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Måling og regulering i forsyningssektoren

Flowtemadag 2015
Eftermiddag

Flow- og energimåling spiller en stor rolle inden for vand- og fjernvarmeforsyning. Det danner
grundlag for afregning og har stor betydning for styring og regulering af den hydrauliske strømning.
Dette forstærkes yderligere af den stigende fokus på Smart Metering og Smart Energy. Ligeledes er
der i disse år også meget fokus på klimatilpasning, hvor måling, simulering og håndtering af regn- og
spildevand er helt centrale elementer.
Disse tidsaktuelle og interessante emner belyses på temadagen med spændende indlæg omkring de
nye udfordringer, muligheder og løsninger - både de tekniske og måletekniske og dem med afsæt i
krav og standarder. Du vil fra bl.a. forsyningsvirksomheder, producenter og GTS-institutter kunne høre
om den nyeste viden og de seneste erfaringer omkring måling, håndtering og regulering inden for
vand-, varme, regn- og spildevandsmåling. Her ser vi bl.a. på emner som simulering, datahåndtering,
validering af data og måleusikkerhed.
Temadagen starter med et fælles formiddagsprogram, hvor flowcenterets aktører bl.a vil orientere om
deres involvering i det europæiske metrologi program (EMRP).
Eftermiddagens program har i år to spor. Det ene spor (A) har fokus på afregningsmåling og brug af
data fra fjernaflæste målere i forbindelse med vand og fjernvarme. Det andet spor (B) ser på udfordringerne i forbindelse med flowmåling af regn- og spildevand. Vi slutter dagen af med et fælles
indlæg omkring en patenteret løsning, til at opnå høj datakvalitet til en lav pris med clamp-on flowmåling, udviklet af den lille danske virksomhed Remoni.
Flowtemadagen er blevet en fast årlig tradition, der arrangeres af Flowcenter Danmark, som er et samarbejde mellem Force Technology og Teknologisk Institut. Vil du vide mere om Flowcenter Danmark,
se hjemmesiden: www.flowcenter.dk.

Program for temadagen
Formiddag
09.30 - 9.40
Indledning og velkomst samt information om
Flowcenter Danmark samarbejdet
Michael Møller Nielsen, Force Technology

10.45 - 11.15
Måleusikkerhed, datahåndtering og dataanalyse
i smarte systemer – udfordringer og muligheder
Morten K. Rasmussen, Teknologisk Institut

9.40 - 10.30
Flowcentrets deltagelse i projekter i det
europæiske metrologiforskningsprogram (EMRP)
Johan Bunde Kondrup, Force Technology
Anders Niemann, Teknologisk Institut

11.15 - 11.45
Måling, simulering og datahåndtering i
forbindelse med flowmåling af regn- og
spildevand
Carsten Jacobsen, Krüger A/S

10.30 - 10.45
Pause, kaffe og te

11.45 - 12.30
Frokost

Spor A: Drikkevand, varme og fjernvarme
12.30 - 13.00
Erfaringer med nye Smart Meters fra en stor
fjernvarmeforsyning – Hvad kan de i praksis, og
hvor er der udfordringer
Adam Brun, AffaldVarme Aarhus

13.45 - 14.15
Krav til godkendelse af en byggevares
sundhedsmæssige egenskaber i forbindelse med
drikkevand
Sten Kloppenborg, Teknologisk Institut

13.00 - 13.30
En ny generation af blandesløjfer
Søren Emil Sørensen, Grundfos A/S

14.15 - 14.45
Generelle udviklingstendenser og forventninger med hensyn til vand- og
fjernvarmemålere
Steen Schelle Jensen, Kamstrup A/S

13.30 - 13.45
Pause, kaffe og te

14.45 - 15.15
Erfaringer med stikprøvekontrol af vandmålere
Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet

Spor B: Regn og spildevand
12.30 - 13.00
Flowmålemæssige udfordringer nationalt
og internationalt angående regn- og
spildevandsløsninger
Niels Eisum, DHI

flowmåling for ikke fyldte rør, fuldtløbende
rør samt kanaler og åer, ”state-of-the-art”,
udviklingstiltag og fremtidige løsninger
Jan Bisted, Danova ApS

13.00 - 13.30
Hvad gør man flowmæssigt i en stor forsyning
og hvilke erfaringer og forventninger
Jakob Nørremark, Biofos A/S

14.15 - 14.45
Magnetisk induktive målere – state of the art
og udviklingstendenser
N.C. Christensen, Siemens A/S

13.30 - 13.45
Pause, kaffe og te

14.45 - 15.15
Nationale og internationale undersøgelser og
vejledninger vedrørende måling af regn- og
spildevandsflow
John Frederiksen, Teknologisk Institut

13.45 - 14.15
Ultralydsmålemetoder bl.a. korrelations-

Spor A og B fælles
15.15 - 15.30
Pause, kaffe og te
15.30 - 16.00
Flowmåling uden på rør: en ny teknologi med
nye muligheder
Bo Madsen, Remoni

16.00
Resumé og afslutning
Anders Niemann Teknologisk Institut

