkurrence. 
 
Flowmålinger er af afgørende betydning for flere af de virksomheder, der frembringer klima- og 
miljøteknologiske løsninger. Her spiller adgangen til måletekniske faciliteter selvsagt en stor rolle , 
og behovet for udvikling af nye målemetoder og forbedring af eksisterende vil givetvis vokse i takt 
med klimaforandringerne. 
 

3.6 Eksisterende udviklingsaktiviteter 
 

3.6.1 Nationale F&U-aktiviteter 
 
Udvikling og udnyttelse af miljøteknologi har på en række områder ført til en markant reduktion af 
miljøbelastningen gennem de sidste 30 år. Investeringer i spildevandsrensning har reduceret den 
spildevandsrelaterede nitrat belastning af vandmiljøet til under en ¼. Den danske belastning af 
miljøet med SO2 er reduceret til en 1/10 af niveauet i midten af 1970’erne som resultatet af en 
målrettet teknologisk indsats. Udledningen af NOX fra trafikken er reduceret med en 1/3 samtidig 
med, at antallet af kørte kilometer har været stigende. 
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Forskningen ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) danner grundlaget for en videnbaseret 
natur- og miljøforvaltning. DMU´s forskningsaktiviteter skal således understøtte den 
samfundsmæssige udvikling på natur- og miljøområdet og fremskaffe et kvalificeret forsknings- og 
videnbaseret beslutningsgrundlag for myndigheder, politikere og andre beslutningstagere. DMU 
udfører strategisk forskning med udgangspunkt i naturvidenskabelige kompetencer inden for 
atmosfærisk miljø, akvatisk miljø og natur, terrestrisk miljø og natur samt samfundsvidenskabelige 
miljøanalyser. DMU har pr. 07.10.2009 232 igangværende projekter inden for 8 forskellige emner.  
 
Forskningen inden for klima i bred forstand foregår i en række institutter og organisationer, og 
forskningen dækker over en lang række discipliner fra naturvidenskab til vurdering af virkemidler og 
samfundsmæssige aspekter. Observationer af  klimaparametre (atmosfære og ocean) foretages af 
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) under Verdens Meteorologiske Organisations (WMO's) 
programmer og underprogrammer. 
 
Desuden har Danmark medvirket i IPCC's (Intergovernmental Panel on Climate Change) arbejde 
gennem bl.a. forfatterskab til alle tre hovedrapporter, og flere forskere var aktive i udarbejdelsen af 
den 4. hovedrapport (AR4), som udkom i 2007. En er ledende forfatter til et kapitel om fremtidens 
regionale klima. Endvidere har DMI medvirket ved udarbejdelsen af de seneste to 
tilstandsrapporter om ozonlagets tilstand under WMO og FN’s miljøprogram (UNEP). 
 
DTU klimacenter på Risø samarbejder med DTU institutter om klimarelaterede forsknings- og 
udredningsopgaver, oftest med deltagelse af eksterne partnere, samt om formidlingsopgaver så 
som efteruddannelse. 
 

3.6.2 Internationale F&U-aktiviteter 
 
Det britiske Flow Programme, som bl.a. understøtter offshore sektoren, har gennemført flere 
undersøgelser med relevans for flowmåling i flere forskellige applikationer. I øjeblikket undersøger 
TUV NEL, hvordan ultralydsmålere til flaregas påvirkes af ikke optimale installationsforhold. Det 
sker ud fra en viden om, at målerne oftere installeres, hvor der er plads til dem, frem for hvor de 
fungerer bedst. 
 
I Holland tibyder VSL (Van Swinden Laboratory) forskningsaktiviteter inden for sundhed og miljø til 
organisationer, institutter og virksomheder. VSL tilhører Holland Metrology Group (det tidligere 
NMi). 
 
I Frankrig har Cetiat’s miljøprogram ”The 7 main topics” været i gang siden 2008. Programmet 
retter sig primært mod HVAC-installationer og -systemer. 
 

3.7 Forslag til videre danske tiltag 
 
Set i lyset af de danske interesser og behov hos producenterne og den danske miljø- og 
klimasektor vurderes der især behov for en dansk indsats til at: 

 Understøtte eksisterende modeller til beregning af emissionser med flowmålinger. 

 Afdække behovet for flowmåling relateret til reduktion af metanemissioner fra landbruget. 

 Afdække behovet for flowmåling i forbindelse med monitering af deponigas. 

 Undersøge forskellige flowmåleres performance og nøjagtighed i forskellige CO2-faser. 

 Forbedre målenøjagtigheden inden for måling af flare gas.
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4. Flowmåling inden for energiproduktion 
  

4.1 Tendenser i samfund og erhverv vedr. energiproduktion  
 

4.1.1 Klima- og ressourcemæssige udfordringer for energiforbruget 
 
Gennem det seneste årti har der været stærkt stigende fokus på de uheldige klimamæssige følger 
afledt af forbruget af de fossile energikilder i form af olie, naturgas og kul, hvilket er kommet til 
udtryk gennem forskellige tiltag for at begrænse anvendelsen nationalt, europæisk og globalt – 
senest gennem det afholdte COP 15 møde i København i december 2009.  
 
Med hensyn til det danske bruttoenergiforbrug udgjorde det i 2008 ca. 844 PJ (PetaJoule) fordelt 
med 660 PJ til forbrug og ca. 184 PJ til tab. Den tilhørende energiproduktion tager afsæt i den i 
figur 4-1 viste fordeling på traditionelle og nye energikilder. 

 
Figur 4-1 Det danske bruttoenergiforbrug i 2008 fordelt på energikilder 

 
 
Det fremgår heraf, at andelen af vedvarende energi i dag udgør ca. 140 PJ eller knapt 17 pct. Af 
figur 4-2, der viser udviklingen i bruttoenergiforbruget siden 1980, fremgår yderligere, at andelen 
af VE har været en støt stigende fra 0 pct. ved periodens start og til i dag. 
 
 

 
 

Figur 4-2 Udviklingen i det danske bruttoenergiforbrug siden 1960 /Energistyrelsen/ 
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EU-kommisionen har vedtaget en omstridt energipakke, også kaldet klimapakken, der skal 
nedbringe landenes CO2 udslip med 20% inden 2020. Vejen dertil er, at en øget del af landenes 
energiforbrug skal dækkes med vedvarende energi. Derfor har kommisionen opstillet et bindende 
mål om, at 20% af energiforbruget i 2020 skal dækkes af VE, herunder et mål om 10% 
biobrændstoffer. I forbindelse med denne aftale, har Danmark valgt at bidrage med en samlet 
reduktion på 30% inden 2020 (dog er tallet kun 26,8% på den måde vi i Danmark gør det op på, 
og derfor har Danmark sat et ekstra mål der hedder at nå 33,6 % i forhold EU’s tal inden 2025, 
altså det der svarer til 30% på den måde, man gør det op på i Danmark). 
 

 
 
Ud over de klimamæssige udfordringer er det også et problem, at de globale oliereserver er 
begrænsede med forventede stigende priser til følge.  
 
Det International Energiagentur anslår verdens totale energiforbrug i 2030 til at være 50% højere 
end i dag hvis den nuværende stigning fortsætter. Samtidig vil prisen stige som følge af den 
stigende efterspørgsel og den faldende mængde ressourcer i form af fossile brændstoffer.  
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Figur 4-3 Udviklingen i de globale oliereserver /IEA/ 
 

 
Figur 4-4 Forventet prisudvikling for brændslerr /IEA/ 

 

4.1.2 Energisystemer med stigende andel vedvarende energi 
 
Det er ikke simpelt, at erstatte fossile brændstoffer med vedvarende energikilder. Vi kan ikke bare 
viske tavlen ren og starte på ny - det vil koste alt for meget. Derfor skal produktionen af den 
vedvarende energi indpasses i de eksisterende systemer.  
 
Energien produceres, købes og sælges på tværs af landegrænser, og vores energisystemer er som 
et stort pulserende spindelvæv, der er afhængig af en mængde forskellige faktorer. 
 
Hele samfundet går i stå, hvis der ikke produceres energi. Derfor er det vigtigt, at sikre 
forsyningssikkerheden. Det er et væsentligt aspekt i forbindelse med energisystemer. Der er nogle 
tidspunkter med spidsbelastninger på el-nettet, på grund af, at vi alle gør det samme på samme 
tidspunkt. Typisk laver hele familien Danmark mad, ser fjernsyn, vasker tøj og har lyset tændt i  
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ulvetimen fra fyraften, til når familien går i seng. Det har bl.a. resulteret i, at der har været tale 
om, at vi skal lære at bruge strømmen, når der er mindst efterspørgsel, dvs. om natten. 
 
En del af problematikken ved energisystemerne er vanskeligheden ved at lagre elektricitet. Den 
skal normalt bruges, når den produceres. El-producenterne kan skrue op og ned for produktionen, 
fx i forbindelse med ulvetimen, men ikke ved uforudsete variationer i vores forbrug. Derfor er el-
nettet indrettet sådan, at når vi mangler strøm, kan vi købe det af vores nordiske naboer, og når vi 
selv producerer for meget strøm, kan vi sælge det videre til Tyskland. 
 

4.1.3 Forskning i klima- og ressourcevenlige energisystemer 
 
Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for. I fremtiden skal en 
stadig større andel af energien komme fra vedvarende energikilder, som fx vind, sol, og biogas. 
Produktionen af vedvarende energi skal indpasses i de eksisterende systemer for el og naturgas, 
og derfor er energiforskning et vigtigt emne. 
 
Alle forbrugerne er med til at betale for forskning og udvikling inden for energisektoren via tariffer 
på el- og naturgasregningen. Der er en offentlig serviceforpligtigelse - PSO (Public Service 
Obligation) - som er politisk besluttet i Folketinget, og som vi alle har gavn af.  

I mere end 10 år har forbrugerne betalt til samfundets forskning og udvikling af miljøvenlig 
energiproduktion via den såkaldte PSO-tarif på regningen. Forskningen tager udgangspunkt i den 
overordnede udvikling af el- og naturgassystemerne. De udvikles på baggrund af en langsigtet og 
helhedsorienteret planlægning, som både tager hensyn til miljø og bæredygtighed, høj 
forsyningssikkerhed, en velfungerende konkurrence på el- og naturgasmarkederne og 
samfundsøkonomi. 

Biomasse, affald og biobrændstof 
I projekterne inden for biomasse - som fx halm og affald fra husstande og industrien - forskes der 
i forbrænding og forgasning af biomasse og affald samt håndtering af biomasseressourcer. Et nyt 
fokusområde er, at sammentænke produktion af el og varme med produktion af biobrændstof til 
transportsektoren baseret på biomasse og affald. 
 
Inden for forskning og udvikling i biomasse og affald har de fleste af projekterne været relateret til 
opførelsen af nye kraftværkstyper samt til introduktion af biomasseanvendelse på eksisterende 
kraftværker. Forskning og udviklingsprojekterne har aktivt understøttet gennemførelsen af 
biomassehandlingsplanen fra 1993, hvor 1,2 mio. ton biomasse (halm og træflis) omsættes til el 
og varme. 
 
Der forskes i at udvikle anlæg, der kan håndtere processen for forbrænding og forgasning af 
biomasse og affald på den mest optimale måde, og det kræver nye teknologier. 
 
Brint og brændselsceller  
Brint er en energibærer. El fra fx en vindmølle kan bruges til at producere brint. Brinten kan 
opbevares, hvorimod elektriciteten skal anvendes i det øjeblik, den produceres. Brint kan derfor 
bruges til at opbevare energien, som så omsættes til energi igen, ved fx at brænde brinten i en 
gasturbine eller omsætte den i en brændselscelle.  
 
En brændselscelle omsætter fx brint eller naturgas til elektricitet helt uden forurening. En 
brændselscelle kan lave el og varme, hvor det eneste spildprodukt i produktionen er vand! Derfor 
er anvendelsen af brint og brændselsceller yderst miljøvenligt i den overordnede energiproduktion,  
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forudsat at brinten produceres ud fra vedvarende energikilder som fx vindenergi. 
 
Brændselsceller kan anvendes i transportsektoren, til små husstandsanlæg - såkaldt 
mikrokraftvarme - som nødstrømsanlæg og i større skala på kraftvarmeværker. Danmark er med 
helt fremme i udviklingen af de to brændselscelletyper PEMFC og SOFC, og satser blandt andet på 
mikrokraftvarme med brændselsceller i private husstande. 
 
Bølgekraft  
Bølgekraft er en teknologi, hvor bølgernes energi omsættes til el. Der er enorme kræfter i havet, 
og derfor skal bølgekraftanlæggene være meget robuste.   
 
Der foregår en del forskning indenfor bølgekraft i Danmark og teknologien bliver testet på mindre 
bølgekraftanlæg. Der vil dog gå mange år med yderligere forskning inden bølgekraften for alvor vil 
bidrage til den overordnede elforsyning.  
 
Fossile brændsler  
Kul, naturgas og olie, vil blive anvendt i det danske energisystem i en del år endnu. Indtil vi har 
tilstrækkelig vedvarende energi og teknologi til at dække det totale energibehov, må vi sørge for, 
at brugen af de fossile brændsler sker med den mindst mulige miljøbelastning.  
 
I dag dækkes op imod 30 % af el- og kraftvarmeproduktionen med vedvarende energikilder. 
Selvom denne andel stiger i de kommende år, vil der fortsat blive brugt en stor andel fossile 
brændsler i energiproduktionen i Danmark.  
 
Fossile brændsler udleder en række miljøskadelige stoffer, de såkaldte ”langlivede” drivhusgasser. 
Af dem er CO2, metan, lattergas og CFC-gasser de vigtigste. Tilsammen står de for mere end 97 
procent af de langlivede gassers direkte effekt på, hvor meget varme der holdes tilbage i 
atmosfæren. Derfor er det vigtigt at holde forureningen fra brugen af kul, olie og naturgas på et 
absolut minimum. De eksisterende værker skal have en forbedret miljørensning, bedre udnyttelse 
af ressourcerne og brændslerne, og skal kunne understøtte en regulerbar og fleksibel drift, indtil 
de erstattes af vedvarende energikilder. Også her er der således behov for fortsat forskning og 
udvikling.   
 
Fossile brændsler har hidtil været, og vil i en årrække endnu, være det primære brændstof i de 
danske kraftvarmeværker i produktionen af el og varme.  
 
Solenergi 
Der er et betydeligt vækstpotentiale i den danske solcellebranche. Der er i dag flere end 25 danske 
virksomheder, som arbejder med solcelleteknologi. De beskæftiger tilsammen over 100 fuldtids 
'solcellemedarbejdere'. Med støtte fra blandt andet ForskEL-programmet, er Danmark i dag helt i 
front på integrationen af energi fra solceller.  
 
Arkitekter og ingeniører samarbejder med forbrugerne i en række demonstrationsprojekter 
vedrørende integration af solceller på bygninger. Fokus er ikke mindst på at vise en række fordele, 
som følger med teknologien såsom lys og varmeforhold, arkitektoniske værdier, elbesparelser 
gennem ændret adfærd samt brugertilfredshed med den nye teknologi.    
 
I dag bliver solceller i stigende omfang anvendt til produktionen af el og solpaneler til produktion 
af varme. På mange bygninger indgår de som en naturlig del af konstruktionen. Resultatet er 
miljøvenlig energiproduktion, som kan bidrage til driften af bygningen. 
 
Vindenergi 
Der forskes intenst i den fortsatte udvikling af dansk vindkraftteknologi. Det meste af forskningen  
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finder sted på rent kommercielle betingelser og er finansieret af vindenergiindustrien selv.   
 
En mindre del er af mere generel karakter og kan eksempelvis handle om udviklingen af 
produktionsprognoser, lynbeskyttelse, slidmekanismer, havmiljørelaterede forhold og indpasning af 
den meget omskiftelige elproduktion i elnettet. Særligt placeringen af vindmøller på havet i 
havmølleparker har afstedkommet store behov for forskning og udvikling. Det er projekter med 
disse emner, der har opnået PSO-støtte fra Energinet.dk. 
 
I Danmark er vi kendte for vores store integration af vindenergi, som på verdensplan er i en klasse 
for sig. Energiproduktionen udbygges stadigt med mere vindenergi til gavn for vores miljø. 
 
Sammentænkning af energisystemer  
Forskningen i energisystemer undersøger muligheden for at sammentænke flere teknologier. Det 
kan fx være at anvende el til produktion af fjernvarme med elpatroner eller varmepumper eller 
produktion af biobrændstoffer til transportsektoren sammen med el- og varmeproduktion. Og nok 
så vigtigt kan det være, at sammentænke energilagring med produktionen fra vedvarende 
energikilder.  
 
I en fremtid med stigende mængder vedvarende energi, hvoraf vind, sol og bølger kun producerer 
energi efter vejrets for godt befindende, er der brug for at sammentænke de danske 
energisystemer. Danmark har allerede påvist, at samproduktion af el og varme på 
kraftvarmeværker, har givet store ressourcebesparelser og sikret høj effektivitet. Nu vil den 
stigende mængde fluktuerende el produktion stille krav om, at el og varme ikke nødvendigvis skal 
produceres sammen. Til gengæld vil transportsektorens store behov for miljøvenlige brændsler 
åbne nye muligheder for effektiv energiproduktion. 
 
Forskning i andre teknologier 
Under de øvrige teknologiområder foregår der forskning og udvikling i en lang række 
teknologiområder. Her forskes bl.a. i styring og regulering af eltransmissionsnettet og 
elproduktionen samt prisfleksibilitet.  
 
Et relativt nyt område er muligheder for at lagre energi. En betingelse for at kunne udnytte meget 
store mængder vedvarende energi fra vind, sol eller bølger er, at elektricitet kan lagres over tid.  
 
Derudover er der en ny spændende mulighed for, at udnytte vedvarende energi til 
transportsektoren ved anvendelse af el og/eller brint til transport. Dette kan også give muligheder 
for at fortrænge de fossile brændsler, der i dag anvendes til transport, som fx olie og benzin. 
 

4.2  Områdeafgrænsning med relation til flow 
 
De politiske tiltag i form af klimapakken og Danmarks klimamål fokuserer på tre delområder: 
Begrænsning af drivhusgas emissionerne, udbygning af VE samt effektivisering af energien. 
Udfordringerne i de politiske tiltag kræver en række effektive og nøjagtige flowmålinger. For de tre 
delområder og med særlig fokus på forholdene i Danmark kan det sammenfattes i: 
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Delområde Anvendelse af flowmåling 
Begrænsning af drivhusgas 
emissionerne 

I betydeligt omfang. 
 
Fossile brændsler har hidtil været, og vil i en årrække 
fortsat være, det primære brændstof i de danske 
kraftvarmeværker i produktionen af el og varme. Fossile 
brændsler udleder CO2 og en række miljøskadelige 
stoffer. Derfor er det vigtigt at holde forureningen fra 
brugen af kul, olie og naturgas på et absolut minimum, 
og eksisterende kraft- og varmeværker har løbende en 
udfordring med at forbedre miljørensningen. 
 

Udbygning af VE I begrænset omfang men med stigende behov. 
 
Biomasse/Biobrændstof: 
 Måling af produktion fra biogasanlæg. 
 Udmåling af flydende biobrændsler i 

transportsektoren. 
 
Vindmøller: 
 Effektivitet - lufthastighedsmålinger før/efter møllen. 
 
Brint og brændselsceller: 
 Udmåling af flydende eller gasformig brint i 

transportsektoren. 
 Målinger i relation til brændselscelleteknologi. 
 

Effektivisering af energien I et vist omfang men med stigende behov. 
 
Fjernvarme- og kraftvarme-værker er udbredt, og der er 
forventning om, at området udbygges i fremtiden. 
Inden for fjernkøling er der også et begyndende, men 
på sigt også begrænset, område, hvor der er 
udfordringer mht. flowmåling. Måling af varme-
/køleenergi som henholdsvis input og output fra 
værkerne samt en bedre udnyttelse af ressourcerne og 
brændslerne er nødvendig ifm. effektivisering. 
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4.3 Eksisterende målemetoder / state of the art 
 
Delområde Anvendte målemetoder 
Begrænsning af drivhusgas 
emissionerne 

Inden for de fossile brændsler er måleteknikken godt 
udbredt, og der anvendes gennemprøvede teknikker. 
Der vil dog stadigvæk være fokus på effektivisering 
inden for området. Kulproduktion har meget begrænset 
relation til området flowmåling, som kun vil være 
interessant ifm. reduktion af drivhusgasser (især CO2). 
 

Udbygning af VE Biomasse/Biobrændstof: 
Flere metoder men især masse- og volumenflowmålere. 
 
Vindmøller: 
Anemometri. 
 
Brint og brændselsceller: 
Gravimetriske og volumetriske metoder samt mikroflow. 
 
 

Effektivisering af energien Her er der flere forskellige metoder i spil, som alle sigter 
mod at bidrage til den bedst mulige udnyttelse af 
ressourcerne.  
 

 

4.4 Måletekniske problemstillinger og udfordringer  
 

4.4.1 Begrænsning af drivhusgas emissionerne 
 
Der vil stadigvæk være fokus på forbedringer inden for området grundet klimaudviklingen. De 
mest oplagte udfordringer af flowmålemæssig karakter, ses umiddelbart ifm Carbon Capture and 
Storage teknologien og ifm Flaring. Måletekniske problemstillinger ifm disse teknologier er 
beskrevet i afsnittet om flowmåling inden for miljø/klima.  
 

4.4.2 Udbygning af VE 
 
Måling af produktion fra biogasanlæg 
Energimåling af biogas har altid været en vanskelig opgave. Hidtil har det været acceptabelt med 
en unøjagtighed på den kalkulerede brændværdi samt energiindholdet på ± 10%. Umiddelbart 
lyder det som en stor måleusikkerhed, men den er ikke ualmindelig, når der benyttes faste 
konstanter for gassens sammensætning (fx metan), og gassen samtidig indeholder en varierende 
vandmængde på op til 5%. De stigende krav, der fra myndighedernes side stilles til miljøvenlig 
behandling af affald, medfører øgede krav til en bedre – og mere nøjagtig – måling af biogassens 
energiindhold. 
 
Resultatet af en flowmåling på biogas afhænger meget af, hvor man ønsker at måle i anlægget. 
Den primære parameter er den producerede mængde, som løber fra rådnetanken til gasklokken, 
da denne er det sande udtryk for, hvordan processen forløber. På dette sted er alle betingelser, 
som gør en flowmåling vanskelig, tilstede fordi: 
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 Der kan ikke accepteres tryktab over målestedet, da gassen transporteres ved noget, der ligner 
atmosfæretryk. 

 Der ønskes et stort måleområde, da produktionen varierer meget grundet biomassens 
forskellighed. 

 Gassens sammensætning er varierende – igen som direkte følge af varierende biomasse. 
 Gassen er fugtig, nærmest våd, og indeholder store mængder kondensat, som afsættes i 

målesystemet. 
 
Flyttes målingen til efter gasklokken ændres betingelserne. Trykforholdene bliver mere ”egnede” 
for måling, ligesom fugt og snavs filtreres fra, for at opnå en ren forbrænding. Her fungerer de 
fleste måleprincipper, men en termisk masseflowmåler vælges ofte som følge af måleområde og 
trykfald. 
 
Udmåling af flydende biobrændsler i transportsektoren 
Flydende biobrændsler i transportsektoren udmåles efter de metoder og med de nøjagtighder, der 
gælder for de flydende, fossile brændstoffer, der bruges i dag. Der ses ikke umiddelbart et behov 
for mere nøjagtige målinger af udmålte mængder, men der er stigende interesse for at få 
undersøgt, hvordan biobrændslerne reagerer med forskellige materialer hen over tid. 
 
Interessenterne omfatter målerproducenter, bilbranchen og producenter af brændstofstandere, 
som har behov for at vide, om biobrændsler påvirker deres produkter anderledes end fossile 
brændstoffer. 
 
Vindmøller 
Lufthastighedsmåling anvendes i udstrakt grad i vindmøllebranchen, hvor stigende krav til 
dokumentation af møllernes effektivitet og funktion af sikkerhedssystemer kræver stadig mere 
nøjagtige flowmålinger. Det gælder fx i forbindelse med omfattende CFD-beregninger, 
undersøgelse af vingers aerodynamiske egenskaber og vde kalibrering af store LIDAR-måleudstyr. 
 
Udmåling af flydende eller gasformig brint i transportsektoren 
Optankning af en brintbil ligner måden, som man tanker benzin og diesel på i dag. De forskelle, 
der er, skyldes brintens flygtighed, dens lave temperatur eller det høje påfyldningstryk. Den 
danske producent af brint infrastruktur komponenter, H2 Logic, blev etableret i 2003, og er siden 
blevet en af verdens førende udviklere af brændselsceller til køretøjer og brintstationer. 
 
Mere end 10 brintstationer er blevet opstillet af H2 Logic i Danmark, blandt andet til brug for 
brintdrevne gaffeltrucks i virksomheder og brintbiler i Vestjylland. De danske aktiviteter sker som 
en del af samarbejdet Scandinavian Hydrogen Highway Partnership, hvor Norge, Danmark og 
Sverige samarbejder omkring etablering af et netværk af brintstationer i Skandinavien. 
 
H2Logic og Shell har indgået et partnerskab, som skal sikre den fortsatte udvikling af tankstationer 
til brintbiler. Det sker blandt andet på baggrund af, at de store internationale bilproducenter og 
energiselskaber har meddelt, at brintbiler vil være klar til salg til forbrugerne i løbet af de 
kommende år – og at der samtidig vil blive arbejdet på at opbygge et netværk af europæiske 
tankstationer med udgangspunkt i Tyskland. 
 
Disse aktiviteter medfører behov for en procedure for verifikation af brintstandere, idet der 
mangler afklaring af, hvordan de anvendte masseflowmålere kan kalibreres. I USA er man langt 
med afprøvning af både gravimetriske og volumetriske (master meter) metoder, lige som der her 
er lavet et stort stykke arbejde med at få udformet relevante standarder for området. 
 
Der mangler ligeledes afklaring af, om der kan kalibreres ved statisk tryk, eller om der skal 
kalibreres ved stigende tryk, svarende til hvad der sker ved fyldning fra delvis tomt gaslager til 
maksimalt fyldningstryk.  
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Målinger i relation til brændselscelleteknologi 
Brændselsceller producerer elektricitet ved en kemisk omsætning af brændsler i modsætning til en 
forbrænding, som det sker i motorer og kedler. Energieffektiviteten i brændselsceller er en del 
højere end ved traditionelle forbrændingsmotorer, og der er ingen udledninger af NOx og partikler. 
Ofte anvendes brint som brændsel, der ved en kemisk reaktion producerer el og varme med vand 
og ilt som restprodukt. 
 
Brændselsceller kan fungere som små kraftvarmeanlæg (mikrokraftvarme) til produktion af el og 
varme i private husholdninger og dermed erstatte oliefyr og gaskedler, og de kan anvendes til 
lokal kraftvarme som erstatning for eksisterende naturgasmotorer. Brændselsceller kan også 
bruges til nødstrømsgeneratorer, biler, strømforsyning i store lastbiler og på skibe og mange andre 
steder. 
 
Perspektiverne ved brændselsceller er enorme, og derfor har vi i Danmark investeret mere end 
450 mio. kr. i forskning og udvikling af brændselsceller bare de seneste fire år. Før brændselsceller 
for alvor kan kommercialiseres på verdensmarkedet er der dog fortsat en række tekniske 
problemer, som skal løses. Bl.a. er det afgørende, at holdbarheden forbedres, og at prisen bringes 
ned. 
 
Med hensyn til dokumentation af brændselscellers effektivitet vil behovet for nøjagtige 
flowmålinger af brintforbruget øges. 
 

4.4.3 Effektivisering af energien 
 
Inden for de fossile brændsler, vil der løbende ske en effektivisering af udvindingen og dermed et 
behov for mere præcise målinger af olie-, gas- og vandflow samt flowmåling af forskellige medier 
og blandinger. Dette for at minimere spild og dermed udnytte de forskellige medier bedst muligt. 
 
I forbindelse med produktion af olie og gas vil driftsoptimering være et område, der løbende 
udvikles på. Ikke mindst set i lyset af en forventet nedgang i olielagrene i undergrunden. 
 
Med Europas forbrug af naturgas fra forskellige udvindingssteder, vil der også blive fokus på 
kombineret måling af gaskvalitet, mængde og temperatur. 
 
Med krav om effektivisering af energien skal fjernvarme- og kraftvarmeværker fokusere på 
balancen mellem den energi, de køber/bruger, og den energi de leverer til forbrugerne. 
Flowmåling af medier med meget forskellige temperaturer er et væsentligt område, hvor der er 
udfordringer for industrien. 
 

4.5 Betydning for det danske samfund og industrien 
 
Efterspørgslen efter nye forsyningssikre og miljøvenlige energiteknologier stiger stærkt, og der er 
dermed gode muligheder for, at danske virksomheder kan øge eksporten af energi- og 
miljøteknologi endnu mere i de kommende år. På globalt plan forventer Det Internationale 
Energiagentur at der skal investeres 17.000 milliarder dollars frem til 2030 eller godt 4.000 
milliarder kr. årligt i energisektoren. 
 
Undersøgelser viser, at lande som Brasilien, Rusland, Indien, Kina og USA byder på gigantiske 
eksportmuligheder for danske virksomheder inden for effektive energi- og miljøteknologier. 
Rådgivning og innovative teknologiske løsninger inden for bioenergi, energieffektivisering,  
vandteknologi og vindkraft er oplagte muligheder for danske virksomheder. 
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På vindområdet er lande som Indien, USA og Kina meget interessante markeder. Alene i Kina 
forventer myndighederne, at vindmøllekapaciteten udbygges til 30.000 MW i 2020. I dag har Kina 
installeret 1.300 MW. Udbygningen af Indiens vindkraftsektor er i øjeblikket verdens næststørste 
vækstmarked alene overgået af USA. 
 
Biomasse anvendes især til opvarmning og madlavning i landområderne i Rusland, Kina og Indien, 
mens Brasilien, USA og Kina har programmer til anvendelse af bioethanol til brændstof til 
transportsektoren. Ifølge den amerikanske præsident skal bioethanol være et konkurrencedygtigt 
alternativ til benzin i 2012. Danske virksomheder har stor viden om bioteknologi og vil kunne få en 
plads helt fremme i førerfeltet. 
 
Danmark ligger blandt verdens top 5 inden for udvikling af brændselsceller i skarp konkurrence 
med USA, Japan, Tyskland og Canada. Brændselsceller bliver ofte glemt mellem teknologier som 
vindmøller, solceller, bølgekraft og biobrændstoffer. De største aktører inden for brændselsceller i 
Danmark tæller virksomheder som Topsoe Fuel Cell, Risø/DTU, IRD Fuel Cells, Dantherm, Danfoss, 
Serenergy, H2Logic, Ålborg Universitet og Danish Power Systems. 
 
Flowmålinger er af afgørende betydning for flertallet af virksomhederne, der i dag udvikler og 
markedsfører miljøvenlige energiteknologier. Behovet for udvikling af nye målemetoder og 
forbedring af eksisterende vil efter al sandsynlighed vokse i takt med klimaforandringerne. 
 

4.6 Eksisterende udviklingsaktiviteter 
 

4.6.1 Nationale F&U-aktiviteter 
 
Der forskes og udvikles på området af målerproducenter i forbindelse med egen produktudvikling. 
Der findes i dag en halv snes fabrikanter af målere og måleudstyr i Danmark i relation til området 
flow. Hovedparten af disse målere og udstyr afsættes på eksportmarkedet. Her spiller adgangen til 
måletekniske faciliteter selvsagt en stor rolle. Lufthastighedsmålinger i forbindelse med 
vindmølleforskningen stiller også store krav til målingens nøjagtighed. 
 
I andre områder i industrien forskes og udvikles der også i måleteknikker og flowmåling. Fx hos 
H2Logic, der har en særlig udfordring i at finde et egnet måleprincip til udmåling af brint fra 
standere ved tryk på op til 700 bar. 
 
Hos de nationale referencelaboratorier er der især gennemført en række forsknings- og 
udviklingstiltag inden for fjernvarmemåling og i relation til gas og gasdensitet. 
 
Herudover forskes der inden for flow på Danmarks Tekniske Universitet og på Aalborg 
Universitetscenter. Denne forskning bygger ikke på akkrediterede kalibreringsfaciliteter, og er kun i 
mindre omfang metrologisk orienteret. 
 

4.6.2 Internationale F&U-aktiviteter 
 
Der er gennem det britiske Flow Programme gennemført flere undersøgelser med relevans for 
flowmåling inden for energiproduktion. The Flow Programme understøtter en række 
industrisektorer som fx offshore oil og gas, vand/spildevand, petrokemi og levnedsmidler. Den  
største del af programmet varetages af NEL, som opretholder faciliteter for vand, gas, olie og 
multifase flow samt densitetmåling. 
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4.7 Forslag til videre danske tiltag 
 
Set i lyset af de danske interesser og behov hos producenterne og den danske energisektor 
vurderes der især behov for en dansk indsats til: 
 

- Måling af produktion fra biogasanlæg 
- Udmåling af flydende biobrændsler i transportsektoren 
- Bedre dokumentation af vindhastighed aht. vindmøllers effektivitet 
- Udmåling af flydende eller gasformig brint i transportsektoren 
- Måling af proces og brintforbrug ved brændselsceller, herunder mikroflow
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5. Flowmåling inden for energieffektivisering 
 

5.1 Tendenser i samfund og erhverv vedr. distribution og anvendelse af energi 
 

5.1.1 Energieffektivisering i den nationale og globale sammenhæng  
 
Effektiv udnyttelse af den producerede energi er et vigtigt element i reduktion af energiforbruget 
såvel når det gælder energidistributionen som under anvendelse    
 
Energieffektivisering, dvs. en bedre udnyttelse af energikilderne, samt anvendelse af vedvarende 
energi har fået stigende aktualitet i en tid med øget fokus på klima og ressourceforbrug.  
 
Energieffektivisering har samtidig i høj grad noget at gøre med at kunne måle på og at optimere 
strømningsforhold, hvad enten det gælder energiens vandring fra produktion til forbrug, eller det 
gælder fastlæggelse af de emissioner mv., som fremkommer i forbindelse med energiproduktionen 
eller anvendelsen.  
 
De samlede energistrømme for Danmark fremgår af figur 5-1. 
 

 
Figur 5-1 Energistrømningsforholdene set i en dansk kontekst 

Kilde: Danmarks energistrømme 2008, ENS, 2009 
 
Med afsæt i det danske energiforbrug (figur 5-1) fordeler energistrømmene sig på følgende 
hovedstrømme: 
 Distribution af olieprodukter og naturgas med hhv. 625 PJ og 277 PJ   
 Distribution af fjernvarme med 98 PJ, heraf tab 25 PJ 
 Energi til transport med 221 PJ  
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 Energi i bygninger og husholdninger i øvrigt, der tegner sig for ca.189 PJ 
 Energi i produktionserhverv med 154 PJ 
 Energi i handel og serviceerhverv med 87 PJ 
 
Betydningen af energieffektivisering i det samlede energi og klimaregnskab fremgår yderligere af 
det samlede regnskab for, hvor der reduceres CO2-emissioner gennem energirelaterede tiltag 
jævnfør figur 5-2, og hvor samtidig er givet et estimat af de samlede investereinger. 
 

 
 

Figur 5-2 Betydning af energieffektivisering for reduktion af CO2-emissioner 
Kilde: World Energy Outlook 2009, IEA, 2009 

 
I en energi- og miljømæssig tilgang er energieffektivisering derfor en vigtig drivkraft, hvad enten 
det gælder den danske, europæiske eller internationale dagsorden. Samtidig forudsætter en 
energieffektivisering på flere måder en effektiv og stadig forbedret flowmåling. Det kan være for at 
kunne måle, hvilke ressourcer, der går til energiprocessen – og hvad der energimæssigt kommer 
ud af det. Det kan også være for at kunne fastlægge og minimere skadelige emissioner, CO2 eller 
andet.  
 
Den øgede anvendelse af vedvarende energi bevirker i flere tilfælde nye måletekniske 
udfordringer, herunder vedr. flowmåling.  
 

5.1.2 De energieffektivitetsmæssige problemstillinger  
 
Efterfølgende er givet forskellige eksempler på forskellige energieffektivitetsmæssige 
problemstillinger: 
 
Transport med fokus på nye CO2-neutrale drivmidler 
Trafikområdet er energiområdets problembarn. Vejtransporten står for 60% af det samlede 
olieforbrug i EU. Energiforbruget til transport voksede i 2006 med 1,3%. Efter et fald i forbruget i 
2002 er forbruget igen steget siden 2003. Stigningen fremkommer især som følge af et forøget 
energiforbrug til vejtransport og udenrigsluftfart. 
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Målt i forhold til 1990 er energiforbruget til transport vokset 27%. Vejtransport og udenrigsluftfart 
er de store energiforbrugere med henholdsvis 77% og 17% af forbruget. I 2006 steg 
energiforbruget til vejtransport med 3,3%. Forbruget til udenrigsluftfart faldt fra 2001 til 2002; 
men efter 2003 steg det igen med over 20%. 
 
Der er forskellige alternativer til olien, fx: 
 Biodiesel m.fl. baseret på eksisterende biomasse eller særlige energiafgrøder 
 Brint produceret fx fra vindmølle i perioder med lille elbelastning og efterfølgende distribueret 
 El lagret på effektive batterier – eller for togenes vedkommende via øget anvendelse af el-tog. 
 
Hvert alternativ har sine muligheder og udfordringer. 
 
Derudover kan der spares på energiforbruget gennem reducering af energiforbruget pr. 
transporteret kilometer. Aerodynamikken spiller en stor rolle, hvad enten det gælder land eller 
lufttrafik, og tilsvarende hydrodynamikken, når det gælder søfart. Også mere effektive motorer, 
når der anvendes brændstoffer spiller afgørende ind, ligesom det er vigtigt, at den ansvarlige for 
transportmidlet har instrumenter til og indsigt i en brændstofeffektiv fremdrift. 
 
Bygningsområdet præget af nye EU-direktiver vedr. energieffektivitet og anvendelse 
af VE 
I  2005 vedtog EU et direktiv, der fokuserer på bygningernes energimæssige efektivitet, herunder 
hvorledes forskellige energikilder skal vurderes i forhold til hinanden. Det gælder såvel 
energikilderne anvendt ved den specifikke bygning, som den indirekte tilgang via fjernvarme.  
I alle tilfælde forudsætter det bl.a. flow- og energimålinger.  
 
Gennem et fornylig vedtaget EU-direktiv om fremme af vedvarende energi (VE-direktivet) stilles 
stigende krav om anvendelse af VE og til kontrol heraf, hvilket bevirker flowmåletekniske 
udfordringer både for at fastlægge og optimere energitilførslen fra de forskellige energikilder men 
også for at sikre at indeklimaet er tilfredsstillende. 
 
Kombineres en stigende anvendelse af solfangere/solceller og varmepumper med fjernvarme kan 
samtidig forudses situationer, hvor såvel køb som salg af energi indgår i varmeafregningen, dvs. 
brugeren kan såvel købe energi som sælge (overskuds)energi. Ud over den måletekniske del af en 
tovejs-situation, ligger der også en udfordring i den installationsmæssige del. Som eksempel på 
problematikken kan anføres, at man i projektet Ring Søpark ved Brædstrup har planlagt samspil 
med bygninger, der både aftager og leverer varme. 
 
Indeklima/ventilation 
De energieffektiviseringsmæssige tiltag på bygningsområdet inkluderer også lavenergihuse og 
passivhuse. Dette bevirker mere tætte huse med deraf følgende behov for bedre at kunne 
ventilere og fastlægge og styre indeklimaet, herunder til fastlæggelse af de luftmæssige 
strømningsforhold (også betegnet med det græske ord ”anemometri”).  
 
Ud over ventilation forventes også køling at få en mere fremtrædende rolle i fremtidens byggeri, 
evt. suppleret med implementering i eksisterende byggeri. Udnyttelse af den varme, som ønskes 
væk her og nu vil i mange tilfælde baseres på udnyttelse af solenergi – solen giver energien (og 
varmen) og varmen ønskes kølet ned. 
 
Behovet for komfortventilation og køling stiller nye krav til flow og energimåling. 
 
Opvarmning/køling med faseskiftende medier og stigende lagringsbehov  
Stigende anvendelse af vedvarende energi øger samtidig behovet for at lagre varmeenergi – det 
være sig simpel termisk eller ved faseskift, herunder via såkaldte PCM (Phase Change Materials); –  
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kan meget vel gå hen at blive et stort og udfordrende område i fremtidens energisituation. Direkte 
lagring af el er ikke mulig, men ved fx faseskiftende medier kan lagres endnu større mængder 
energi, som kan anvendes senere. Simpel termisk lagring er kendt og brugt, men metoden kan 
udfordres ved brug af faseskiftende medier. Ved køling kan det fx være ved anvendelse af sjapis, 
der er en blanding af vand og is, men på et stadium hvor mediet stadig er fluid. 
 
Industriens processer vil også få fortsat stigende energimæssig fokus 
For industriens processer, hvad enten det gælder et mejeri eller produktion af kemikalier har det af 
hensyn til slutproduktets kvalitets altid været vigtig med præcise målinger. Gennem øget energi-
fokusering såvel som krav til mindsket forurening skærpes problematikkerne. 
 
EU har fokus på dette bl.a. via IPPC-direktivet: Integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening. Dette kræver, at alle industrielle anlæg bliver drevet på en sådan måde, at energien 
udnyttes effektivt i de installationer, der direkte udleder CO2, hvilket man tilskynder til gennem 
Best Available Techniques (BAT)-tiltag. Det vedrører fx: 
 procesenheder  
 opvarmningssystemer med f.eks.: damp og varmt vand, 
 køle- og vakuumsystemer, 
 motordrevne systemer med f.eks.: komprimeret atmosfærisk luft (trykluft) og,pumpning, 
 belysningssystemer, 
 tørrings-, separations- og opkoncentreringssystemer, 
 
hvoraf flowmåling har relevans for flere. 
 

5.2  Områdeafgrænsning med relation til flowmåling 
 
Energieffektivisering bygger i flere sammenhænge på flowmåling. Det kan være for at kunne måle 
og afregne, hvilke ressourcer, der går til energiprocessen – og hvad der energimæssigt kommer 
ud af det. Det kan også være for at kunne fastlægge og minimere skadelige emissioner, CO2 eller 
andet – samt for at begrænse og effektivisere forbruget gennem afgifter. 
 
Delområde Anvendelse af flowmåling 
Transport 
(Til lands, vands og i luften) 

Flowmåling er afgørende for afregning af brændstofforbruget 
ved de fleste transportformer, og især hvor det er på 
flydende form (benzin, olie, biodiesel mv.) eller på luftformig 
(naturgas, brint mv.), ligesom det som beskrevet tidligere har 
betydning for fastlæggelse af emissioners og andre 
reststoffers fordeling. 
Flowmåling er også en forudsætning, når strømningsmod-
standen skal formindskes, hvad enten det gælder bilers, togs 
og flyes aerodynamiske performance eller  skibenes 
hydrauliske karakteristika. 
Endelig spiller flowmåling i stigende omfang ind, når det 
gælder optimering af motorernes forbrændingsprocesser, 
ligesom mikroflow har betydning ved udvikling af mere 
effektive brændselsceller. 

Distribution 
(Rørbunden) 

Afregning af distribueret olie, naturgas, fjernvarme mv. har 
gennem mange år baseret sig på flowmåling, og i stigende 
omfang anvendes flowmåling til at sikre en effektiv 
distribution i de samlede ledningsnet eller i forbindelse med 
energilagring i beholdere, tanke, underjordiske hulrum mv.  
Inden for fjernvarme gælder det såvel distributionssystemer-
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Delområde Anvendelse af flowmåling 
ne ud til forbrugerne, som de store transmissionsledninger 
med dimensioner i Danmark op til DN 1000 mm, og i enkelte 
tilfælde i udlandet op til DN 1500 mm.    
Også når det gælder køling anvendes i stigende omfang 
distribution af vand, enten inden for de enkelte bygnings-
komplekser eller som egentlig fjernkøling, og i sidstnævnte 
tilfælde med ofte endnu større dimensioner end ved fjern-
varme grundet en lavere temperaturdifferens mellem fremløb 
og returløb; typisk 10 – 15 °C (fx 5 °C frem og 20 °C retur) 
mod typisk 30 – 35 °C ved fjernvarme (fx 80 °C frem og 45- 
50 °C retur).  
Endelig optræder der flowmåletekniske udfordringer mht. 
flere forekommende faser (fx olie- gas-vand og sjapis) 
faseskift (ved energilagring).  
Ud over en øget anvendelse af flowmåling efterspørges i 
stigende omfang metoder til on site kalibrering/kontrol af de 
installerede målere, da det ofte er forbundet med store 
besværligheder og omkostninger at udtage og erstatte 
målere i fm. med traditionel kalibrering i laboratorium. 
 

Byggeri 
(beboelsesbygninger og 
husholdninger) 
 

Ud over ved vandforbruget (se kapitel 6) indgår der måling af 
flow- og strømningsforhold ved bl.a.: 

- Opvarmning inkl. ved vedvarende energikilder (fx 
solfangere) 

- Afregningsproblematik i fm VE 
- Varmepumper 
- Køling 
- Indeklima 
- Strømningsforhold - Ventilation 
- Smart metering 
- Effektivitetsforbedring. 

 
Industri 
(Industrielle processer og 
installationer mv.) 
 

Flowmåling er relevant i flere sammenhænge, når det gælder 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening, herunder CO2-
udslip, og ved energibesparelser i industrielle processer.  
Flowmålinger har yderligere betydning ved effektivisering af 
industrielle processer, og ved distribution af både ”tyndt og 
tykt” og ”let og tungt”, hvilket sammenholdt med energifoku-
seringen på mange måder skærper kravene til at finde egne-
de flowmålingsmetoder.  
Flowmåling indgår også som mikroflow i forbindelse med 
MEMS til anvendelse ved styring og regulering af processer 
og strømme. 
Endelig er der grundet de mange forskellige målerinstalla-
tionstyper og flowmålerens ofte kritiske betydning for proces-
sen i høj grad også behov for on site kalibreringsmetoder. 
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5.3 Eksisterende målemetoder/state of the art 
 
I den metrologiske handlingsplan Flow (Strøm af fluide medier) fra 2007 er givet en detaljeret 
oversigt over forskellige måleprincipper og målertyper. En stor del af disse er relevante for 
flowmåling i forbindelse med energieffektivisering. 
 
Udviklingen inden for flowmålingsmetoder er gået fra oprindelig udelukkende mekaniske målere 
baseret på pitotrør, måleblænder, vingehjul m.fl. til i dag en stigende anvendelse af 
flowmålemetoder baseret på elektromekaniske principper af forskellig art, fx: 
 Magnetisk induktiv (MAG) 
 Ultralyd 
 Coriolios masseflow. 
 
Udviklingen har af flere årsager dog været meget forskellig inden for de forskellige segmenter, 
som belyst i det følgende:   
 
Delområde Anvendte målemetoder 

Transport Brændstofforbruget i køretøjer, skibe og fly måles ofte via 
niveaumåling men i stigende omfang indgår elektroniske 
målinger og simuleringsmsæssige metoder, når det gælder 
den løbende driftsoptimering, dvs. en energiøkonomisk 
kørsel. 
Ved fastlæggelse af emissioner indgår flowmålingen eller 
prøveudtagningen i kombination med kemiske analyser mv. 
Med hensyn til fastlæggelse af de aerodynamiske 
udformning anvendes pitotrør, termoanemometre mv.og i 
nogle tilfælde LDV (Laser Doppler Velocimetri) og andre 
optiske metoder. 

Distribution 
 
 
 
 
 
 

Inden for olie og gas anvendes stadigt i betydeligt omfang 
mekaniske målere, og ved fx afregning af benzin på 
tankstationer baseret på volumen.  
Mht. fjernvarme bevirkede ønsket om en energimåling base-
ret på en kombineret måling af flow og temperaturdifferens 
tidligt en udvikling startende med elektroniske beregnings-
værker i retning af egentlige elektroniske målere. I starten 
primært baseret på magnetisk induktive målere (MAG), men 
senere har ultralydsmåling vundet stigende indpas (grundet 
både faldende pris og problemer med MAG-målerne ved 
vandkvaliteter med lav ledningsevne og magnetitforekomst) 
og vurderes i dag dominerende. Dog anvendes princippet 
stadigt en del ved de større målere grundet mindre 
sensibilitet i fht. indløbsforholdene.     
Ved on site måling anvendes med skiftende held clamp on 
måling, men også tracermetoder (isotoper mv.) har været 
anvendt, ligesom LDV har vist sig egnet ved selv store 
rørdimensioner og hastigheder, såfremt mediet er tilstræk-
kelig gennemsigtigt for lys. 

Byggeri Metoder til måling af naturgas, fjernvarme mv. er beskrevet 
i det foregående. 
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Delområde Anvendte målemetoder 

Ved fastlæggelse af varmeforbrug fra radiatorer mv. anven-
des varmefordelingsmålere, som tidligere var baseret på 
fordampning, men som i dag i stigende grad baseres på 
måling af temperaturer (rum og radiatoroverflader) kombi-
neret med en elektronisk beregning. 
Ved fastlæggelse af indeluftens strømningsforhold, primært 
i forbindelse med mekanisk ventilation, anvendes forskellige 
anemometriske metoder fx vingehjul, pitotrør, 
måleblænder, varmetrådsanemometre   

Industri Til industrielle processer anvendes grundet stærkt 
varierende medier, temperaturforhold mv. mange forskellige 
flowmålingsprincipper, såvel mekaniske som elektroniske. 
Det gælder: 
- ved høje temperaturer og tryk eksempelvis de forholdsvis 
billige Vortexmålere, hvor alternativerne kunne være 
ultralyds eller coriolismålere.  
- til forskellige densiteter og evt. flere faser coriolismålere.  
Endelig er pågået enkelte forsøg med anvendelse af 
tomografiske metoder svarende til dem, der anvendes på 
det medicotekniske område. 

 

5.4 Måletekniske problemstillinger og udfordringer 
 
I takt med de energi- og klimamæssige udfordringer tegner der sig inden for de forskellige 
områder forskellige flowmålingsmæssige udfordringer, som belyst efterfølgende. 
 
Brændstofmålinger under transport 
Gennem en årrække er det blevet mere og mere almindeligt med et eco-meter i bilerne, som bl.a. 
giver oplysninger om det aktuelle brændstofforbrug. Denne udvikling vil blive fortsat de 
kommende år, og der vil være fokus på målenøjagtigheden. 
 
Måling på brint som nyt brændstof til transport 
Flere scenarier peger på, at brint vil blive et vigtigt brændstof for bilerne i fremtiden. Anvendelse 
af brint til transport forudsætter, dels at der er et betydeligt antal tankstationer, dels at der findes 
egnet afregningsudstyr, dvs. flowmålere, for afregning af brint.  
 
Bedre aerodynamisk udformning forudsætter bl.a. on site måling af lufthastighed 
Bilfabrikkerne arbejder i høj grad med forbedring af den aerodynamiske performance som element 
i reduktion af energiforbruget. Hertil kommer betydningen af at anvende  veludformede spoilere 
på lastbiler og tagbokse til bagage.  Derfor er det vigtigt at kunne måle lufthastighed under 
realistiske forhold fx ved anvendelse af PIV og LDV. 
 
Kendskab til forskellige målerprincippers egnethed til specifikke anvendelser 
Både som grundlag for udvikling af nye og bedre målerprincipper og som beslutningsværktøj ved 
valg af målerprincip efterlyses objektivt grundlag, som gennem test og simuleringer belyser 
forskellige målerprincippers egnethed til forskellige medier og indløbsforhold. Eksempelvis har der 
inden for det europæiske standardiseringsarbejde vedr. fjernvarmemålere været efterlyst øget 
viden og erfaring angående de forhold, som målere udsættes for i praksis grundet forskellige 
installationsforhold.  
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Måleprincipper til fastlæggelse af energiflow i sjapis og andre faseskiftende medier 
Ved fjernvarme kan energiindholdet eller leverancen fastlægges på simpel vis ved måling af 
vandflowet og vandtemperaturen i hhv. fremløb og retur, men der efterlyses ved bl.a. udvikling af 
nye vekslere bl.a. berøringsløse metoder til at fastlægge de detaljerede temperatur- og 
strømningsforhold. Ved anvendelse af faseskiftende medier, fx sjapis i forbindelse med køling, er 
fastlæggelse af energiindholdet mere kompliceret og der er behov for anvendelse af nye 
principper. 
 
Pålidelig flowsimulering verificeret via målinger – og under hensyntagen til 
temperatur 
I stigende omfang anvendes simuleringsmetoder til vurdering af strømningsforholdene, hvad enten 
det drejers sig om strømning i rør, i kanaler eller frit i rummet. Mange parametre spiller imidlertid i 
praksis ind på strømningsforholdene, og det er i forskellige grad nødvendigt at verificere/kalibrere 
simuleringsmodellerne. Og specielt ved udvikling af nye energieffektive komponenter (vekslere, 
reguleringsanordninger mv.) er der behov for detaljeret kendskab til kombineret flow og 
temperatur. Her – og i andre sammenhænge er det samtidig vigtigt, at målingerne i størst muligt 
omfang er berøringsløse, så de ikke selv påvirker strømningsforholdene. 
 
Effektive metoder til on site måling og kalibrering 
Med stigende behov for at optimere energiforbrug og strømningsforhold installeres stadig flere 
målere, heraf en del med svært tilgængelige adgang. Samtidig sker der en betydelig tilvækst mht. 
større målere i fjernvarmesystemer. Samlet øger dette behovet for at kalibrere målerne on site, 
således at målerne ikke skal udtages og transporters frem og tilbage. Yderligere behøver man ikke 
at indplacere passtykker eller supplerende målere mens hovedmålerne er til kalibrering. Imidlertid 
er det et problem at finde egnede og nøjagtige on site kalibreringsmetoder. Endelig har også her 
kendskab til detaljerede flow og temperaturforhold stor betydning. 
 
Afregningsproblematikker i fm. VE 
I fjernvarmesystemer, hvor der kobles vedvarende energi til nettet, kan det i fremtiden blive 
muligt for forbrugeren både at købe og sælge energi. Det er tilfældet hvis kunden har fx solfanger 
på ejendommen, men i perioder producerer mere varme, den der kan bruges på matriklen. Det 
betyder, at der skal tages højde for at overskudsvarme skal kunne sælges via nettet til andre 
forbrugere, som ikke har overskud. Denne tovejshandel stiller særlige krav til målerinstallationen, 
som skal kunne registrere såvel køb som salg. 
 
Mikroflow med særlige strømningsmæssige forudsætninger 
I både brændselsceller og i MEMS-chips, der skal medvirke ved styring af strømmende systemer 
har øget kendskab til mikroflow betydning, herunder med hensyn til kalibrering af mikroflow. 
 
”Smart metering” af flow vinder mere og mere indpas 
Tidligere var resultaterne af flowmålingen baseret på et tælleværk eller display på eller nær selve 
flowmåleren. Gennem især de sidste 10 år er pågået en kraftig udvikling i retning af målere, der 
via el-nettet,mobiltelefoni, radiobølger mv. videresender de målte data til aflæsningssted i kortere 
eller længere afstand fra målestedet. Dette kan kombineres med fjernaflæsning af også andre 
data – samt yderligere med en egentlig to-vejskommunikation. For at kunne servicere på 
flowområdet er indsigt i disse muligheder og teknikker således en yderligere udfordring, så der kan 
sendes besked til måleren om at reagere/agere på en bestemt måde.    
 

5.5 Betydning for det danske samfund og industrien  
 
Flowmålingens betydning i Danmark er detaljeret belyst i metrologihandlingsplanen ”Flow i fluide 
medier” fra 2007.  
Det fremgår heraf bl.a.: 
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 at antallet af installerede flowmålere i Danmark for gas, koldt og varmt vand, fjernvarme og 
andre væsker end vand ligger i størrelsesordenen 2 til 2,5 mio. enheder og er stadig stigende 

 at der er forholdsvis mange danske producenter af flowudstyr (målere, pumper, ventiler etc.) 
og at denne industri har en meget stor eksport af alle typer flowmålere. Danske producenter af 
flowmålere er blandt verdens førende på området. 

 at der pågår en betydelig teknologisk udvikling på, eller med relation til området (inden for 
ultralyd, laserteknologi, mikroelektronik og MEMS mv.), som løbende skærper de måletekniske 
krav 

 at mikroflow får en stigende betydning for bioteknisk og farmaceutisk industri. 
 
En række af disse udsagn har enten direkte eller indirekte relevans for den udvikling og de 
udfordringer som er beskrevet i dette kapitel angående flowmåling i relation til 
energieffektivisering.  
 
Med hensyn til målerproducenterne, så spænder de måleteknisk vidt med bl.a.:  
 Siemens (tidligere Danfoss): MAG; Ultralyd, Coriolis, mm 
 Kamstrup: Ultralyd 
 Brunata (HG): Ultralyd og varmefordelingsmålere, 
 Dantec Dynamics (indeklima): Termoanemometre, LDV m.fl. 
 Flonidan: Gas. 
 
Inden for de forskellige segmenter behandlet i dette kapitel fordeler interessen sig således: 
 Transport: Der findes flere leverandører af udstyr til bilindustrien, fx med spoilere og tagbokse, 

ligesom der er en stigende interesse for at nedbringe energiforbruget og CO2-belsatningen fra 
transport er et energimæssigt højprioriteret område også i Danmark 

 Distribution: Flere af ovennævnte målerproducenter opererer inden for dette segment, ligesom 
det har betydning for en række andre komponenter, fx større reguleringsudstyr, ventiler, 
pumper, vekslere, varme-/køleanlæg mv.  

 Byggeri: Nogle af ovennævnte målerproducenter opererer inden for dette segment. ligesom 
det har betydning for en række andre komponenter, fx reguleringsudstyr, ventiler, pumper, 
vekslere, varme-/køleanlæg mv. 

 Industri: Enkelte af ovennævnte målerproducenter samt en række andre udstyrproducenter 
opererer inden for dette segment.  

 

5.6 Aktuelle eksisterende udviklingsaktiviteter 
 

5.6.1 Danske F&U-aktiviteter med relation til området 
 
Som beskrevet i afsnit 4.6 pågår der en betydelig forskning og udvikling på flowområdet hos de 
danske producenter af flowmålere og måleudstyr i øvrigt. Hertil kommer at flowmåling på den ene 
eller anden måde indgår i udvikling af en række andre energikomponenter og –anlæg, fx vekslere, 
ventiler og komplette varme-/køleanlæg.  
 
Dette samt en udbredt anvendelse af afregningsmåling inden for især forsyningsområder: vand, 
fjernvarme og naturgas har samtidig medvirket til etablering af forholdsvis stærke nationale 
metrologilaboratorier, som beskrevet i kapitel 8.  
De nationale metrologilaboratorier – i dag Flowcenter Danmarks aktører - har samtidig løbende 
deltaget i forskellige udviklingsaktiviteter på flowområdet, såvel nationale i sammenspil med 
danske producenter, forsyningsselskaber og andre som andre landes nationale metrologilabo-
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ratorier, universiteter m.fl. Teknologisk Institut har således været en central spiller i en række 
udviklingsprojekter vedr. fjernvarmemåling, ligesom hele udviklingsområdet anvendelse af Laser 
Doppler Velocimetry (LDV) i høj grad har afsæt i disse F&U-aktiviteter. Tilsvarende har FORCE 
Technology været aktiv angående naturgasmåling. Endelig er der med støtte fra Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen og dennes forgængere pågået en række udviklingsorienterede aktiviteter i 
høj grad med sigte på at støtte dansk innovation inden for flowmåling og anvendelse af 
flowmåling.  Yderligere har det medvirket til først udvikling af danske standarder og 
typeprøvningskrav vedr. fjernvarmemålere og siden, at Danmark har kunnet sætte betydeligt præg 
på den europæiske standardisering på området – se afsnit 5.6.3. 
  

5.6.2 Internationale F&U-aktiviteter med relation til området 
 
Inden for de nationale metrologilaboratorier er det naturligt især de store lande som Tyskland, 
Storbritannien og USA, og i mindre grad lande som Frankrig, Spanien og Italien, der mest har 
præget udviklingen inden for flowmåling, som beskrevet i kapitel 7.  
 
De mest innovationsorienterede aktiviteter er foregået i forbindelse med det britiske Flow 
Programme, hvor deltagelse af producenter, forsyningsvirksomheder og andre erhvervsinteresser 
har været involveret. En række af disse projektaktiviteter har vedrørt eller vedrører flowmåling 
med relevans for de problematikker angående energieffektivisering, som er beskrevet i 
nærværende kapitel. Det gælder fx undersøgelse af forskellige målertyper under forskellige 
anvendelser, som beskrevet i afsnit 7.2.  
 
Aktiviteterne under Flow Programme har ud over de nationale metrologilaboratorier ofte haft 
universitetsdeltagelse, det gælder bl.a. Cranfield University, der også på anden vis har markeret 
sig inden for flowmåling. Derudover findes mange universiteter med mindre og ofte snævre men 
dybtgående aktiviteter inden for bestemte flowmålingsteknologier og –problematikker, eksempelvis 
Berlins tekniske universitet, der tidligt beskæftigede sig med mulighederne for at anvende LDV i 
forbindelse med on site kalibrering. 
 
Inden for EURAMET er der - som også beskrevet i kapitel 7 - pågået en række metrologiaktiviteter 
inden for flowmåling, og i relation til energieffektivisering også med dansk islæt. Det gælder især 
FORCE Technology’s og Teknologisk Instituts deltagelse i en række EURAMET-sammenligninger, 
ligesom sidstnævnte helt tilbage til 1990’erne gennemførte nogle meget store, europæiske 
sammenligninger vedr. flowmålere til små, mellem og store flow og ved varierende 
temperaturforhold under de daværende europæiske BCR-program. 
 
Gennem de seneste år har FORCE Technology haft et betydeligt samarbejde angående etablering 
af den europæiske gasnormal, og Teknologisk Institut har efter Flowcenter Danmark startede 
markeret sig med hensyn til LDV-målinger inden for først vand og siden anemometriområdet. 
 

5.6.3 Standardisering 
 
Der pågår relevant europæisk standardisering inden for den europæiske CEN/TC 176 Heat Meters 
(Varmeenergimålere), hvor den danske deltagelse sker via Dansk Standards S222-udvalg. 
Danmark har, grundet betydelige danske målerproducenter, en stor udbredelse af fjernvarme inkl. 
tidlig overgang til energimåling samt de danske GTS-institutter (Delta, FORCE Technology og 
Teknologisk Institut) været en af initiativtagerne til dette arbejde, præger stadig arbejdet på 
forskellig vis. 
 



Flowcenter Danmark 
Delaktivitet C: Flowmåling inden for energi og miljø 
Flowmåling inden for energieffektivisering 
_________________________________________________________________________ 

 37  

5.7 Forslag til videre danske tiltag 
 
Set i lyset af de danske interesser og behov hos producenterne og den danske energi- og 
byggesektor vurderes der især behov for en dansk indsats med henblik på at: 
 Fastlægge forskellige flowmålerprincippers egnethed til forskellige medier, flow og 

installationsforhold 
 Afdække mulighederne for fastlæggelse af energiflow i sjapis og andre faseskiftende medier 
 Fortsætte arbejdet med udvikling af berøringsløse målinger til fastlæggelse af hastigheds og 

temperaturstrømningsforhold bl.a. som understøtning for CFD-simuleringer 
 Forbedre det måle- og dokumentationsmæssige grundlag for on site måling og kalibrering 
 
Endvidere at belyse problematikker i fm. måling og afregning af kombinerede VE-anlæg i 
bygninger samt vedr. anvendelse af ”Smart metering” i et bredt spekter af anvendelser inden for 
energieffektivisering.
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6 Flowmåling inden for vandmiljø 
 

6.1 Tendenser i samfund og erhverv med relation for strømmende vand 

Et bæredygtigt samfund forudsætter at man har tilfredsstillende drikkevand, og at man kan 
komme af med spildevandet fra mennesker og dyr, men også at regnvandet kan ledes bort fra 
marker og bysamfund. Klimaforholdene spiller ind på både drikkevandsproblematikken og 
mulighederne for rensning og bortledning af vandet. Problemstillingerne intensiveres yderligere 
pga. den globalt set stigende befolkningstilvækst.  

Flowmåling spiller en rolle både afregningsmæssigt for oppumpning, fordeling og forbrug samt for 
at man kan effektivisere og styre strømningsforholdene optimalt, hvad enten det gælder 
drikkevand eller det afledte vand.  

Som illustreret i figur 6-1 indgår der i vandets kredsløb på jorden og i atmosfæren yderligere 
mange strømningsmæssige problemstillinger og dermed flowmålemæssige udfordringer, herunder 
fastlæggelse af nedbørsmængden og dens fordeling samt nedsivning i jorden.  

 

Figur 6-1 Vandets kredsløb i den klimamæssige sammenhæng /Miljøstyrelsen/. 

Drikkevand og procesvand baseret på knappe ressourcer og kvalitetsproblemer 
Danmark har bortset fra Københavnsområdet tilstrækkelige og gode grundvandsressourcer til   
drikkevand, omend ressourcerne flere steder trues af nedsivende giftstoffer (pesticider). Ligeledes 
er der suppleret med vand fra søer og åer rimelige vandmængder til rådighed for vanding af 
afgrøder i tørre perioder. 
  
I mange lande er der imidlertid mangel på både godt drikkevand og på vand generelt. FN's 3. 
klimarapport fra 2007 vurderer eksempelvis, at klimaforandringerne særligt vil betyde, at i Afrika 
vil mellem 75 og 250 millioner mennesker i 2020 opleve stigende vandmangel som følge af 
klimaforandringerne. Områder hvor det er muligt at dyrke afgrøder vil blive mindre, og i nogle 
lande vil regnvandsafhængig fødevareproduktion blive reduceret med op til 50%. Kombineret med 
befolkningsforøgelser og større vandforbrug vurderer FN at mere end en milliard mennesker i 2050 
vil blive ramt af vandmangel/tørke vs. oversvømmelse. 
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Vandrensning, afsaltning af havvand til drikkevand såvel som fremstilling af ultrarent vand er et 
hastigt voksende område. Den kombinerede effekt af svindende drikkevandsressourcer og et 
stærkt stigende behov for rent vand både til drikkevand og fx fremstilling af nanoteknologiske 
produkter gør at vi står overfor store teknologiske udfordringer i produktionen af rent vand på en 
så effektiv og energibesparende måde som muligt. Vand er også væsentlig i mange andre 
industrielle processer, herunder ved produktion af kemikalier, medicin og fødevarer, hvor 
sidstnævnte fx kan være alt fra øl, juice og sodavand til brødproduktion. 
 
I Danmark ligger det årlige vandforbrug på godt 400 mio.m3 årligt (i 2005 409 mio. m3) fordelt på  
240 – 260 mio. m3 til husholdning, 120 – 140 mio. m3 til industri og resten, knapt 30 mio. m3 (ca. 
7 pct.) til tab. Selv om Danmark er forholdsvis godt tilgodeset, når det gælder mængde og kvalitet 
af drikkevand og procesvand i det hele taget, er der forholdsvis mange danske producenter, som 
levere udstyr til vandbehandling og vandtransport, herunder fx til afsaltning af havvand til 
drikkevand.   
 
Ændrede klimaforhold bevirker større regnmængder og mere kritiske afløbsforhold 
Klimamodeller har længe forudset, at global opvarmning fører til flere episoder med ekstreme 
regnskyl. Nu bekræfter ny forskning baseret på 20 års satellitobservationer linket mellem et 
varmere klima og kraftige regnbyger i dele af verden med store befolkningskoncentrationer. 
Samtidig indikerer observationerne, at intensiteten i ekstremregn er underestimeret i 
klimamodellerne. "De kraftigere nedbørshændelser er et resultat af øget temperaturer. Når klimaet 
bliver én grad varmere, kan luften indeholde ca. 7 % mere vanddamp, og det forstærker 
intensiteten af nedbøren," fortæller klimaforsker Martin Stendel, Danmarks Klimacenter, DMI. 
  
Én af fremtidens udfordringer bliver tilpasning til et ændret klima med blandt andet mere intense 
nedbørshændelser. De voldsomme vandmasser fører til hyppigere oversvømmelser i byer og 
landområder med både samfundsmæssige og økonomiske skader til følge.  Klimaskabte 
naturkatastrofer som orkaner, oversvømmelser eller tørke er steget betydeligt. Antallet af 
mennesker, der led under sådanne katastrofer steg fra et årligt gennemsnit i 1980erne på 147 
mio. til 211 mio. i 1990erne. Stigende vandspejl for havene bidrager yderligere til problemerne. 
Undersøgelser viser, at hvis den globale opvarmning fortsætter vil disse midlertidige katastrofer 
udvikle sig til permanente oversvømmelser af hele lande som Holland og Bangladesh. 
 
Også Danmark ligger udsat og flere peger på, at 
tendenserne er tydelige. Især den våde sommer 
2007 pegede på den retning med fx 
oversvømmelser i byområder som Århus og Herlev 
grundet manglende bortpumpning, ligesom også 
flere landområder havde problemer. 
 
 
 
 
 
Den totale vandmængde, der i 2002 blev tilledt 
renseanlæggene, udgjorde 809 mio. m3, dvs. ca. 
det dobbelte af det årlige drikkevandsforbrug. 
Vandmængden indeholder ud over husspildevand 
og industrispildevand også regnvand og 
indsivningsvand. Der er udsving i den samlede udledning fra år til år, og der er en meget tæt 
sammenhæng mellem mængden af nedbør og den samlede vandmængde, der tilledes 
renseanlæggene. 
 

Figur 6-2 Oversvømmelser fra ekstremt vejr 
kendes også i Danmark  



Flowcenter Danmark 
Delaktivitet C: Flowmåling inden for energi og miljø 
Flowmåling inden for vandmiljø 
_________________________________________________________________________ 

 40  

I Danmark blev tidligere mest anvendt fælles afløbssystemer med både regn- og spildevand men 
siden midten af 1900-tallet har separatsystemer vundet øget indpas.  

 

Figur 6-3 Fællessystemer og separatsystemer til regn- og spildevandshåndtering /9/ 

I begge tilfælde får dog måling af flow og niveau i ledningerne større betydning for en forbedring 
og optimering af driften. I stigende omfang sker det i kombination med edb-baserede simulerings-
værktøjer, hvor målingerne kalibrerer eller validerer de modeller, som man regulerer og fastlægger 
prognosestyring ud fra. Endelig skal anføres, at der også på selve renseanlægget findes en række 
målere til spildevand og slam, som har væsentlig indflydelse på en effektiv rensning. 

Industriens øgede fokusering på energi og miljø forudsætter også bedre flowmåling  
Industrien er en af de største kilder til forurening og klimaændringer. Derfor sættes der grænser 
for forureningen fra virksomheder og føres tilsyn med dem. Målet er, at virksomhederne forurener 
så lidt som muligt og bruger den bedste tilgængelige teknik til styring af ressourcerne. De mest 
miljøbelastende virksomheder skal endvidere gøre rede for deres miljøforhold i grønne regnskaber. 
Mange virksomheder gør også en frivillig indsats for at mindske miljøbelastningen ved hjælp af 
miljøledelse eller miljøøkonomistyring. Andre dokumenterer reduktionen i miljøbelastningen fra 
produkterne ved hjælp af miljømærker, livscyklusvurderinger og grønne indkøb. 
 
Flowmåling er en altafgørende parameter for kortlægning og dokumentation af problemer og 
løsninger på dette område. 
 
Stadig større landbrug giver gylleproduktion med behov for flowmåling   
Reduktion af forurening fra landbrug og dambrug er et europæisk fokusområde – og med stor 
relevans for Danmark med vores meget intensive dyrehold i landbrug og dambrug i meget 
følsomme områder. Med en årlig produktion på over 25 mio. svin, ½ mio. kvæg fås en samlet 
gyllemængde på ca. 30 mio. tons gylle, hvilket behandlingsmæssigt giver store problemer, og i 
den sammenhæng har flowmåling bestemt en væsentlig rolle. 

 

6.2 Områdeafgrænsning med relation til flow 
 
De energi- og miljømæssige udfordringer på vand- og spildevandsområdet spiller således i høj 
grad sammen med behovet for effektiv og hensigtsmæssig flowmåling.  
 
For de forskellige delområder og med særlig fokus på forholdene i Danmark kan det sammenfattes 
i: 
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Delområde Anvendelse af flowmåling 
Drikkevand & råvand Flowmåling anvendes i betydelig grad.  

Der findes mange afregningsmålere for drikkevand i de fleste 
industrilande. I lande med stor genanvendelse af vand, og i 
særdeleshed, hvor der primært benyttes afsaltet vand er 
prisen på vand høj og kravene til måling mere krævende 
grundet prisen.    

Omfatter eksempelvis i Danmark ca. 1,5 mio. målere til 
afregning/fordeling. Hertil kommer en række 
procesregulerende målere på vandværkerne. Bortset fra på 
vandværkerne gælder det udelukkende flowmåling i lukkede 
kanaler.  

I en vis tilknytning til flowet måles også coli, pH og andet 
indhold. 

Regnvand & spildevand Flowmåling anvendes i mindre grad men med stærkt stigende 
fokus grundet bl.a. klimaudviklingen.  

Afregning af udgifter til spildevandsbehandling tager, bortset 
fra hos storforbrugerne, afsæt i måling af vandforbruget. 
Flowmåling indgår dog i stærkt stigende omfang i optimal 
styring af vandstrømmen gennem lednings- og renseanlæg 
mv. Omfatter både flowmåling i lukkede rør og i åbne kanaler, 
såvel som indirekte flowmåling vha. niveaumåling mv.  

Flowmålingen omfatter også løbende fastlæggelse af 
nedbørsmængder med henblik på momentan styring af 
vandstrømmen, fx i forbindelse med voldsomt uvejr. 

Industrielle processer Flowmåling anvendes i nogen grad og med stigende sigte på 
energi og miljø!  

  

Andre processer, fx gylle Flowmåling anvendes i begrænset grad men med stigende 
behov grundet miljø!  

Omfatter fortrinsvis måling i lukkede kanaler men også i åbne 
kanaler. Hertil kommer ”flowmåling” af afdampning til 
omgivelserne.  
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6.3 Eksisterende målemetoder/state of the art 
 
Med reference til metrologihandlingsplanen Flow (Strøm i fluide medier), der bl.a. beskriver de 
forskellige anvendte principper/metoder inden for flowmåling er, efterfølgende beskrevet dem, der 
primært anvendes i.f.m. måling af vand og spildevand. 
 
Delområde Anvendte målemetoder 
Drikkevand & råvand Ved vandforsyning anvendes måling på fuldtløbende 

ledninger. Primært mekaniske vingehjulsmålere, men MAG-
målere til større flow og i nogle tilfælde ultralydsmålere 
ligesom masseflowmålere undtagelsesvis anvendes.  

På vandværkerne kan indgå enkelte procesmålinger i åbne 
kanaler. 

Regnvand & spildevand Til fuldtløbende systemer især MAG-målere mens 
ultralydsmålere sjældent anvendes grundet støjmæsig 
påvirkning fra mediet. 

Hastighedsmåling, fx ved overfladen, og niveaumålingen 
oftest baseret på tryktransmittere 

Til ikke-fuldtløbende rør og kanaler anvendes især ultralyd, 
tryk til en egentlig flowmåling eller opstemning med måling 
af vandstand vha. ultralyd (over vandspejl) eller 
tryktransducer (under vandspejl) i kombination med 
opstemning.  

Også visse laserbaserede metoder ses anvendt. 

På søer og ved vandløb anvendes bl.a. og flowmålerbåde 
med basis i akustisk doppler metode.  

Industrielle processer Afhængig af procesmediets art anvendes  

MAG, mekaniske, ultralyd og masseflowmålere. 

Andre processer, fx gylle Formodentlig anvendes især MAG og mekaniske målere. 
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Nogle flowmålemetoder specielt anvendt til regn- og spildevand i åbne ledninger og kanaler samt 
til måling af strømninger i vandløb er illustreret efterfølgende. 
 
I tilknytning til ovenstående skal anføres, at fjernaflæsning og anden kommunikation med målerne 
(”Smart meters”) vinder frem i fortsættelse af erfaringerne fra bl.a. fjernvarmemålere.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Figur 6-4 Flowmålemetoder til regn- og spildevand samt vandløb 
 
 

Radarmåler  Hastighedsmåling med radar 
og niveaumålingen  
baseret på tryktransmittere  
 

Flowmålerbåd  Metode: ADCP (acoustic doppler current profiler).

Radarmåler  Hastighedsmåling med radar og niveaumålingen 

Radarmåler  Hastighedsmåling med radar og niveaumålingen 
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6.4 Måletekniske problemstillinger og udfordringer 
 
Inden for de forskellige delområder kan anføres følgende: 
  
Delområde Flowmålings problemstillinger 
Drikkevand ”Lad vandet løbe og spar penge” var budskabet i en artikel fra 

Ingeniøren i december 2008 og går på, at forbrugere kan 
risikere at blive snydt, når de er for ivrige med at tænde og 
slukke for vandet. Vandmålere er nemlig ikke testet og 
kalibreret for at skulle kunne klare hurtige åbne- og 
lukkesituationer med stort tryk på. 

Installationsforholdene er blevet mere og mere kritiske da 
målerne ofte skal placeres i et skab eller andet. 

I lande med stor genanvendelse af vand, og i særdeleshed, 
hvor der primært benyttes afsaltet vand er prisen på vand høj 
og kravene til måling mere krævende grundet prisen.    

Målerne ændrer sig forholdsvis meget i løbet af driften, hvilket 
er omkostningskrævende grundet udskiftning af enkeltmålere 
eller alle målere. Desuden savnes mere sikker mulighed for on 
site kalibrering fx vha. clamp on målere  

Regnvand & spildevand Ingen perfekte målere grundet de forskellige – og ofte 
komplekse medier, ligesom der ofte er meget svære 
installationsforhold, varierende belastninger mv. 

Modellering af strømningsforhold ud fra forholdsvis få og 
problematiske målinger. 

Målenøjagtigheden er et meget stor problem og med stor 
betydning jf. det efterfølgende.  

I en vis tilknytning til flowet måles også coli, pH og andet 
indhold. 

Industrielle processer Hensyntagen til specielle forhold, fx mediets viskositet, 
aggressivitet, vibrationer mv. samt ofte ønsket om stor 
målenøjagtighed 

Andre processer, fx gylle Aggressivt målermiljø. 

Ingen perfekte målere grundet de forskellige – og ofte 
komplekse medier, ligesom der ofte er meget svære 
installationsforhold, varierende belastninger mv. 

´ 
Styrket flowmåling kan eksempelvis bevirke reducerede overløb og 
forsinkelsesbassiner  
Flowmålingens betydning inden for håndtering af regn- og spildevand kan illustreres af det i figur 
6-4 og 6-5 beskrevne eksempel, hvor man via beregningsmæssige simuleringer og løbende 
flowmålinger kan opnå såvel betydelige effektivitetsmæssige såvel som økonomiske fordele.   
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Figur 6-5 Ofte betydelige forskelle mellem simulerede flow og de faktisk målte  

- Kilde: Mål, mål, målinger, Mads Uggerby-Envidan, EVA-temadag, 9. Nov. 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6-6 Betydelige gevinstmuligheder ved momentan og pålidelig flowmåling  
- Kilde: Mål, mål, målinger, Mads Uggerby-Envidan, EVA-temadag, 9. Nov. 2006 

 
Ønsker til forbedring af måleusikkerheden  
Ved fuldtløbende ledninger  
Metode:  Ofte magnetisk induktive målere  
Nøjagtighed: Leverandør anvisninger  0,5 % under gunstig testforhold. Erfaring fra marken er 
typisk 5 %. 
Ønsker:  Bedre målere og undersøgelser vedr. måleevne under praktiske forhold  
 
Ved ikke fuldtløbende rør og kanaler  
Metode:  Hastighedsmåling, fx ved overfladen, og niveaumålingen oftest baseret på 
tryktransmittere 
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Nøjagtighed: Leverandør anvisninger 2-5 % under gunstig testforhold. Erfaring fra marken er 10 – 
15 % hovedsageligt pga. hydrauliske forhold ikke er optimale. 
Ønsker:  Bedre målere og undersøgelser vedr. måleevne under praktiske forhold  
 

 
 
Figur 6-7 Overflademåling må basere sig på en skønnet fordeling 
 
 
De generelle problemstillinger og udfordringer kan sammenfattes i: 
 Til drikkevand anvendes fortrinsvis mekaniske målere grundet deres lave pris; ultralydsmålere 

er et relevant alternativ specielt i fm. fjernaflæsning, men et billigere princip kunne være 
ønskeligt 

 Til industrielle processer, spildevand mv. anvendes forskellige principper, men der findes ikke 
indlysende løsninger, som dækker alle problemer, og i det hele taget er indsigten i målernes 
egnethed til forskellige medier begrænset   

 Ønsker om forbedring af måleusikkerheden og ved forskellige belastningssituationer er en stor 
udfordring, men med en væsentlig gradsforskel mellem ønskerne til vand og spildevand, som 
illustreret i figur 6.8  

 Mange målere og besværlig udskiftning ved kalibrering, der må klares i laboratoriet, dvs. 
ønskeligt med bedre on site metoder og selvkalibrering 

 Indløbsforholdene for vandmålere relaterer sig primært til ofte meget korte afstande fra 
rørbøjninger og andet til målerens placering.  

 Også ved målere til industrielle processer er installationsforholden ofte et problem, ligesom fx 
vibrationer kan være et problem. 

 Forbedret simulering ved. CFD mv. og bedre kalibrering heraf 
 Behovet for bedre on site måling  
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Figur 6-8 Kravene til målenøjagtighed har forskelligt udgangspunkt og sigte. 
 

6.5 Betydningen for det danske samfund og industrien 
 
Den danske betydning af flowmåling inden for vand og spildevand afspejler sig i, dels  at vi i 
Danmark generelt har en ret velfungerende infrastruktur med effektiv håndtering af såvel 
vandforsyning som regnvand og spildevand, dels at der forefindes en del producenter af målere, 
ventiler, pumper, rørsystemer mv.   
 
Der finder kun en begrænset produktion sted af vandmålere, da danske producenter ikke er 
konkurrencedygtige på det traditionelle marked med mekaniske målere. Med en stigende interesse 
for elektroniske målere og specielt for på sigt at kunne fjernaflæse vil der dog være mulighed for 
at kunne udnytte erfaringerne fra især fjernvarmemålerområdet 
 
Mht. regn- og spildevandsmålere har der med oprindelig udgangspunkt i Danfoss men nu Siemens 
gennem en årrække været en dansk målerproduktion. 
 
Flowmåling har på vand- og afløbsområdet stor anvendelsesmæssig betydning, hvilket bl.a. de 
mange installerede vandmålere er et udtryk for. Og på afløbssiden er der stigende fokus både aht. 
virksomhedernes afregning af spildevand og stigende vandmængder ved regnskyl.  
  
Delområde Målersiden Andre komponenter 
Drikkevand Der findes ikke producenter af 

billige mekaniske målere, men 
de elektroniske målere, som i 
dag anvendes til fjernvarme må 
formodes på sigt også at få 
anvendelse til drikkevands-
måling. 

 

Der findes forholdsvis mange 
producenter af andre 
vandtekniske komponenter, 
herunder ventiler, pumper, 
filtre mv. Yderligere findes 
danske producenter 
angående anlæg til gen-
anvendelse af spildevand og 
til afsaltning. 

Regnvand & spildevand Målere til regnvands- og Der findes forholdsvis mange 
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Delområde Målersiden Andre komponenter 
spildevandsmåling findes i 
forholdsvis begrænset antal, 
men der er et stigende behov. 
Dette skyldes især forvent-
ningen om stigende antal – og 
stadig kraftigere regnvejr.  

Der findes danske producenter. 

producenter af andre 
komponenter, herunder 
ventiler, pumper, filtre, 
sensorer mv.  

Industrielle processer Stigende anvendelse, og der 
findes danske producenter. 

 

Andre processer, fx gylle Stigende anvendelse, og der 
findes danske producenter. 

En del producenter af gylle- 
komponenter og systemer.  

 

6.6 Eksisterende udviklingsaktiviteter 
 

6.6.1 Danske F&U-aktiviteter med relation til området 
 
Der er løbende gennemført undersøgelser vedr. vandmåling og -målere og primært med afsæt i 
aktiviteter hos TI og FORCE, men der pågår ikke aktuelt specifikke aktiviteter inden for området – 
trods de aktuelt rejste problemstillinger angående små flow. 
 
Med hensyn til måling af regn- og spildevand har der tidligere kun være meget begrænset F&U-
aktivitet, men grundet en række nye tiltag med henblik på at forbedre afvandingen er der kommet 
fokus på de måletekniske problemer. I sammenhæng hermed gennemførte TI’s Rørcenter i 2007 
en udredning: Afløbssystemer, Rørcenteranvisning 014 omfattende bl.a. udstyr til flowmåling såvel 
til fuldtløbende rør som åbne kanaler. Og på Flowcenter Danmarks årlig flowtemadag var der både 
i 2007 og 2009 indlæg, som underbyggede dette.  
 

6.6.2 Internationale F&U-aktiviteter med relation til området 
 
Der er bl.a. via det britiske Flow Programme gennemført flere undersøgelser med relevans for 
flowmåling af vand, spildevand og forskellige procesmedier, og hvor NEL er den primære aktør. 
Under Flow Programme pågår eksempelvis aktuelt en aktivitet ”Open channel flow measurement” 
netop med sigte at forbedre måleusikkerheden ved de kombinerede simuleringer og målinger ned 
til 8%. Dette skulle ifølge programmet være de krav, som i Storbritannien er afledt af EU’s direktiv 
på området. 
 
Den mere brancherelaterede F&U-aktivitet foregår dog i højere grad hos Water Research Centre 
(WRc) i Swindon og via forskellige finansieringskilder. WRc har været aktiv gennem en årrække, 
og allerede i perioden 1987 – 1989 blev gennemført en række større (DN 150 mm) test af 
forskellige flowmålertyper (ultralyd, tryktransmitter og magnetisk induktiv) og både med en 
ensartet spildevands og slamkvalitet. Målenøjagtigheden ved disse målinger lå i størrelsesordenen 
16% for fuldtløbende rør, men andre har peget på endnu større måleusikkerhed. 
Gennem de seneste år og aktuelt er der gennemført flere projekter angående vandmålere, det 
nævnte vedr. open channel-måling samt om calmp-on måling. 
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Der findes flere andre steder i den engelsktalende verden water research centres, og det må 
formodes, at der også hos disse pågår visse F&U-aktiviteter med relation til flowmåling.    
 
I Tyskland pågår der bl.a. på Universität/Herdecke en række udviklingsaktiviteter vedr. 
vandforsyning samt regnvand og spildevandshåndtering. 
 
Vedr. forskellige udviklingsmiljøer og –programmer se i øvrigt kapitel 7. 
 

6.6.3 Standardisering 
Der pågår relevant europæisk standardisering inden for den europæiske CEN/TC 92 Water Meters 
og den internationale ISO/TC 30 Fluid flow in closed conduits, hvor den danske deltage sker via 
Dansk Standards S222-udvalg.  
 

6.7 Forslag til videre danske tiltag 
 
 Set i lyset af de danske interesser og behov hos producenterne og den danske miljø- og 

klimasektor vurderes der især behov for en dansk indsats der kan: 
 Fastlægge forskellige flowmålerprincippers egnethed til forskellige vand- og 

spildevandskvaliteter og installationsforhold 
 Forbedre måle- og simuleringsnøjagtigheden inden for flowmåling af regn- og spildevand 

gennem sammenligninger, undersøgelser og generelle udviklingstiltag 
 Forbedre grundlaget for on site kalibrering af vand- og spildevandsmålere m.fl. gennem 

undersøgelser og forbedringstiltag 
 Undersøge vandmåleres evne til at måle små flow.
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7 Internationale udviklingscentre og -tiltag inden for 
flowmåling 
 
Parallelt med producenternes udvikling og forbedring af måleudstyr til bl.a. flowmåling pågår der  
løbende generelle udviklingstiltag såvel på universiteterne som hos de forskellige landes 
metrologilaboratorier. På universiteterne vedrører aktiviteterne typisk nye måleprincipper og deres 
anvendelse og foregår med eller  eller uden samspil med virksomher. Aktiviteterne hos 
metrologilaboratorierne har typisk omhandlet etablering af de nødvendige referencer for nye 
målemetoder, udvikling og dokumentation af grundlag for nye standarder og deltagelse i 
keycomparisons og ofte med kun lidt samspil med industrien. Der er dog undtagelser, og fx i det 
britiske flowudviklingsprogram ”Flow Programme” (se herom senere) har industrien både været 
med til at påvirke, hvilket aktiviteter, som er blevet sat i gang, samt har deltaget i gennemførelse 
af nogle af dem.   
 
Ud over udviklingen i de enkelte lande har EURAMET (tidligere EUROMET), der er et samarbejde 
mellem de europæiske nationale metrologilaboratorier, været aktiv mht. initiering af tværnationale 
projekter, som dog primært har været baseret på de enkelte landes finansiering af egne 
aktiviteter. Tidligere er der dog bl.a. under det nordiske Nordtest blevet givet støtte til tværgående 
nationale projekter, ligesom EU i slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne gennem sit BCR-
program initierede og støttede flere metrologiprojekter, herunder vedr. flowmåling. Efter en 
periode med kun lidt støtte til fælles europæiske metrologitiltag – og efter en forsøgsperiode med 
det såkaldte iMERA+-program blev dog i 2009 igangsat et nyt fælles europæisk metrologitiltag 
under navnet EMRP, European Metrology Research programme. Dette samt Flowcenter Danmarks 
engagement heri er behandlet i kapitel 8.   
 
Nærværende kapitel belyser væsentlige faciliteter og hidtidige udviklingsaktiviteter hos en række 
førende europæiske flowlaboratorier – og i nogle tilfælde suppleret med belysning af aktiviteter på 
universiteterne. Udredningen er blevet gennemført bl.a. via etablerede kontakter i forbindelse med 
deltagelsen i EURAMET, herunder det i 2009 afholdte årsmøde i København, en række besøg hos 
førende europæiske metrologilaboratorier på flowområdet og deltagelse i måletekniske referencer.  
 
Internationalt er det Meterkonventionen og de afledte aktiviteter i dets sekretariat BIPM, der 
påvirker metrologiudviklingen, herunder vedr. flowmåling. Sidstnævnte sker gennem Working 
Group of Fluid Flow (WGFF) under BIPM’s CCM Consultative Committee for Mass and Related 
Quantities (CCM). WGFF beskæftiger sig med de 6 områder: vandflow, olieflow, lufthastighed, 
volume, højtryk gasflow og lavtryk gasflow med bl.a. arrangering af internationale 
sammenligninger (key comparisons) som væsentligt aktivitetsområde. EURAMET indgår i BIPM 
som regional part dækkende Europa og på lige fod med fx den sydøstasiatiske organisation APMP, 
der aktuelt via National Metrology Institute of Japan har formandskabet for WGFF.   
 
Resultaterne fra besøg og konferencedeltagelse er  yderligere belyst i det inkluderede bilag. 
   

7.1 Flowtiltag i de nordiske og baltiske lande med lidt spredt fægtning 
 
Ud over Danmark er det i det nordiske-baltiske område især Sverige med Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut (SP), som metrologisk dækker flowmåling. De udviklingsmæssige tiltag har 
primært relateret sig til kalibreringsfaciliteter og sammenligninger 
 
Norges Justervesen, der er det norske metrologiinstitut, har kun i meget lille omfang beskæftiget 
sig med udviklingsaktiviteter, og har heller ingen væsentlige flowkalibreringsfaciliteter. I kølvandet 
på det norske off-shore eventyr er der opstået flere servicevirksomheder, herunder laboratorier 
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som fx Intertek West Lab, der kalibrerer flowmålere. Sintef, som er den største, uafhængige 
forskningsorganisation i Skandinavien, har siden 1982 beskæftiget sig med multifaseflow i 
samarbejde med olieindustrien. 
 
Det i Finland internationalt meget store metrologiinstitut MIKES har ingen væsentlige aktiviteter 
inden for flowmåling. Dette område dækkes i dag i Finland primært af Inspecta og som en del af 
deres omfattende aktiviteter inden for prøvning, inspektion og certificering. Ud over Inspecta 
findes laboratorier, der er akkrediteret til vand- og/eller gasflow herunder et par stykker, der 
tilbyder on-site kalibreringer. 
 
Flowområderne er: 
 
Land Organisation Flowområde Bemærkninger 
Sverige SP Vandflow: Op til 700 m3/h ved 20-90 

ºC 
Olie- og benzin flow: Op til 300 m3/h 
Gasflow: Op til 3,2 m3/h 

 

Norge Justervesenet Vandflow: Op til 100 m3/h   
Norge Intertek West Lab Olieflow: 0,4-800 m3/h  
Norge SINTEF Byggforsk Luftflow: 0,1-20 m/s  
Finland Gasum OY Gasflow: 1-10000 m3/h ved DN 40 til 

DN 400 
 

Finland Inspecta OY Vandflow: 1-2000 l/s ved DN 50 til DN 
1200 og 20-150 ºC 

Site calibration

Finland VMH HEIKKILÄ OY Vandflow: 6-250000 l/h ved 10-55 ºC  
Finland OY INDMEAS INDUSTRIAL 

MEASUREMENTS AB 
Gasflow: 0,005-500 m3/s 
Vandflow: 0,5-5000 l/s 

On-site 
calibration 
with the 
transit time 
method 

  
I de baltiske lande har fjernvarme stor betydning energiforsyningsmæssigt, hvilket har medvirket 
til etablering af flowlaboratorier i både Letland og Litauen. I Letland har det nationale 
metrologicenter LNMC tidligere været ret aktive på flowområdet, men markerer sig i dag sjældent 
på flowområdet i EURAMET-sammenhænge. Derimod udviser LEI (Litauen Energy Institute) i 
Kaunas løbende engagement i det europæiske arbejde bl.a. med hensyn til flowmåling i 
forbindelse med vedvarende energi, forbedret energieffektivitet og forbedring af 
kalibreringsfaciliteter. Yderligere har LEI gennem en årrække samarbejdet med bl.a. universitetet i 
Kaunas om research inden for ultralydsmåling. 
 

7.2 Det britiske flowudviklingsprogram dækker både referencer og innovation 
 
Med afsæt i bl.a. en tidlig interesse for udvinding af olie og naturgas, herunder off shore-mæssigt, 
samt  med hensyn til forskellige industrielle processer, eksisterer der en stærk flowmålemæssig 
tradition i Storbritannien.  Ifølge egne udsagn har det ført til, at den britiske flowmålerindustri er 
blandt de førende i verden. 
 
Metrologisk har omdrejningspunktet været National Engineering Laboratory (NEL) i Skotland. NEL, 
der omkring 2000 blev privatiseret og nu ejes af det tyske TÜV, har betydelige faciliteter for test 
og kalibrering vedr. vand, olie, gas, flerfase fluider mv. Oplysninger om flowområder m.v. kan 
findes ved at følge nedenstående links: 
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Oil flow: http://www.tuvnel.com/content/pdfs/oil_flow_facility.pdf 
Gas flow: http://www.tuvnel.com/content/pdfs/gas_facility.pdf 
Wet gas flow: http://www.tuvnel.com/content/pdfs/wet_gas_facility.pdf 
Water flow: http://www.tuvnel.com/content/pdfs/water_flow_facility.pdf 
Multiphase flow: http://www.tuvnel.com/content/pdfs/multiphase_facility.pdf 
 
Inden for spildevand pågår aktiviteterne især hos WRc men vedr. visse specielle strømnings-
forhold indgår også det nationale og centrale metrologiinstitut NPL (National Physical  Laboratory). 
Endelig har flere universiteter, og især Cranfield arbejdet med forskellige udviklingstiltag på 
flowområdet. En del af udviklingen på universiteterne har vedrørt forskellige simuleringsmodeller 
fra anvendelse i MEMS og brændselsceller og op til komplekse strømnings-forhold inden for fx 
luftfartsindustrien.   
 
Udviklingsmæssigt er metrologi – inkl. flowmåling gennem en årrække blevet støttet af den 
britiske styrelse for industriel udvikling: BERR, Department for Business, Entreprise and Regulatory 
Reform (tidligere DTI, Department of Technology and Industry) og via et bredt dækkende 
udviklingsprogram rettet mod den britiske industri. I en periode foregik det som dedikerede 3-års 
flowprogrammer (2002 – 2005, 2005 – 2008), men fra oktober 2008 er man gået over til mere 
dynamisk og årlig tildeling inden for det nationale metrologiprogram NMS (National Measurement 
System), der pågår i et samarbejde mellem metrologilaboratorierne, universiteter og andre 
interessenter, herunder også virksomheder.  
 
NMS-programmet omfatter følgende 5 dele:  
1) Viden-projekter, der har sigte på udnytte og styrke de eksisterende faciliteter ved MI’erne, dvs. 

NPL (der er det nationale bredt dækkende metrologilaboratorium), LGC (der med sine over 
1400 ansatte er det designeret metrologiloaboratoium på kemi- og biokemiområdet) og NEL 
(førende flowlaboratorium med betydelige faciliteter inden for prøvning og kalibrering af væske 
og gasmålere), og med et vist afledt innovationssamspil med virksomhederne. 

2) Innovations-projekter, der direkte sigter mod udvikling af nye måleteknologier inden for 
områder med væsentlig britisk interesse 

3) Metrologiunderstøtningsaktiviteter, der adresserer udvikling af næste generations målebehov,  
fx nye primære standarder, udvikling af SI-enheder og forbedring af konstanter, samt generisk 
softwareudvikling mht. måling. 

4) Tværgående metrologi, der understøtter dels britisk deltagelse i fælles internationale 
metrologiaktiviteter, dels videnformidling til bl.a. mindre- og mellemstore virksomheder. 

5) Reguleret metrologi, der dækker legal metrologi samt referencearbejde vedr. kemi. 

Flowaktiviteterne er forholdsvis detaljeret beskrevet på hjemmesiden:  www.flowprogramme.co.uk 
I perioden 2005 – 2008 omfattede flow-programmet projekter inden for en række sektorer, 
herunder off shore olie- og gasaktiviteter, vand og spildevand, petrokemi samt føde- og 
drikkevarer. Hovedparten af aktiviteterne hos NEL, men også andre aktører indgik/indgår. 



Flowcenter Danmark 
Delaktivitet C: Flowmåling inden for energi og miljø 
Internationale udviklingscentre og –tiltag inden for flowmåling 
_________________________________________________________________________ 

 53  

 

Figur 7-1 Web-forside vedr. det britiske Flow Programme (www.flowprogramme.co.uk) 

Siden det nye NMS program startede i oktober 2008 er igangsat følgende projekter: 
 "Characterisation of the physical properties of bio-fuels, syn-fuels and high viscosity oils"  
 "Complex flow characterisation"   
 "Experimental Evaluation of look-down Ultrasonic level guages"   
 "Enhancement of the national oil flow standards to include oils up to 1500 cSt"  
 "Coriolis metering of multiphase flows"  
 "Deriving fluid properties from ultrasonic flowmeter data"   
 "Measurement Solutions for Carbon Capture & Storage (CCS) Regulation"   
 "The application of flowmeter diagnostics to determine shifts in calibration"  
 "Flowmeter Installation Errors and Flow Conditioning in High Viscosity Fluids"  
 "Sampling complex fluid flows".  

Under hjemmesiden kan til hvert emne fremtages beskrivelser af hvert emne.  
 

7.3 Stærk traditionel flowkalibreringsbasis hos PTB i Tyskland  
PTB, Physikalisch-Technische Bundesanstalt  der er det centrale metrologiinstitut I Tyskland med i 
alt ca. 1800 ansatte og et årligt budget på ca. 130 mio. Euro, omfatter også en række 
metrologilaboratorier inden for flowmåling for såvel væsker som luftformige medier. 
Laboratorierne benyttes primært ved typeprøvning og videregivelse af sporbarhed til kommercielt 
orienterede laboratorier. Flowområderne er: 
 Olieflow: 3,6 l/h – 24 m3/h 
 Gasflow LP: 2 – 24000 m3/h 
 Gasflow HP: max. 50 bar:  8 – 6500 m3/h 
 Vandflow: 0,3 – 2100 m3/h ved max. DN 400 og 20 – 23 °C 
 Vandflow: 6 l/h – 1000 m3/h ved 3 – 90 °C 
 Lufthastighed: 0,2 – 60 m/s 
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 LDV: 0,1 – 15 m/s. Inden for anemometri benyttes LDV som primær reference for 
lufthastighed. 

 
Fra de aktuelle udviklingsaktiviteter skal bl.a. nævnes:  
 Fastlæggelse af højtryk og lavtryk gasflow med optiske metoder. 
 Udviklíng af en mediumsuafhængig transfernormal. 
 Bestemmes af vands massefylde i områder 1-90°C ved en ny metode. 

Generelt er forsknings- og udviklingsarbejdet meget præget af dybtgående videnskabelige 
aktiviteter og i mindre grad på løsning af praktiske flowmåletekniske problemer. Efterfølgende er 
angivet de tre hovedområder, som vedrører flowmåling:  
 
Gasflow (“Gase”) ved Dr. H. Többen:  
 Leitung und Steuerung der metrologischen Aktivitäten für Hochdruckerdgas  
 Planung und Weiterentwicklung des Erdgaskubikmeters in Europa  
 Leitung der Erdgasvergleichsmessungen in Europa von BIPM Key Comparisons und EUROMET 

Key Comparisons  
 Darstellung des Volumens der Masse und des Durchflusses strömenden Gases in N.-Druck  
 Darstellung des Volumens der Masse und des Durchflusses strömenden Gases in H.-Druck  
 Darstellung des Volumendurchflusses unter atmosphär. Druck mit optischen Methoden  
 Darstellung und Weitergabe der Einheit Strömungsgeschwindigkeit in Fluiden  
 Darstellung des Volumendurchflusses von Gas unter Hochdruck mit optischen Methoden  
 Weiterentwicklung zur Doppler-Global-Velocimetrie´. 
 
Væskeflow („Flüssigkeiten“) ved Dr.-Ing. G. Wendt:  
 Entwicklung und Betrieb von Normalmesseinrichtungen zur Darstellung und Weitergabe der 

Einheiten Menge und Durchfluss von ruhenden und strömenden Flüssigkeiten;  
 Messtechnische Prüfung und Kalibrierung von Mengen- und Durchflussmessgeräten für 

Flüssigkeiten;  
 Bearbeitung von Forschungsvorhaben zur Entwicklung neuer Messgeräte und -verfahren die 

Flüssigkeitsmessung;  
 Begutachtung von Prüfständen für Flüssigkeitsmessgeräte;  
 Vorbereitung und Durchführung nationaler und internationaler Vergleichsmessungen für 

strömende Flüssigkeiten; 
 Forschungsarbeiten zur Entwicklung medienunabhängiger Transfernormale;  
 Bearbeitung von Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Transfernormale;  
 Entwicklung und Betrieb von Normalmesseinrichtungen zur Darstellung und Weitergabe kleiner 

statischer Flüssigkeitsvolumina;  
 Kalibrierung von Normalmessbehältern und -gefäßen;  
 Vorbereitung und Durchführung nationaler und internationaler Vergleichsmessungen für 

ruhende Flüssigkeitsvolumina.  
 Zulassung/Zertifizierung von Flüssigkeitsmessgeräten und Zusatzeinrichtungen wie Volumen- 

und Massezähler, Durchflussmessgeräte, Messanlagen, gasabscheidende Einrichtungen, 
Füllstandsmessgeräte für Lagerbehälter, Zähl- und Druckwerke;  

 Mitarbeit in nationalen und internationalen Gremien zur Erarbeitung von Vorschriften und 
Normen.  

 
Flowegenskaber („Flüssigkeitseigenschaften“ ved Dr. H. Wolf:  
 Präzisionsmessverfahren für die Dichte von Flüssigkeiten  
 Neubestimmung der Wasserdichte durch magnetische Flotation im Bereich 1 °C bis 90 °C  
 Entwicklung und Bereitstellung zertifizierter Referenzmaterialien und Maßverkörperungen 

(DSC-Kalibriermaterialien, Kalibriergase, Viskositäts- und Dichtereferenzflüssigkeiten, 
Festkörperdichtenormale)  

 Bauartzulassungen zur Eichung von Brennwertmessgeräten und Dichtemessgeräten  
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 Kalibrierung von Messgeräten und Normalen für die Messung von Dichte (für Flüssigkeiten und 
Festkörper), Kleinvolumen und Viskosität  

 Beratung und Begutachtung im Rahmen der Überwachung des DKD (Messgrößen Dichte, 
Kleinvolumen und Viskosität)  

 Beratung von Laboratorien im Rahmen der Technischen Zusammenarbeit  
 Internationale Vergleichsmessungen  
 Mitarbeit in nationalen und internationalen Gremien  
 Fließeigenschaften umweltgerechter Schmierstoffe 
 
Ud over på PTB foregår der på flere af universiteterne generelle udviklingsaktiviteter inden for 
flowmåling. Disse aktiviteter er rette mod såvel grundlæggende måleprincipper som mere 
praktiske applikationer. Eksempelvis pågår på Universität Witten/Herdecke en række aktiviteter 
angående flowmåling inden for vand, regnvand og sopildevand: 
 Et intelligent Spildevandsanlæg der optimerer efter funktion og omkostning 
 Decentraliseret spildevandsforarbejdning af kloakvand 
 Simulering og konceptgenerering til spildevandforarbejdning 
 Megacity – infrastruktur til drikke- og spildevand 
 Landsspecifikke indflydelser mhp. måle og driftsparametre ved spildevand 
 

7.4 VSL i Holland besidder de volumenmæssigt største flowfaciliteter 
 
Holland Metrology Group/Dutch Metrology Institute (det tidligere NMi) omfatter forskellige 
enheder, herunder flowlaboratoriet VSL (Van Swinden Laboratory), der bl.a. besidder faciliteter til 
følgende flowområder: 
 Olieflow: 1 l/h – 250 m3/h 
 Gasflow: 10-7 - 12000 m3/h 
 Vandflow: 1 – 150 m3/h  
 Lufthastighed: 0,1 – 50 m/s. 
 
VSL er involveret i forskellige metrologiske udviklingsaktiviteter, herunder inden for energi og 
mikroflow. 
 
I Holland findes endvidere Deltares (tidligere WL Delft Hydraulic), der i dag besidder vandflow-
faciliteter i området: 36 - 7200 m3/h, men som  ifølge forlydender skulle være under lukning. 
   
I Rotterdam Havn står tre kæmpestore gastanke, der hver kan rumme 180.000 kubikmeter 
flydende naturgas - nedkølet til minus 160 °C - som sejles ind fra for eksempel Australien, 
Indonesien og Mellemøsten i specialbyggede skibe. Det er her, DONG Energy har købt sig ind på 
råderetten over en fjerdedel af lagerkapaciteten, hvilket svarer til tre milliarder kubikmeter 
naturgas på et år. Et af de EMRP-projekter, der starter i 2010, har bl.a. til formål at foreslå test- og 
kalibreringsstandarder for LNG flowmålere, der anses for at have væsentlig bedre målenøjagtighed 
end den level gauging metode, der p.t. bruges mest i forbindelse med LNG. Projektet, som har 
deltagere fra en række europæiske lande, ledes af VSL. 
 

7.5 Frankrigs metrologistruktur ligner den danske og med CETIAT som 
flowaktør  

Den franske metrologistruktur er ligesom den danske decentral.  

CETIAT, der på mange måder svarer til et dansk GTS-institut, tager sig af vand- og 
luftflowområderne, hvor følgende områder dækkes:  
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 Vandflow: 8 l/h – 36 m3/h ved 15 – 90 °C 
 Lufthastighed: 0,05 – 40 m/s. 
 
Inden for anemometri har CETIAT været en af pionererne, når det gælder anvendelse af LDV som 
primær reference for lufthastighed. 
 
Udviklingsaktiviteterne, der er industrielt orienteret, og omfatter for perioden 2008-2012  følgende 
hovedområder, herunder flere med direkte eller indirekte energi- og miljørelevans:  
 Renewable energy sources 
 Reduction of energy consumptions 
 Indoor environmental quality 
 Changes in HVAC appliances and systems 
 Environmental impact 
 Quality of installation of HVAC systems  
 Metrology / quality of measurements”. 
 
På olie og gas siden er det primært de store transmissionsselskaber SPSE og Trapil, der tegner 
Frankrig i flowmæssig henseende. 
 
SPSE forsyner raffinaderier og petrokemisk industri via en 769 km lang pipeline fra Fos i 
Sydfrankrig til Karlsruhe i Tyskland. I Fos har virksomheden olieflowfaciliteter, der dækker området 
fra 1500 til 4000 m³/h og viskositeter fra 0,5 til 150 mm²/s.   
 
Trapil forsyner de større franske byer og lufthavne med benzin, diesel, fyringsolie, jet fuel m.m. 
Virksomheden har faciliteter til olieflow i området 10 – 2500 m3/h og viskositeter op til 120 mm²/s. 
 

7.6 Østrigske BEV er blandt de førende i dokumentation af flowprøvestande  
 
I Østrig er BEV, Bundesamt für Eich- und Vermessungsvesen, det nationale flow-metrologiinstitut 
og med faciliteter til dækning af følgende flowområder: 
 Gasflow: op til 1500 m3/h 
 Vandflow: op til 150 m3/h. 
 
BEV’s udviklingsaktiviteter har i høj grad været fokuseret på dokumentation af prøvestande inkl. 
divertere til vand- og fjernvarmemålere. 
 

7.7 Italien og andre af Middelhavslandene interesserer sig også for flowmåling 
 
I Italien dækkes hovedparten af metrologiaktiviteterne af INRIM (tidligere IMGC), der er et 
statsligt metrologiinstitut, som beskæftiger sig med videnskabelig research i metrologi. Inden for 
flow dækkes områderne: Volumen, Væske- og gasflow, Flowmålinger inden for kryogene væsker 
samt Anemometri. Faciliteterne dækker eksempelvis vandflow op til 25 m3/h og ved temperaturer 
fra 18 – 50 °C 
 
Udviklingsaktiviteterne dækker følgende hovedområder: 
 
 design, konstruktion og karakterisation af nye måletekniske standarder 
 konstruktion og test af flowtransducere 
 deltagelse i sammenligninger. 
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Aktiviteterne hos INRIM har bl.a. omfattet undersøgelser vedr. forskellige coriolismåleres egnethed 
til forskellige anvendelser. 
 
På vandsiden gør Spanien ikke meget væsen af sig i EURAMET sammenhæng, og det har ikke 
været muligt at finde frem til relevante flowlaboratorier inden for rammerne af nærværende 
projekt. På gassiden er Enagas en markant aktør med ansvar for at drive ca. 9000 km high 
pressure gas pipeline samt et antal underjordiske gaslagre og LNG terminaler i Spanien. Enagas, 
som FORCE Technology samarbejder tæt med, har testfaciliteter i Zaragoza med gasflow op til 
10.000 m3/h ved atmosfæriske betingelser og med luft som medie. Som supplement hertil 
arbejdes der p.t. på at færdiggøre højtryksfaciliteter, hvor gasmålere kan kalibreres på naturgas 
trinløst i trykområdet 3 - 50 bar og med et maximalt flow på op til 10.000 m3/h. 
 
Portugal besidder faciliteter til densitetsmåling, men har derudover ikke væsentlige faciliteter og 
aktiviteter i relation til flowområdet. 
 

7.8 Ud over Europa er det især NIST i USA, som er interessant på flowområdet  
 
NIST (National Institute of Standards and Technology) er metrologiinstituttet i USA og med 
aktiviteter og faciliteter på et bredt dækkende område, bl.a.: 
 Gasflow: op til 36.000 m3/h 
 Vandflow: 0,3 – 2100 m3/h ved max. DN 400 og 20 – 23 °C 
 Lufthastighed: 0,15 – 40 m/s og med LDV som primær reference, 
men dækker eksempelvis også kalibrering af brintfyldestationer. 
 
NIST er involveret i flere udviklingsaktiviteter med relation til flowmåling og energi, herunder vedr. 
biobrændsler. På visse områder pågår tiltag med henblik på styrkelse af innovation i små- og 
mellemstore virksomheder og med visse lighedspunkter til GTS-institutterne.  
 
Ud over i USA er bl.a. de sydøstasiatiske lande Japan, Indien, Kina og Australien aktive på 
flowområdet. 
 
Japan har som beskrevet i kapitlets indledning aktuelt formandskabet for BIPM’s Working Group of 
Fluid Flow. 
 
Indien har instituttet Fluid Control Research Institute (FCRI), der ud over bl.a. at dække vandflow 
helt op til DN 2000 mm og 15.000 m3/h løbende er involveret i forskellige udviklingsprojekter 
angående såvel målere som ventiler og tilsvarende. Yderligere har man deltaget i en lang række 
sammenligninger, herunder også med Teknologisk Institut (hvilket fremgår af hjemmesiden). 
 
Australien har bl.a. aktive laboratorier i relation til flowmåling inden for vand, og i Kina er spirende 
interesse for at sikre sporbarhed angående fjernvarmemåling. Gennem de udredningstiltag, som 
nærværende projekt har kunnet omfatte, er der derudover ikke konstateret markante 
udviklingstiltag på flowområdet.
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8 Danske udviklingsmuligheder og –visioner inden for 
flowmåling 

8.1 Flowcenter Danmark med afsæt i stærke danske flowinteresser 
 
Flowcenter Danmark er et samarbejde mellem de nationale metrologilaboratorier for flowmåling 
hos FORCE Technology og Teknologisk Institut og dækkende hele flowområdet fra såvel vand og 
andre væsker end vand til luft og gasser som små og store flow. 
 
Flowcenteret tager afsæt i følgende laboratorier/flowmåletekniske områder:  

 ”Vandflow” hos Teknologisk Institut, der med baggrund i måling af masse, tid og temperatur 
kan tilbyde prøvning og kalibrering af flow- og energimålere op til DN 250 mm og 500 m3/h 
ved vandtemperaturer fra 12 – 85 °C, ligesom det anvender Laser Doppler Velocimetri (LDV) 
in/on site.  

 ”Gasflow” hos FORCE Technology, der i dag med reference til VSL i Holland – og i fremtiden på 
primærbasis kalibrering af gasflowmålere i området op til 5000 kg/m. For nærværende 
arbejdes på primær realisering af referencen gennem den europæiske gaskubikmeter.  DANAK 

 ”Flow i andre væsker end vand” hos FORCE Technology, der dækker måling af olie, benzin, 
flydende gas mv. og kan foretage prøvning og kalibrering op til 400 m3/h. 

 ”Anemometri” hos Teknologisk Institut, der med afsæt i LDV-hastighedsmåling kan måle 
lufthastighed op til 28 m/s. 

 
Flowcenterets faciliteter inden for gas- og vandflow er blandt de betydeligste i Europa, ligesom 
centeret har internationale spidskompetencer med hensyn til: 

 Laser Doppler Velocimetri (LDV) til karakterisering af strømningsmæssige forhold samt til 
kalibrering af store flowmålere til vand on site 

 Typeprøvning af målere for opfyldelse af de legale krav i henhold til det europæiske måle-
tekniske direktiv (MID).   

 
Flowcenteret er med baggrund i en betydelig dansk målgruppe med betragtelige eksportinteresser 
støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Visionen er derfor et center, der kan understøtte 
samfund og industri med flowfaciliteter, viden og udviklingsaktiviteter, der er i front og gør det til 
et internationalt ”centre of excellence” for flowmåling. Heri ligger naturligvis også, at centret er en 
aktiv spiller i de udviklingsbehov vedr. flowmåling, som nærværende rapport om flowmåling inden 
for energi og miljø har peget på. 
 

8.2 Udredte udviklingsbehov vedr. flowmåling inden for energi og miljø   
 
De i kapitel 3 – 6 udredte forslag til videre danske udviklingstiltag er samlet i efterfølgende tabel: 
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Område Udviklingsbehov med dansk relevans 
Luftmiljø  
(kap. 3) 

- Forbedring af modeller til fastlæggelse af  emissioner i kombination 
med flowmåling 

- Afdække behovet for flowmåling relateret til reduktion af 
metanemissioner fra landbruget 

- Afdække behovet for flowmåling i forbindelse med monitering af 
deponigas 

- Fastlæggelse afforskellige flowmåleres performance og nøjagtighed 
i forskellige CO2-faser, herunder i forbindelse med Carbon Capture 
and Storage (CCS)  

- Forbedring af målenøjagtigheden inden for måling af flaregas. 

Energiproduktion  
(kap. 4) 

I relation til udbygning af VE: 
- Måling af produktion fra biogasanlæg 
- Udmåling af flydende biobrændsler i transportsektoren 
- Bedre dokumentation af vindhastighed aht. vindmøllers effektivitet 
- Udmåling af flydende eller gasformig brint i transportsektoren 
- Måling af proces og brintforbrug ved brændselsceller, herunder 

mikroflow. 
Vedrørende effektivisering af fossil energiproduktionen: 
- Med øget CO2-fokusering og stigende knaphed på fx olie stiger 

kravene til flowmåling ved energiproduktionen (se også kap. 5). 

Energieffektivitet 
(kap. 5) 

- Fastlægge forskellige flowmålerprincippers egnethed til forskellige 
medier, flow og installationsforhold 

- Afdække mulighederne for fastlæggelse af energiflow i sjapis og 
andre faseskiftende medier 

- Fortsætte arbejdet med udvikling af berøringsløse målinger til 
fastlæggelse af hastigheds og temperaturstrømningsforhold bl.a. 
som understøtning for CFD-simuleringer 

- Forbedre det måle- og dokumentationsmæssige grundlag for on 
site måling og kalibrering 

- Relaterede problematikker i fm. måling og afregning af kombi-
nerede VE-anlæg i bygninger samt anvendelse af ”Smart metering” 

Vandmiljø 
(kap. 6) 

- Fastlægge forskellige flowmålerprincippers egnethed til forskellige 
vand- og spildevandskvaliteter og installationsforhold 

- Forbedre måle- og simuleringsnøjagtigheden inden for flowmåling af 
regn- og spildevand gennem sammenligninger, undersøgelser og 
generelle udviklingstiltag 

- Forbedring af grundlaget for on site kalibrering af vand- og 
spildevandsmålere m.fl. gennem undersøgelser og forbedringstiltag 

- Undersøge vandmåleres evne til måle små flow. 
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8.3 Flowcenter Danmark’s muligheder i dansk og international sammenhæng 
 
Gennemførelsen af nærværende projekt tager afsæt i en ekstraordinær resultatkontraktaftale i 
2008 fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen til etablering af Flowcenter Danmark i perioden 2008 
– 2009.  
 
Gennem de med Forsknings- og Innovationsstyrelsen netop indgåede resultatkontraktaftaler for 
perioden 2010-2012 er opnået et vist afsæt for at følge op på den fælles danske flowindsats via 
Flowcenter Danmark samt til at fastholde – og i mindre omfang at udbygge de stærke danske 
faciliteter og spydspidsaktiviteter inden for flowmåling. 
 
Endvidere gælder for flere af de konstaterede udviklingsbehov inden for energi og miljø, at de har 
relation til brancherelaterede, danske F&U-områder med høj prioritering. 
 
Som anført i kapitel 7 blev et nyt, 7-årigt europæisk metrologiprogram EMRP (European Metrology 
Research Programme) i gangsat i 2009. EMRP-programmet adresserer i høj grad behovet for 
bedre flowmåling, dels gennem de konkrete ”calls”, der direkte dækker emner som energi og miljø 
og også indirekte har væsentlige flowrelationer, dels gennem den ”road mapping”, der er 
gennemført som input til programmet. 
 
I det første  2009-call, som netop omhandlede energi, indgik flowmåling i de fleste af de 16 
områder, og det lykkedes Flowcenter Danmark gennem FORCE Technology og Teknologisk Institut 
at blive involveret i 6 ud af de 16 forslag, herunder i to, der blev bevilget støtte. Sidstnævnte 
omfatter hhv. flowmåling i kraftværker, hvor den danske indsats bl.a. vedr. undersøgelse af 
strømningsforholdenes betydning for flowmålere vha. LDV, og metrologi for Liquefied Natural Gas 
(LNG), hvor vi fra dansk side bl.a. medvirker til at etablere sporbarhed for LNG flowmålere. 
 
Såvel deltagelsen i ovennævnte EMRP-projekttiltag og i en række konferencer, herunder med 
indlæg, som afholdelse af EURAMET’s flowmøde i 2009 har betydet, at Flowcenter Danmark har 
fået sig markeret internationalt. Det betyder, at der i høj grad er blevet skabt et kontaktnet, som 
kan danne basis for deltagelse i internationale projekter inden for flowmåling, herunder om 
opfølgning på de i afsnit 8.2 anførte udviklingsområder.    
  
På den anden side må også erkendes, at netop Danmarks begrænsede økonomiske engagement i 
EMRP-programmet (Danmark finansierer 1,118 pct. af programmet) og en betydelig opsplitning på 
mange metrologiske indsatsområder er en hæmsko for dansk deltagelse i kommende EMRP-
flowprojekter. Eksempelvis udelukker det dansk lederskab af flowmålingsprojekter inden for energi 
og miljø, medmindre det er projekter som i stedet kan adresseres til EU’s forskningsprogram (FP 7 
og kommende). 
 

8.4 Udpegning af kommende indsats vedr. flowmåling inden for energi og klima  
 
Med afsæt i det foranstående, herunder de bevilgede resultatkontraktmidler, er udpeget følgende 
hovedområder for en sammenhængende dansk indsats med relation til flowmåling inden for bl.a. 
energi og miljø: 
 
 Forskellige flowmålerprincippers egnethed til forskellige medier, flow og installationsforhold 

gennem undersøgelser, kortlægning og sammenligninger; dette med henblik på dels at 
understøtte dansk innovation på flowmåleområdet, dels at styrke grundlaget for valg af de 
bedst måleprincipper til flowmåling i i forsyning og ved processer 
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 On site kalibrering med særlig sigte på at forbedre måleusikkerhed og -robusthed i såvel 
forsyning som processer og ved både små og store flow, herunder gennem belysning af de 
forskellige metoders egnethed til forskellige praktiske flowprofiler 

 Detaljeret udredning af flowmålingsbehov og –muligheder vedr. CO2 og partikelemissioner.  
 
Ovennævnte aktiviteter vurderes samtidig at kunne indgå i samspil med opfølgende, generelle 
brancherelaterede tiltag, fx har øget kendskab til forskellige flowmålerprincippers egnethed til 
forskellige medier relevans for en forbedring af flowmålingsgrundlaget for regn- og spildevand, 
som   indirekte adresseres i tiltaget ”Vand i byer”, og on site kalibrering har betydning i de fleste 
forsyningsmæssige sammenhænge.   
 
Endvidere påregnes i sammenhæng med bl.a. behovene inden for medico og pharma en 
fortsættelse af de danske initiativer inden for måling af mikroflow.   
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Referencer 

A: Skriftlige kilder 
 
 Handlingsplan for det metrologiske hovedområde:  Flow (Strøm af fluide medier), 

Teknologisk Institut, FORCE Technology og DFM, September 2007  
 
 Afløbssystemer, Rørcenteranvisning 014, Teknologisk Institut, April 2007 

 

 Danmarks Statistik – Statistikbanken: Diverse opslag på www.dst.dk bl.a. Nyt nr. 80, 
februar 2007 
 

 Danmarks Meteorologiske Institut: Diverse artikler offentliggjort på dmi.dk. 
 
 Danmarks Miljøundersøgelser: Aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter på dmu.dk, 

herunder Danmarks samlede udledning af drivhusgasser faldt i 2007, Jens C. 
Pedersen,2007. 
 

 Dansk infrastruktur i forfald? – En hvidbog om vedligeholdelse, ATV, juni 2001 
 

 Endress+Hauser: Artikel offentliggjort i Fanfare 1-2008. 
 

 Energinet.dk: Diverse artikler, bl.a. af Pernille Skovmose, offentliggjort på climateminds.dk. 
 

 Energistyrelsen: Diverse artikler offentliggjort på www.ens.dk samt bl.a. vedr. energi i 
bygninger: http://www.ens.dk/da-
DK/ForbrugOgBesparelser/IndsatsIBygninger/Sider/Forside.aspx  og vedr. transport: 
http://www.ens.dk/da-
dk/klimaogco2/transport/genereltomtransportogenergiforbrug/Sider/Forside.aspx 

 
 Energistatistik 2008, Energistyrelsen, september 2009 

 

 Erhvervsklimapanelet: Miljø og klima – behov for løsninger og muligheder for vækst. 
 

 Flowmåling af spildevand,  Lene Bassø, Århus Vand og Spildevand, indlæg på temadag, 
Teknologisk Institut, 2007 
 

 EU Commission – Energy: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm                                
samt  EU’s Intelligent Energy: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/  og                              
http://www.eu-transport.org/2.Fakta%20om/Faktaom_1f.html 

 
 Folketingets EU-oplysning om bl.a. EU-direktiver: http://www.eu-

oplysningen.dk/dokumenter/retsakter/direktiv/ 
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 IEA, Det internationale energiagentur med bl.a. http://www.iea.org/ og World Energy 
Outlook:  http://www.worldenergyoutlook.org/. 
 

 Klima- og Energiministeriet: COP15.dk. 
 

 Miljøministeriet: Diverse rapporter offentliggjort på mst.dk. 
 

 Miljøstyrelsen: Danmarks Tredje Nationalrapport. 
 

 Mål, mål, målinger, Mads Uggerby-Envidan, EVA-temadag, 9. Nov. 2006 
 

 NEL: Review of CNG flow measurement technologies and measurement issues, Jim 
McNaught. 
 

 Serviceeftersyn af vandsektoren, 10. oktober 2005, Sekretariatet, Den fysiske verden. 
Kloakforsyning. Notat 1B 
 

 Temadag om klimaforandringer, Grontmij/Carl Bro, 27. Sept. 2007 
 

Desuden skal henvises til hjemmesider for BIPM, EURAMET, udenlandske nationale 
metrologilaboratorier på flowområdet (fx www.ptb.de) m.fl. 

 

B: Kontakter, besøg mv. 
 
Siden Flowcenter Danmark startede sine aktiviteter i 2. halvår af 2008 har centeret arbejdet 
systematisk med at styrke sine europæiske relationer med henblik på dels at styrke indsigten i de 
udviklingsmæssige aktiviteter der pågår i Europa, dels at styrke Flowcenter Danmarks inter-
nationale image på flowområdet. 
 
Afsættet har i høj grad været EURAMET’s tekniske komitémøder inden for flowmåling og i 
særdeleshed det årlige flowmøde, som i marts 2009 blev afholdt i Danmark og arrangeret af 
Flowcenter Danmark.   
 
Flowcenterets indsats har bl.a. omfattet: 

- 26. – 29. oktober 2008: Deltagelse i ”Metrology for Microfluidics Workshop” på 
Longborough Univesity i Nottingham arrangeret af NEL og NPL i samarbejde med 
universitetet. I konferencen deltog Kurt Rasmussen og Michael Møller Nielsen fra FORCE 
Technology samt Jan Nielsen og John Frederiksen fra Teknologisk Institut. Konferencen, 
der var initieret af mikroflow-drøftelser på EURAMET TC-møde 2008 i Berlin, inkluderede en 
række applikationer og diskussioner, herunder vedr. relevante EMRP-tiltag. 

- 29. oktober 2008: Opfølgende møde ved Jan Nielsen og John Frederiksen, Teknologisk 
Institut med repræsentanter for NEL og NPL. På mødet blev bl.a. drøftet fælles interesser 
angående mikroflow samt det britiske Flow Programme. 
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- 10. – 12. december 2008: Deltagelse i 1st European Microfludics µFlu08-konference i 
Bologna med deltagelse af Kurt Rasmussen og Lars Poder, FORCE Technology samt John 
Frederiksen, Teknologisk Institut. Konferencen havde deltagelse af 274 personer. På 
gasflow omhandlede de fleste indslag forskning og undersøgelse af forskellige parametre, 
vedr. flow i microkanaler. På væskeflow lå hovedvægten på selve kanalen og fluidens 
opførsel i microkanaler, herunder en del indslag omkring transport af bobler, og hvordan 
man kan fordele og styre disse i microkanaler. Endvidere mange indslag vedr. Simulering af 
microflow med CFD, og enkelte omhandlende validering af CFD med praktiske forsøg. 

- 12. – 15. januar 2009: Studietur til PTB i Berlin og Braunschweig samt til Technische 
Universität Dresden ved Claus Melvad, Teknologisk Institut og med henblik på kortlægning 
af generelle F&U-aktiviteter på flowområdet samt mikroflowaktiviteter i særdeleshed.  

- 24. – 25. juni 2009: Deltagelse i European Meeting on Microflow Metrology hos PTB i 
Braunschweig og med deltagelse af Claus Melvad og John Frederiksen, Teknologisk Institut 
samt Lars Poder, FORCE Technology. Seminaret var en opfølgning på tidligere 
mikroflowarrangementer og med en række forskellige indlæg, herunder en poster 
præsentation af kalibreringskoncept for mikroflow ved Teknologisk Institut. 

 
I efteråret 2009 blev indsatsen især koncentreret på deltagelse i de europæiske projekttiltag inden 
for EMRP-kaldet vedr. energi og delvis med afsæt i de allerede etablerede kontakter. Deltagelsen 
omfattede:   

- EMRP-møde 3. – 4. september i London (NPL initiativtager) vedr. brændselsceller hvor Jan 
Nielsen, Teknologisk institut deltog; tiltaget resulterede i Teknologisk Instituts deltagelse – 
inkl. med delprojektlederansvar i EMRP-proposal Metrology for Fuels Cells, som dog ikke 
blev bevilget.  

- EMRP-møde 14.-15. september i Berlin (PTB initiativtager) vedr. kraftværker ved Kurt 
Rasmussen, FORCE Technology og John Frederiksen, Teknologisk Institut, hvilket førte til 
Teknologisk Instituts deltagelse i EMRP-prosal Metrology for Power Plant Efficiency, som 
efterfølgende blev bevilget. 

- EMRP-møde 15. september i London (NPL initiativtager) vedr. karakterisering af energi 
gasser hvor Aykurt Altintas, FORCE Technology deltog. Under mødet kom det frem, at der 
ikke var tale om et flow projekt, hvorfor FORCE Technology afstod fra videre deltagelse. 

- EMRP-møde 16. september i Paris (LNE initiativtager) vedr. biofuels hvor Michael Møller 
Nielsen og Lars Poder fra FORCE Technology deltog. Tiltaget resulterede i første omgang i 
FORCE Technologys deltagelse med delprojektlederansvar, men dette blev omstødt i en 
efterfølgende rationaliseringsrunde, hvor antallet af projektdeltagere blev beskåret kraftigt.  

- EMRP-møde 16.-18. september i Glasgow (NEL initiativtager) vedr. vind hvor Claus Melvad, 
Teknologisk Institut deltog og hvor resultatet blev, at Instituttet senere kom med i EMRP-
proposal Metrology for Wind Energy, der dog ikke blev bevilget. 

- EMRP-møde 16. september i Delft (VSL initiativtager) vedr. Liquefied Natural Gas hvor Lene 
Savstrup Kristensen fra FORCE Technology deltog. Projektet blev efterfølgende bevilget, og 
medførte deltagelse med delprojektlederansvar for FORCE Technology. 

- EMRP-møde 21. september i Braunschweig (PTB initiativtager) vedr. Smart Gas Distribution 
Grids hvor Birger Lind-Nielsen, FORCE Technology deltog. Projektet blev ikke bevilget. 

 
Ud over ovennævnte kilder er der ved gennemførelse af delprojektet om flowmåling inden for 
energi og miljø trukket på Force Technology og Teknologisk Instituts øvrige kontakter og relationer 
til europæiske og internationale flowlaboratorier, universiteter m.v.   
 


