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Sammenfatning og konklusion 
Private	 forbrugere	har	undersøgt	vandmåleres	måleevne	under	specielle	 forbrugsbetingelser	og	
har	 fundet	 betydelige	målefejl	 ved	 et	meget	 varierende	 forbrugsmønster.	 Derfor	 foretog	 et	 for‐
syningsselskab	nogle	præliminære	undersøgelser,	hvor	de	ligeledes	fandt,	at	vandmålerne	kunne	
udvise	 nogle	 målefejl	 ved	 et	 varierende	 forbrugsmønster.	 Specifikt	 var	 det	 hurtige,	 abrupte	
åbn/luk‐faser,	der	gav	anledning	til	disse	målefejl.		
	
Der	 blev	 derfor	 i	 Flowcenter	 Danmarks	 regi,	 hvis	 partnere	 er	 Teknologisk	 Institut	 og	 Force	
Technology,	 iværksat	en	 række	undersøgelser	med	henblik	på	at	undersøge	vandmåleres	måle‐
evne	ved	varierende	forbrugsmønster	under	mere	kontrollerede	testbetingelser	end	hos	private	
forbrugere.	
	
En	række	målere	af	forskellige	fabrikater	med	forskellige	måleprincipper	blev	undersøgt.	Målerne	
blev	 undersøgt	 ved	 forskellige	 flowrater,	 henholdsvis	 60,	 350	 og	 900	 l/h,	 som	 svarer	 til	
karakteristiske	flowrater	i	en	almindelig	dansk	husstandsinstallation.	Der	blev	for	hver	type	måler	
udført	to	tests	ved	de	forskellige	flowrater.	Den	første	test,	der	udgjorde	en	referencemåling,	blev	
udført	ved	at	tappe	20	l	vand	(målt	med	den	aktuelle	måler)	og	sammenligne	denne	måling	med	
en	gravimetrisk	måling	(vejning	af	vandmængden).	I	den	anden	test	blev	der	tappet	en	tilsvarende	
vandmængde,	 men	 fordelt	 på	 20	 aftapninger.	 Ved	 at	 sammenligne	 de	 to	 tests	 kunne	 den	
procentuelle	 fejl	 ‐	 som	 følge	 af	 forbrugsmønstret	 ‐	 for	 en	 enkelt	 måler	 beregnes	 ved	 en	 given	
flowrate.	
	
Ved	 at	 estimere	 et	 normalt	 forbrugsmønster	 i	 en	 almindelig	 husstandsinstallation,	 dvs.	 antal	
åbn/luk	 pr.	 år	 ved	 bestemte	 flowrater,	 og	 kombinere	 dette	 estimerede	 forbrug	 med	 de	 målte	
procentuelle	fejl	for	de	forskellige	måler,	kunne	det	vurderes,	hvor	stor	fejlvisningens	indflydelse	
på	årsforbruget	var.	
	
Enkelte	målere	viste	et	større	forbrug,	mens	et	par	af	de	undersøgte	målere	viste	et	lavere	forbrug	
i	forhold	til	det	faktiske	forbrug.	Dog	var	den	maksimale	estimerede	fejlvisning	i	årsforbruget	for	
en	enkelt	måler	kun	på	1,7	%	(2	m3	i	absolutte	tal	ud	af	et	årsforbrug	på	120	m3).	
	
Det	 kan	på	 basis	 af	 de	udførte	undersøgelser	 konkluderes,	 at	 et	 almindeligt	 varierende	 forbrug	
ikke	giver	anledning	til	betydelig	målefejl	i	private	husstandsinstallationer.		
	

Abstract 
Private	water	consumers	have	examined	the	measuring	ability	of	water	gauges	exposed	to	varying	
consuming	patterns	and	have	found	considerable	measurement	errors.	Therefore,	a	water	utility	
company	 has	 carried	 out	 some	 preliminary	 tests.	 To	 some	 extent	 these	 preliminary	 tests	 have	
confirmed	the	results	of	the	tests	carried	out	by	private	consumers.	
	
Therefore	 a	more	 thorough	 investigation	was	 initiated	 in	 order	 to	 test	 the	water	 gauges	 under	
more	 scientifically	 controlled	 conditions.	 These	 tests	 were	 carried	 out	 under	 the	 auspices	 of	
FlowCenter	 Denmark	 (cooperation	 between	 FORCE	 Technology	 and	 Danish	 Technological	
Institute).	 A	 number	 of	 water	 gauges	 based	 on	 different	measurement	methods	 from	 different	
manufacturers	were	tested.	Flow	rates	of	60,	350,	and	900	l/h	representing	the	characteristic	flow	
rates	 found	 in	 Danish	 standard	 household	 plumbing	 installations	 were	 applied	 to	 the	 water	
gauges.	The	water	gauges	were	tested	for	each	flow	rate	by	drawing	a	specific	amount	of	water	
and	divide	it	into	20	drawings.	The	error	was	calculated	in	percentages	compared	to	a	reference	
measurement.		
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The	influence	of	the	measurement	errors	on	the	annual	consumption	was	evaluated	by	estimating	
an	 ordinary	 consumer	 pattern	 in	 a	 standard	 household	 and	 extrapolating	 the	 test	 results.	 The	
maximum	 error	 in	 the	 annual	 consumption	 was	 only	 1.7	 %.	 Based	 on	 these	 results	 it	 can	 be	
concluded	 that	 a	 varying	 consumer	 pattern	 does	 not	 influence	 the	 annual	 consumption	
considerably.	
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1 Indledning 

1.1 Baggrund 
I	december	2008	kom	det	 frem	flere	steder	 i	pressen,	at	vandmålere	under	visse	 forhold	kunne	
måle	 meget	 forkert.	 Nyhedsmagasinet	 Ingeniøren	 beskrev	 et	 tilfælde,	 hvor	 en	 af	 deres	 læsere	
havde	 udført	 eksperimenter	 med	 korte	 aftapninger	 og	 højt	 flow	 i	 en	 privat	 vandinstallation.	
Eksperimenterne	viste,	at	vandmåleren	målte	5‐6	gange	for	meget	og	i	nogle	tilfælde	endda	helt	
op	til	10	gange	for	meget.	Læseren	havde	lavet	forsøg	ved	gentagne	gange	at	åbne	for	vandhanen,	
lade	ca.	en	deciliter	strømme	ud	i	et	målebæger	og	lukke	abrupt	for	vandhanen.	Den	efterfølgende	
online	debat	om	emnet	viste,	at	førnævnte	læsers	observationer	langtfra	var	enestående.		
	
Et	forsyningsselskab	havde	fået	klager	over	vandmåleres	måleevne,	når	man	benyttede	”sprøjte‐
pistoler”	eksempelvis	i	haven.	De	bratte	og	hurtige	åbne/lukke‐faser	så	ud	til	at	forårsage	efterløb	
i	 vandmålerne,	 så	de	viste	 for	meget	 flow	 i	 forhold	 til	det	 faktiske	 forbrug.	Forsyningsselskabet	
foretog	nogle	små	eksperimenter	 for	at	undersøge	dette	nærmere.	Disse	 indledende	 forsøg	blev	

foretaget	 med	 en	 vandmåler	 af	 vingehjulstypen	 (Qn	 =	 2,5	 m3/h),	 og	 blev	 startet	 primo	 2008.	
Forsøgene	blev	udført	ved	at	åbne	og	 lukke	 for	vandflow	med	en	sprøjtepistol,	hvor	ca.	23	 liter	
vand	blev	afvejet.	To	af	disse	forsøg	blev	udført	med	et	kalibreringsflow	på	114,4	l/h	og	to	ved	et	
kalibreringsflow	på	27,4	l/h.	For	begge	disse	kalibreringsflow	blev	der	udført	to	separate	forsøg:	
Ét	med	 åbnet	 sprøjtepistol,	 hvor	 vandets	 flow	 ikke	 blev	 afbrudt,	 og	 ét,	 hvor	 der	 blev	 åbnet	 og	
lukket	 gentagne	gange	 for	 vandet,	 hvor	 ca.	 1	 liter	 vand	blev	 tappet	 ad	gangen.	For	 sidstnævnte	
runde	blev	der	først	åbnet	for	vandet	igen,	når	vandmålerens	indikator	var	faldet	til	ro.	

1.2 Problematikkens aktualitet og tidligere undersøgelser 
Forsøgsresultaterne	 fra	 de	 præliminære	 undersøgelser	 foretaget	 hos	 forsyningsselskabet,	 som	
beskrevet	i	afsnit	1.1	ovenfor,	viste	at	for	flow	på	114,4	l/h	var	målefejlene	2,7	%	og	11,5	%	for	
hhv.	kontinuerligt	flow	og	flow	med	1	liter	ad	gangen.	For	flow	på	27,4	l/h	var	målefejlene	2,6	%	
og	 12,7	 %	 for	 hhv.	 kontinuerligt	 flow	 og	 flow	 med	 1	 liter	 ad	 gangen.	 Et	 tredje	 efterløbs‐
eksperiment	blev	 foretaget	og	denne	gang	med	momentant	 flowstop	efter	ca.	hver	anden	liter.	 I	
stedet	 for	 en	 ”pistolsprøjte”	 blev	 der	 brugt	 en	 kuglehane.	 Flowet	 var	 på	 1000	 l/h,	 og	 der	 blev	
åbnet	 og	 lukket	 50	 gange.	 Dette	 forsøg	 viste	 en	 efterløbseffekt	 på	 ca.	 4	%.	 Ydermere	 blev	 det	
forsøgt	at	 indsætte	kontraventiler	 for	at	se,	hvorledes	de	kunne	påvirke	efterløbet	og	evt.	 redu‐
cere	det.	Eksperimenter	med	og	uden	kontraventiler	viste	ikke	nogen	forskel.	
	
Ud	fra	disse	indledende	forsøg,	 lader	det	til,	at	vingehjulsmålere	kan	 forårsage	målefejl	på	mere	
end	10	%	ved	lave	flow	pga.	efterløb.		
	
CLMs	Erfa‐gruppe	 ”Vandmålere”	vurderede,	 at	den	dårlige	måleevne	 for	nogle	vandmålere	 ikke	
kun	 skyldes	 efterløb,	 men	 at	 også	 installationsforholdene	 har	 en	 stor	 indvirkning	 på	 vand‐
målerens	nøjagtighed.	Hvis	måleren	ikke	er	installeret	korrekt	(korrekt	installation	er	beskrevet	i	
DS439	 afsnit	 3.2.5	Målerplacering),	 er	 det	 observeret,	 at	måleren	 kan	 vise	 op	 til	 40	%	 forkert.	
Dette	blev	bl.a.	observeret	i	et	lejlighedskompleks,	hvor	en	nyinstalleret	vandmåler,	der	erstattede	
en	eksisterende	måler,	målte	meget	større	forbrug	end	førhen.	De	viste	sig,	at	den	nye	måler	var	
blevet	 installeret	 med	 en	 meget	 kortere	 indløbslængde	 end	 den	 gamle.	 Ved	 at	 ændre	 installa‐
tionen,	så	indløbslængden	blev	væsentligt	forlænget,	viste	den	nye	vandmåler	et	forbrug,	der	var	
40	%	lavere	og	dermed	svarende	til	forbruget	målt	med	den	gamle	måler.	
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1.3 Problemstillinger 
Pressen	 fremsatte	 i	2008	påstande	om,	at	måleevnen	 for	vandmålere	 i	private	 installationer	på‐
virkes	af	forbrugsmønstret.	Disse	påstande	refererede	til	private	forbrugers	undersøgelse	af	deres	
vandmålers	måleevne	ved	forskellige	forbrugsmønstre.	Sammenholdt	med	et	 forsyningsselskabs	
indledende	forsøg	for	en	enkelt	type	vandmåler	giver	dette	et	billede	af	en	generel	problematik,	
der	 kan	 påvirke	 grundlaget	 for	 korrekt	 måling	 af	 vandforbruget	 og	 deraf	 følgende	 ukorrekt	
afregning	for	forbrugere.	

1.4 Rapportens formål  
Formålet	med	den	aktuelle	rapport,	og	det	arbejde	der	ligger	bag,	har	været	at	undersøge,	belyse	
og	 vurdere	måleevnen	 af	 vandmålere	 ved	 forskellige	 flow	og	 forbrugsmønstre.	Derfor	 er	 vand‐
målere	af	forskellige	fabrikater	testet	under	forskellige	forbrugsmæssige	betingelser	for	at	beskri‐
ve	deres	nøjagtighed.	Desuden	er	det	formålet	at	estimere	den	eventuelle	målefejls	betydning	for	
årsforbruget.	

1.5 Rapportens udarbejdelse 
Rapporten	 er	 udarbejdet	 i	 et	 samarbejde	 mellem	 Flowcenter	 Danmarks	 (www.flowcenter.dk)	
basisorganisationer,	dvs.	FORCE	Technology	og	Teknologisk	Institut,	med	sidstnævnte	som	koor‐
dinator	og	rapportansvarlig.	Endvidere	har	der	været	sparring	med	Daniamet	CLMs	Erfa‐gruppe	
vedr.	vandmåling.	
	
Hos	 Teknologisk	 Institut	 er	 arbejdet	 blevet	 gennemført	 i	 samspil	 mellem	 John	 Frederiksen,	
laboratorieansvarlig	 på	 flowområdet,	 og	 projektlederne	 Dennis	 Dam	 Sørensen	 og	 Anders	
Niemann,	 der	 tillige	 har	 udfærdiget	 rapporten.	 Endvidere	 har	 måletekniker	 Tonni	 Olsen	 med‐
virket	ved	målingernes	gennemførelse.	
	
Hos	FORCE	Technology	er	arbejdet	blevet	gennemført	i	samspil	mellem	Michael	Møller	Nielsen,	
laboratorieansvarlig	på	væskeflowområde,	og	teknikerne	Carsten	B.	Hansen	og	Per	Drewsen,	der	
har	medvirket	ved	målingernes	gennemførelse.	
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2 Problemstillinger ved måling af vandflow 

2.1 Behovs- og ressourceundersøgelse 
I	”Handlingsplan	for	det	metrologiske	hovedområde:	Flow	(strøm	i	fluide	medier)”	fra	september	
2007	estimeres	antallet	af	vandmålere	i	Danmark	til	at	være	mellem	1,3	og	1,5	mio.	Pr.	1.	januar	
1999	(bekendtgørelse	nr.	525	af	14.	juni	1996	og	bekendtgørelse	nr.	837	af	27.	november	1998)	
blev	 det	 lovpligtigt	 at	 installere	 vandmålere	 i	 nyopførte	 ejendomme.	 Ifølge	 Statistikbanken	
(www.statistikbanken.dk)	blev	der	opført	ca.	50.000	nye	ejendomme	i	tidsrummet,	fra	handlings‐
planen	blev	udfærdiget	(september	2007)	til	udgangen	af	2009,	alle	med	lovpligtige	vandmålere.	
Antages	det,	at	antallet	af	vandmålere	i	bygninger,	der	er	blevet	revet	ned	i	det	angivne	tidsrum,	
går	 lige	 op	 med	 antallet	 af	 målere,	 der	 er	 blevet	 installeret	 i	 eksisterende	 ejendomme,	 er	 der	
mellem	1,35	og	1,55	mio.	vandmålere	i	Danmark.	
	
De	 utilfredse	 tilkendegivelser	 og	 antallet	 af	 installerede	 vandmålere	 i	 Danmark,	 sammenholdt	
med	de	indledende	forsøg	ved	forsyningsselskabet	har	nødvendiggjort,	at	vandmåleres	måleevne	
nu	 undersøges	 nærmere	 i	 Flowcenter	 Danmarks	 regi.	 Der	 skal	 redegøres	 for,	 hvorledes	 vand‐
målere	 af	 forskellige	 fabrikater,	med	 forskellige	måleprincipper	måler	 ved	 forskellige	 forbrugs‐
mønstre.	

2.2 Installationsforhold  
Ud	over	det	tematiserede	problem	med	vandmåleres	måleevne	under	forskellige	forbrugsmønstre	
er	 det	 velkendt,	 at	 installationsforhold	 kan	 påvirke	 vandmåleres	 nøjagtighed,	 som	 beskrevet	 i	
afsnit	1.2.	Desuden	forligger	der	allerede	forskrifter	(DS439‐normen),	der	redegør	for,	hvorledes	
vandmålere	 bør	 installeres.	 Installationsforholdenes	 betydning	 undersøges	 dog	 ikke	 i	 denne	
rapport,	men	 skal	 blot	 nævnes	her.	De	 installationsmæssige	 forholds	betydning	 for	 vandmålers	
måleevne	vil	blive	undersøgt	i	et	senere	projekt	i	Flowcenter	Danmarks	regi.	

2.2.1 Vandmålere	i	målerbrønd	
En	del	vandmålere	i	private	installationer	er	monteret	 i	målerbrønde,	hvilket	giver	anledning	til	
nogle	 specielle	 installationsforhold,	 der	 evt.	 kan	 have	 indflydelse	 på	målerens	 evne	 til	 at	 måle	
korrekt.	

2.2.2 Vandmålere	i	bygninger	
For	vandmålere	monteret	 i	bygninger	varierer	 installationsforholdende	 i	betydelig	grad,	hvilket	
ligeledes	 kan	 give	 anledning	 til	 forstyrrelser	 i	 vandmålernes	 måleevne.	 Forskellige	 installa‐
tionseffekter	 påvirker	 flowet	 og	 kan	 deles	 op	 i	 to	 kategorier:	 dynamiske	 og	 statiske	 effekter.	
Dynamiske	effekter	forårsages	blandt	andet	af	pumper,	ventiler,	trykregulatorer	osv.	Statiske	in‐
stallationseffekter	forårsages	af	bøjninger,	rørsamlinger,	diameterændringer	og	ventiler.	

3 Fastlæggelse af undersøgelserne 

3.1 On-site test kontra laboratorietest  
Det	blev	med	afsæt	i	de	meget	varierende	installationsforhold,	som	det	blev	beskrevet	i	kapitel	2,	
samt	 generelle	 vanskeligheder	 forbundet	 med	 at	 gennemføre	 on‐site	 test	 vurderet,	 at	 gen‐
nemførelse	 af	 on‐site	 test	 ville	 blive	 for	 omfattende.	 Det	 blev	 derfor	 besluttet	 udelukkende	 at	
gennemføre	 en	 række	 systematiske	 laboratorietest	 til	 belysning	 af	 vandmålernes	måleevne	ved	
forskellige	forbrugsmønstre.	
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         A  B  C  D  E  F  G 

        

Vingehjul  Vingehjul  Vingehjul  Hvirvelskive  Ultralyd  Magnetisk 
induktiv 

Ringstempel 

        

Vådløber (Qn 2,5)  Vådløber (Qn 1,5)  Tørløber (Qn 1,5 )  Tørløber (Qn 3,5 )  ‐  ‐  ‐ 

        
Fejlvisning  Fejlvisning  Fejlvisning  Fejlvisning  Fejlvisning  Fejlvisning  Fejlvisning 

Flow‐rate  Åbn/luk 
Pr. åbn/ 
luk [l] 

[%] 
pr. 

åbn/luk 
[l] 

[%] 
pr. 

åbn/luk 
[l] 

[%] 
pr. 

åbn/luk 
[l] 

[%] 
pr. 

åbn/luk 
[l] 

[%] 
pr. 

åbn/luk 
[l] 

[%] 
pr. 

åbn/luk 
[l] 

[%] 
pr. 

åbn/luk 
[l] 

60 [l/t] 
1  5  0,4  0,02  0,7  0,04  1,5  0,07  ‐1,4  ‐0,07  1,7  0,08  0,8  0,04  0,3  0,02 

20  0,25  13,1  0,03  15,9  0,04  2,6  0,01  ‐0,4  0,00  1,1  0,00  1,0  0,00  0,5  0,00 

350  [l/t] 
1  20  0,7  0,13  0,3  0,06  ‐1,6  ‐0,32  0,2  0,03  0,3  0,05  0,6  0,12  0,6  0,12 

20  1  4,8  0,05  3,5  0,04  ‐0,4  0,00  0,0  0,00  0,5  0,00  ‐2,9  ‐0,03  0,6  0,01 

900  [l/t] 
1  50  0,5  0,26  0,9  0,43  ‐1,1  ‐0,55  ‐0,6  ‐0,32  0,3  0,14  ‐0,4  ‐0,18  ‐0,2  ‐0,12 

20  2,5  4,7  0,12  5,0  0,13  ‐0,1  0,00  ‐0,7  ‐0,02  0,4  0,01  ‐8,0  ‐0,20  ‐0,3  ‐0,01 

	
Tabel	1	Resultater	 fra	 åbn/luk	 forsøg.	De	 angivne	målefejl	 er	middelværdien	 i	%	 for	 de	 to	målere	 koblet	 i	 serie	 ift.	
gravimetriske	målinger.	Den	maksimale	målte	fejl	var	16,6	%,	den	maksimale	fejl	angivet	i	tabellen	er	13,1	%,	da	dette	er	
middelværdien	af	fejlvisningen	for	de	to	målere	koblet	i	serie.	

Åbning	 og	 lukning	 for	 vandet	 blev	 ved	 Teknologisk	 Institut	 udført	 med	 en	 kugleventil	 og	 ved	
FORCE	 Technology	 med	 en	 butterfly‐ventil.	 Ventilerne	 var	 placeret	 minimum	 10	 rørdiametre	
nedstrøms	 for	 den	 sidste	 måler.	 Når	 den	 ønskede	 vandmængde	 var	 løbet	 igennem	 (aflæst	 på	
vandmåleren),	blev	der	lukket	for	vandet	manuelt	med	en	kontinuerlig	bevægelse,	indtil	ventilen	
var	 lukket	 helt.	 Selve	 lukkefasen	 tog	½‐1	 sekund,	 hvilket	 svarer	 til,	 at	 en	 person	 lukker	 for	 en	
vandhane	i	en	normal	husstandsinstallation.	
	
De	 angivne	 vandmængder	 blev	 målt	 med	 vandmålerne	 og	 sammenholdt	 med	 de	 respektive	
gravimetriske	 referencemålinger	 (vejning	 af	 vandmængden).	 Ud	 fra	 de	 to	 målinger	 blev	 den	
procentuelle	målefejl	beregnet	med	den	gravimetriske	måling	som	referencen.	

3.4 Estimering af testresultaternes betydning for det afregnede vandforbrug 
For	at	estimere	hvor	stor	betydning	vandmålernes	fejlvisning	har	på	et	årsforbrug	i	et	almindeligt	
husstandsinstallation	udarbejdedes	et	skema,	hvor	det	blev	estimeret	hvor	mange	åbn/luk	der	er	
pr.	dag	ved	de	forskellige	flowrater.	Det	anslås	at:		
	
 900	l/h	svarer	til	vaske‐	og	opvaskemaskine.	
 350	l/h	svarer	til	en	vandhane,	toilet,	bruser,	bilvask	osv.	
 60	 l/h	 svarer	 til	 en	 ikke	 fuldt	 åben	vandhane	eksempelvis	 ved	 tandbørstning	 (let	 rindende	

vand).	

4  De samlede testresultater 
Resultaterne	af	de	gennemførte	 tests	 for	syv	 forskellige	målere	(benævnt	 fra	A‐G)	med	 fem	for‐
skellige	måleprincipper,	som	det	 fremgår	af	 tabel	1	nedenfor.	”Flowrate”	angiver	volumenflowet	
under	 testen.	 ”Åbn/luk”	 angiver	 antallet	 af	 gange,	 der	 blev	 åbnet	 og	 lukket	 for	 vandet	 ved	 det	
givne	 volumenflow.	 Den	 procentuelle	 fejl	 angivet	 i	 tabel	 1	 er	 beregnet	 som	 middelværdien	 af	
fejlvisningen	for	de	to	vandmålere	i	forsøgsopstillingen	(se	skitse	i	figur	1).		

	
Den	maksimale	fejlvisning	for	en	enkelt	af	de	to	målere	koblet	i	serie	(som	det	fremgår	af	figur	1)	
var	16,6	%	ved	en	flowrate	på	60	l/t,	mens	den	mindste	fejlmåling	var	0,02	%	ved	en	flowrate	på	
900	l/t.	I	tabel	1	er	den	maksimale	fejlvisning	dog	angivet	til	13,1	%,	da	dette	er	middelværdien	af	
fejlvisningen	for	måler	1	og	2	i	seriekoblingen,	som	angivet	på	skitsen	i	figur	1.	
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Forbrugssted 

Antal åbne/luk 
Samlet 
forbrug  

 Flow‐rate 
A  B  C  D  E  F  G 

(gns. pr. dag)  [m
3
]  [l/t]  Liter pr. dag [l] 

Vaskemaskine  5  0,02  900  0,58  0,63  ‐0,01  ‐0,08  0,05  ‐1,00  ‐0,03 

Toilet 1  15  0,04  350  0,72  0,53  ‐0,06  0,00  0,07  ‐0,44  0,09 

Toilet 2  5  0,04  350  0,24  0,18  ‐0,02  0,00  0,02  ‐0,15  0,03 

Håndvask 1  30  0,005  60  0,98  1,19  0,20  ‐0,03  0,09  0,08  0,04 

Håndvask 2  10  0,01  350  0,48  0,35  ‐0,04  0,00  0,05  ‐0,29  0,06 

Køkkenvask  30  0,015  350  1,44  1,06  ‐0,12  ‐0,01  0,14  ‐0,88  0,17 

Opvaskemaskine  4  0,02  900  0,47  0,50  ‐0,01  ‐0,07  0,04  ‐0,80  ‐0,03 

Have/bilvask  4  0,03  350  0,19  0,14  ‐0,02  0,00  0,02  ‐0,12  0,02 

Karbad  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Bruser  6  0,15  350  0,29  0,21  ‐0,02  0,00  0,03  ‐0,18  0,03 

              

Samlet pr. dag  109  0,33     5,39  4,79  ‐0,11  ‐0,20  0,50  ‐3,78  0,38 

Samlet pr. år  39785 
120  2,0 1,7 0,0 ‐0,1 0,2  ‐1,4  0,1 

[m
3
]  [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
]  [m

3
]  [m

3
] 

Tabel	2	Estimering	af	forbrugsmønstret	i	en	normal	dansk	husstand	og	de	fundne	målefejls	(for	de	testede	vandmålere	
A‐G)	indflydelse	på	årsforbruget.	

Tabel	 2	 viser	 den	 estimerede	 fejlvisning	 på	 årsforbruget	 som	 følge	 af	 vandmålernes	 fejlvisning	
under	testene.	

Tallene	i	kolonnerne	A‐G	viser	antal	liter	pr.	dag,	måleren	viser	fejl	som	følge	af	forbrugsmønstret	
ved	et	specifikt	forbrugssted.	Tallet	er	fundet	ved	at	multiplicere	det	estimerede	antal	åbn/luk	pr.	
dag	med	målefejlen	fundet	i	testene	for	den	enkelte	type	måler	(præsenteret	i	tabel	1).	Samlet	set	
er	den	maksimale	estimerede	fejl	på	årsforbruget	2,0	m3	af	et	totalt	årsforbrug	på	120	m3,	hvilket	
svarer	til	1,7	%,	mens	den	mindste	estimerede	fejl	var	0,04	m3	(0,03	%).	

5 Diskussion af resultaterne 
For	at	undersøge,	hvorvidt	der	var	hold	 i	debatten	vedrørende	vandmåleres	 fejlagtige	måleevne	
under	varierende	forbrugsmønster	og	for	at	vurdere	betydningen	af	en	evt.	målefejl	for	disse	må‐
lere,	 blev	 der	 iværksat	 en	 række	 undersøgelse	 af	 forskellige	 type	 vandmålere.	 Disse	 repræ‐
senterede	 typiske	målere,	der	er	 installeret	 i	private	danske	husstandsinstallationer	 til	brug	 for	
afregning	mellem	private	forbrugere	og	vandværkerne.	
	
Den	maksimale	fejlvisning	for	en	enkelt	måler	var	16,6	%	(det	skal	bemærkes,	at	den	maksimale	
fejl	angivet	 i	 tabel	1	kun	er	13,1	%,	hvilket	er	middelværdien	af	 fejlvisningen	 for	de	 to	målere	 i	
serie).	Det	kan	umiddelbart	synes	at	være	en	meget	stor	fejlvisning,	det	var	dog	ved	en	flowrate	på	
kun	60	 l/h,	hvilket	svarede	 til	en	 fejlvisning	på	0,4	deciliter	 i	absolutte	 tal	pr.	åbn/luk,	desuden	
vurderes	det,	at	60	l/h	ikke	er	den	mest	karakteristiske	flowrate	i	private	installationer	(som	det	
kan	ses	i	tabel	2).	Hvilket	betyder,	at	de	16,6	%	fejlvisning	kun	i	meget	ringe	grad	har	indflydelse	
på	årsforbruget.	

5.1 Resultaternes betydning i praksis 
For	at	 vurdere	 fejlvisningens	betydning	 i	 praksis,	 blev	et	 gennemsnitligt	 dagsforbrug	 estimeret,	
som	det	kan	ses	i	tabel	2.	Kombineret	med	de	fundne	fejlvisninger	for	de	testede	målere	gav	det	et	
overblik	 over	 betydningen	 for	 årsforbruget.	 I	 praksis	 har	 de	 fundne	 fejlvisninger	 dog	 ikke	 den	
store	betydning.	Som	det	fremgår	af	tabel	2	var	det	maksimale	estimerede	merforbrug	som	følge	
af	efterløb	på	måleren	kun	2	m3/år,	hvilket	i	sammenligning	med	en	dryppende	vandhane	eller	et	
toilet,	der	”løber”,	stort	set	er	ubetydelig.	Til	sammenligning	vil	en	langsomt	dryppende	vandhane	
give	anledning	til	et	merforbrug	på	7	m3/år	(se	evt.	ref.	2	i	afsnit	7.2).	
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5.2 Specielle forhold 
I	præliminære	og	uvidenskabelige	undersøgelser	udført	af	private	forbrugere	og	fremført	i	pres‐
sen,	blev	der	fundet	målefejl	helt	op	til	10	gange	det	faktiske	forbrug.	I	nærværende	undersøgelser	
blev	der	på	 intet	 tidspunkt	 fundet	 fejl,	der	 tilnærmelsesvis	nærmede	sig	disse	 fejlvisninger.	Det	
kan	 dog	 ikke	 udelukkes,	 at	 det	 er	 muligt	 ved	 meget	 specielle	 forbrugsmønstre	 bevidst	 at	
fremprovokere	en	større	måleusikkerhed	end	dem,	der	blev	fundet	under	de	udførte	forsøg	doku‐
menteret	i	denne	rapport.	Dette	må	dog	betragtes	som	værende	et	ikke‐normalt	forbrugsmønster,	
som	kun	optræder	i	særlige	tilfælde	eller	ved	bevidst	fremprovokering.	

6 Konklusion 
Det	blev	på	grundlag	af	de	fremlagte	resultater	vist,	at	de	testede	vandmålere,	der	repræsenterer	
typiske	 vandmålere	 i	 private	 installationer	 til	 afregning	 af	 vandforbrug	 har	 en	 begrænset	 fejl‐
visning.	Testet	under	”normale”	forbrugsflowrater	og	forbrugsmønstre	giver	estimering	af	årsfejl‐
visningen	for	disse	vandmålere	ingen	betydende	fejlvisning	på	årsbasis.	
	
Det	kan	derfor	på	basis	af	den	nærværende	undersøgelse	konkluderes,	at	hvis	der	forudsættes	et	
normalt	forbrugsmønster,	giver	vandmålere	i	private	installationer	ikke	anledning	til	nogen	bety‐
delig	fejlvisning.	

7 Referencer 

7.1 Skriftlige kilder 

1. Dansk	 Standard	 DS439‐2009:	 Norm	 for	 vandinstallationer	 Code	 of	 Practice	 for	 domestic	
water	supply	

2. Installations	 Handlingsplan	 for	 det	 metrologiske	 hovedområde:	 Flow	 (Strøm	 af	 fluide	
medier),	 Teknologisk	 Institut,	 FORCE	 Technology	 og	 DFM,	 September	 2007.	 (link:	
www.flowcenter.dk	‐>	flow	viden.)	

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

7.2 Andet 
1. DANIAmets	Erfa‐gruppe:	Vandmålere	
	
2. http://www.aarhusvand.dk/Dit‐forbrug‐og‐din‐regning/Dit‐drikkevand/vandforbrug/	
	


