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Forord 

Denne rapport er baseret på forskellige aktiviteter angående flowmåling af regn- og spildevand, 

som er gennemført af Teknologisk Institut i perioden 2013-15 i samarbejde med forsyninger, 

målerleverandører og DHI.   

Rapporten er oprindelig i 2014 udarbejdet som notat vedr. vejledende krav angående flowmåling 

af regn-og spildevand, men er efterfølgende blevet omredigeret og suppleret med yderligere 

input, samt med indarbejdelse af resultaterne fra udvikling af laboratorietestfaciliteter og 

gennemførte test i 2015. Endelig er indgået input fra Flowtemadag/-konference 2015, der blev 

afholdt 15. december 2015 på Teknologisk Institut med to parallelle sessioner, hvoraf den ene 

omhandlede flowmåling af regn- og spildevand. 

Aktiviteterne er blevet medfinansieret via Teknologisk Instituts resultatkontrakt med Forsknings- 

og Innovationsstyrelsen.   

Fra Teknologisk Institut har følgende deltaget i gennemførte aktiviteter og/eller ved rapportens 

udarbejdelse: Niels Winther, Pieter Niemann, Kaj Bryder og John Frederiksen.  

 

John Frederiksen 
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Sammenfatning og konklusion 

Ved flowmåling af regn- og spildevand er det et stort problem, at det målemæssige grundlag er 

forholdsvis dårligt med usikkerheder, der i praksis ofte er over 30%. Det spiller uheldigt ind fx ved 

regulering af vandmængder ved skybrudssikring, ved dimensionering af et regnvejrsbassin - hvor 

det kan påvirke størrelsen med en faktor 2, ved kontrol af udledte spildevandsmængder, og ved 

afregning af udgifter til spildevandshåndtering.  

  

Med afsæt i denne problematik har rapporten til formål at give ”state of the art” med hensyn til 

test og dokumentation af flowmålere for regn- og spildevand, samt at udvikle supplerende 

testgrundlag kombineret med afprøvning på konkrete målere. Samtidig har det været formålet at 

kortlægge og udrede anvisninger og vejledninger, bl.a. med henblik på at anvise forhold, som man 

skal være opmærksom på ved gennemførelse af flowmåling for regn- og spildevand. 

 

Det er konstateret, at det er begrænset, hvad der findes af systematiske undersøgelser angående 

flowmålere anvendt i forbindelse med strømningsmæssige målinger for regn- og spildevand. 

Faktisk går de eneste større undersøgelser tilbage til perioden 1987 – 89, hvor det daværende 

Water Research Centre i Storbritannien gennemførte et større testprogram over en 12 måneders 

periode omfattende en række af de målerfabrikater og typer, der den gang var på markedet. 

Afledt af den britiske miljøstyrelses (Environment Agency) ønsker om at sikre en effektiv 

overvågning af udledning af miljøskadelige stoffer er der siden etableret en certificeringsordning 

MCERTS (Monitoring Certification Scheme), som omhandler krav til de forskellige, relevante  

målinger, herunder flowmåling. Certificeringsordningen baserer sig på krav til målernes 

performance ved laboratorietest i rent vand, men inkluderer også krav om performancetest for 

installerede målere, dvs. typisk on site målinger. Listen omfatter over 30 certificerede målere og 

bruges også som dokumentation på måleres egnethed i andre sammenhænge end den britiske 

vandmiljøordning.  

 

Derudover belyses også det omfattende system til sikring af forurening fra industrielle afløb m.fl., 

som gennem US Environmental Protection Agency’s virke er etableret i USA. Endelig omtales 

forskellige danske undersøgelser og publikationer, temadagsindlæg (herunder flere fra den årlige 

Flowcenter.dk-temadag) mv. med henblik på at sikre bedre målinger i praksis.    

 

Testmæssigt konkluderes, at MCERTS-produktcertificeringsordning er det umiddelbart bedste bud 

på dokumentation af de anvendte målere, dvs. hvor en laboratorietypetest af måleren ved rent 

vand kombineres med en on site performancetest/fieldtest på en måler installeret i en typisk 

anvendelsessituation. Udviklingsmæssigt bidrages med et afprøvet set-up for flowmålere for ikke-

fyldte rør, hvor der i Danmark har manglet faciliteter, og med mulighed for at supplere med 

spildevandslignende forhold bl.a. via tilførsel af luftbobler.    
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Vejledningsmæssigt er henvist til en række indlæg, rapporter mv., som belyser målerprincipper, 

installations- og medieforhold, målerusikkerhed, kontrol af målere mv. Det anføres samtidig, at 

der i bl.a. den britiske MCERTS-ordning og den amerikanske NPDES (EPA) kan uddrages forskellig 

vejledning angående målernes installation, drift og vedligehold, såvel som krav til hvad og 

hvordan, der skal kontrolleres, og hvilke kvalifikationer kontrollanterne/inspektørerne bør have.  
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1 Indledning 
1.1 Rapportens og undersøgelsernes formål 

Rapporten omhandler flowmåling af regn- og spildevand og har til formål at belyse udfordringer, 

muligheder og fakta angående test af flowmålere for fyldte og ikke-fyldte rør (kanaler/render), 

samt at give vejledning angående valg af målere, målernes installation og kontrol. 

 

Rapporten baserer sig på følgende undersøgelser og mål:  

- Kortlægning og udredning af laboratorie- og on site-mæssige test og målinger vedr.  

flowmåling af regn- og spildevand  

- Etablering og afprøvning af test-setup for ikke-fyldte rør (kanaler/render) 

- Kortlægning og udredning af anvisninger og vejledninger vedr. krav til, installation af og 

kontrol af flowmåleudstyr, inkl. input fra brugere og andre med erfaring vedr. flowmåling af 

regn- og spildevand i praksis. 

 

1.2 Problematikker vedr. flowmåling af regn- og spildevand  

For at kunne håndtere og styre strømmende regn- og spildevand er det afgørende at kunne måle 

flowet forskellige steder i systemet og med en god målenøjagtighed, det gælder generelt men i 

særdeleshed når man som ofte i dag skal optimere strømningsforholdene. Måling af spildevand er 

samtidig også blevet en legal måling, idet målingen danner baggrund for det man skal betale for at 

kommer af med vandet. Hos almindelige forbrugere sker det dog indirekte via afregning ud fra 

forbruget af rent vand, men ved industrielle udledninger kræves ofte en måling af selve spilde-

vandsmængden.  

 

Mens der generelt er godt styr på måling af flow for rent vand – om end særlige vandkvaliteter kan 

bevirke tilkalkning og en vis fouling, så er situationen straks noget mere usikker mht. regn- og 

spildevand. Her vil både mediet i sig selv med partikler og snavs, og muligheden for at der sætter 

sig smuds og belægninger på målerens vitale dele, spille ind. Det betyder, at mens usikkerheden 

ved for den installerede flowmåler til drikkevandsforsyning forventes/kræves at ligge inden for +/- 

4%, så er det ved måling af regn- og spildevand ikke ualmindeligt at se måleusikkerheder på over 

30%. 

 

Præcis flowmåling har naturligvis stor betydning i praksis, hvilket bl.a. er belyst gennem en række 

konferenceindlæg: ”Mål, mål, målinger” /3/, ”Flowmåling af spildevand” /4/, ”Flowmålings-

mæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer” /6/,  ”Målemæssige udfordringer nationalt 

og internationalt angående regn- og spildevandsløsninger til fremtidens klimaudfordringer” /7/, 

”Flowmålemæssige udfordringer nationalt og internationalt angående regn- og spildevands-

løsninger” /13/ og ”Hvad gør man flowmålermæssigt i en stor forsyning – og hvilke erfaringer og 
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forventninger” /14/,  herunder flere afledt af den årlige Flowtemadag. Yderligere er det blevet 

understreget gennem samtaler med ansatte i forsyninger, procesindustrier m.fl. Forbedrede 

flowmålinger har ligeledes stor betydning for validering af simuleringsprogrammer, herunder ved 

strømningsmæssig optimering.  

 

Ud over måling af de strømmende vandmængder gennem rørene er en præcis flowmåling også 

vigtig mht. at lokalisere udsivning af regn- og spildevand til omgivelserne eller utilsigtet indsivning 

af regn- og grundvand til spildevandsledningerne. 

 

Som følge af disse forhold efterlyser såvel forsyningsselskaber som leverandører af målerløsninger 

og styrings- og modelleringsmæssige værktøjer, rådgivende ingeniører m.fl. jævnligt tiltag med 

henblik på at forbedre on site målingernes nøjagtighed. Eksempelvis er i ovennævnte reference 

/3/ peget på, at en forbedret måleusikkerhed vil kunne give en halvering af størrelsen af et 

regnvandsbassin eller mere, og skal vandet flyttes kan det føre til store komplikationer, hvis fx 

målingen viser for lidt og vandet opstuves ukontrolleret. Især har været ønsker om et bedre 

dokumentationsgrundlag vedr. flowmålere for ikke-fyldte rør (kanaler/render).  

 

1.3 Undersøgelsernes gennemførelse og rapportens disposition 

Kortlægning af relevante referencer mht. såvel laboratorie- og on site-mæssige test og målinger, 

som anvisninger og vejledninger vedr. krav til, installation af og kontrol af flowmåleudstyr er sket 

gennem diverse søgninger samt udnyttelse af kontaktnet til Euramet-flowlaboratorier, måler-

leverandører m.fl., ligesom arbejdet med Flowcenter Danmark-rapporten ”Måling af regn- og 

spildevandsflow i Holland” fra 2014 /12/ har afledt referencer.  

 

Supplerende input til udredning og vejledning er derudover kommet fra forsyningsselskaber og 

målerleverandører i forbindelse med gennemførte erfa-møder, ligesom forskellige muligheder 

angående gennemførelse af on site og laboratorietest er blevet undersøgt. Resultatet blev 

udvikling af et laboratorie-testkoncept for undersøgelse af målere for delvist fyldte rør 

(kanaler/render). Dette blev etableret i forbindelse med Teknologisk Instituts eksisterende 

faciliteter for kalibrering og test af flowmålere for fyldte rør (det nationale metrologilaboratorium 

for vandflow) og efterfølgende blev gennemført forskellige målertests. 

 

Med afsæt i ovennævnte omfatter rapporten dels et kapitel om test og certificering af målere for 

regn- og spildevand (kapitel 2), dels om anvisninger vedr. valg, drift og kontrol af målere i praksis i 

fm. Flowmåling af regn- og spildevand (kapitel 3).  

 

De gennemførte undersøgelser er blevet medfinansieret via Teknologisk Instituts resultatkontrakt 

med Forsknings- og Innovationsstyrelsen.    
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2 Test af flowmåleres målenøjagtig under praksisnære forhold 
Mens der løbende er gennemført og gennemføres uvildige undersøgelser angående flowmålere og 

–måling i forbindelse med rent vand (drikkevand og vand ved varierende temperaturer, herunder 

fjernvarme) og for fyldtløbende rør, så er det ret begrænset, hvad der findes af systematiske 

resultater og viden, når det gælder egentlige måletekniske undersøgelser vedr. flowmåling af 

regn- og spildevand. 

 

Kortlægningen har peget på forskellige mere eller mindre sporadiske test af flowmålere beregnet 

på regn- og spildevand, ligesom der naturligvis foreligger forskellige testresultater fra 

målerleverandører. Derimod synes et prøvningsprogram gennemført i 1980’erne under det 

britiske, daværende Water Research Centre (WRc) fortsat at være de mest omfattende, 

systematiske undersøgelser, der er gennemført.  

 

Dette er efterfølgende belyst, tillige med den i 1996 etablerede britiske certificerings-ordning 

MCERTS for måleudstyr til anvendelse ved overvågning af emissioner til luft, jord og vand, 

herunder flowmåling (I afsnit 3.3 suppleret med beskrivelse af de øvrige kontrolforanstaltninger, 

som MCERTS omfatter).    

 

Herefter er anført enkelte, sporadiske danske test af flowmålere for regn- og spildevand, og 

afsluttende er beskrevet udvikling af et test-setup på Teknologisk Institut for flowmålere beregnet 

på ikke-fyldte rør 

 

2.1 Systematiske britiske test hos Water Research Centre tilbage i 1980’erne 

De mest omfattende undersøgelser går tilbage til perioden 1987-1989, hvor det daværende 

britiske Water Research Center gennemførte et større systematisk testprogram omfattende 

flowmålere for såvel regn- og spildevand som slam og rent vand /1/.  

 

Undersøgelserne for målere for regn- og spildevand, såvel som for slamhåndtering, blev 

gennemført under realistiske forhold på et rensningsanlæg, hvor man for regn- og spildevands-

måling havde etableret to forsøgsstrækning, en med rør (”Closed pipes”), og en med åbne kanaler 

(”Open channel”). Hver forsøgsstrækning havde mulighed for test af en række flowmålere placeret 

i serie og var forsynet med et referencemåleranlæg. 

Testene foregik over en 12 måners periode og med mulighed for løbende kontrol, så evt. fejl 

kunne udbedres undervejs. Sigtet med undersøgelsen var at belyse målernes måleevne, deres 

pålidelighed over perioden samt også investerings- og driftsomkostninger for de enkelte målere; 

dette med henblik på at etablere et objektivt grundlag for forsyningernes valg af flowmålere.  
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Resultaterne af testene viste for fuldtløbende rør afvigelser på 2 – 4 pct. for magnetisk induktive 

målere og på 8 – 11 pct. for ultralydsmålere. Tilsvarende viste undersøgelserne for måling på 

kanaler, hvor 7 af de 9 målere var ultralydsmålere, at fejlene for ultralydsmålere i nogle tilfælde 

nåede op på 12 pct. og for en enkelt trykbaseret måler helt op til 21 pct. 

 

2.1.1 Test af flowmålere for lukkede rør /1.1/ 

Der blev i alt testet 14 flowmålere, 8 for regn- og spildevand, og 6 for slam. Målerne blev opsat i 

serie men med opfyldelse af de enkelte måleres krav til indløbs- og udløbslængder. 

Hovedresultaterne for de testede flowmålere til regn-og spildevand, der omfattede 5 magnetisk 

induktive målere, 3 ultralydsmålere fordelt på 2 ”time of transit” og én ”Doppler” (Clamp on): 

- For de magnetisk induktive målere blev konstateret en måleusikkerhed på i 

størrelsesordenen 2 – 4 pct., mens den for ultralydsmålere lå på 7 – 8 pct. , og helt op til 

11 pct. for clamp-on-måleren  

- 2 målere var i væsentlig grad fejlbehæftede og med en resulterende reduceret driftstid 

- Anskaffelsesprisen varierede med over en faktor 2, hvorimod der ikke var de store 

forskelle mht. driftsomkostninger.  

 

Bortset fra én krævede de 14 målere, at rørledningerne blev skilt ad og efterfølgende samlet med 

flanger. Den afvigende var en clamp on-måler. Det kunne konstateres, at tilfældige fejl ofte var 

større ved spildevand end ved flowmåling på slam. 

 

2.1.2 Test af flowmålere for åbne kanaler /1.2/ 

Der blev i alt testet 9 flowmålere, der blev opsat i serie men med opfyldelse af de enkelte måleres 

krav til indløbs- og udløbslængder. Hovedresultaterne for de testede flowmålere, der omfattede 7 

ultralydsmålere og 2 af andre typer:  

- For ultralydsmålerne lå 4 målere inden for en måleusikkerhed på 3 - 5 pct., mens de tre 

resterende lå i intervallet 7 – 12 pct. De to efter andet princip viste en måleusikkerhed på 

hele 20 – 21 pct. 

- 2 målere, heraf en ultralydsmåler, var i væsentlig grad fejlbehæftede, resulterende i en 

driftstid på godt 50 pct. 

- Anskaffelsesprisen varierede med over en faktor 2, og også driftsomkostningerne viste 

betydelig variation.  

 

Over den 12 måneder lange driftsperiode blev derudover konstateret, at nogle målere udviste 

signifikante temperaturafhængige fejl, hvilket der efterfølgende på forskellig vis blev korrigeret 

for.   
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2.2 Certificeringsordning MCERTS for flowmålere til regn- og spildevand 

I Storbritannien stilles i dag en række lovkrav med hensyn til overvågning af udledningen af 

miljøskadelige stoffer, dvs. emissioner til luft, jord og vand. Kravene udmøntes gennem 

”Environment Agency”, der svarer til vores Natur- og Miljøstyrelser, og i fortsættelse heraf blev i 

1996 etableret en certificerings/godkendelsesordning for de måleudstyr, der benyttes ved 

overvågningen, såvel som for personale.  

Ordningen betegnes MCERTS, der står for Monitoring Certification Scheme /10/, og flowmåling 

udgør en særlig udstyrsgruppe, ligesom der også foreligger specifikke certificeringskrav angående 

selvstændig overvågning af flowmåling. 

 

2.2.1 MCERTS er i Storbritannien legalt baseret men benyttes bredt som frivillig ordning 

MCERTS (Monitoring Certification Scheme) er Environment Agency’s certificeringsordning og sikrer 

at måleudstyret overholder EU-direktiver, som regulerer industrielle emissioner, overvågning af 

data, udstyr og personale.  

MCERTS-ordningen er baseret på opfyldelse af internationale og europæiske standarder for at 

sikre overvågningsdata er af høj standard og omfatter følgende overvågningsområder samt den 

nødvendige datahåndtering: 

1. Vand 

2. Emissioner til luft 

3. Jord. 
 

De basale dokumenter for ordningen fremgår af Environment Agency’s hjemmeside 

https://www.gov.uk/government/collections/monitoring-emissions-to-air-land-and-water-mcerts.  

 

Certificeringen i henhold til MCERTS er uddelegeret til det i dag britisk-canadiske CSA Group, se 

hjemmesiden http://www.csagroupuk.org/services/mcerts/. GSA Group omfatter bl.a. det 

tidligere rent britiske Sira Certification, men dækker en række andre certificeringer i hht. andre 

britiske og europæiske direktiver, fx ATEX. MCERTS’ certificering er akkrediteret af det britiske 

akkrediterings-organ UKAS.  

 

MCERTS Ordningen omfatter bl.a.: 

 Produkt-certificering for udstyr til overvågning af emission 

 Personale-certificering for manuel overvågning af emission 

 Krav for selvstændige overvågning af flow, 

hvor emission bredt dækker luft, jord og vand. 

 

  

https://www.gov.uk/government/collections/monitoring-emissions-to-air-land-and-water-mcerts
http://www.csagroupuk.org/services/mcerts/
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MCERTS-produktcertificering omfatter et bredt udvalg af måleudstyr, der anvendes til måling af 

emissioner til luft, jord og vand og omfatter tre faser: 

 Laboratory testing, der har til formål at fastlægge udstyrets performance under forskellige 

betingelser 

 Field testing (Marktest/On site test), der skal vise performance under anvendelses-

mæssige forhold 

 Surveillance (Overvågning), der omfatter audit/inspektion af producenters processer med 

henblik på gennem kontrol af producentens egenkontrol og eventuelt audit tests at sikre 

sig, at de producerede måleudstyr svarer til de godkendte specifikationer. Overvågningen 

skal således sikre, at hver enkelt produceret udstyr lever op til de krav/den performance, 

der er fastlagt af MCERTS standarder.    

 

De krævede tests skal være udført af laboratorier, som opfylder kravene i hht. ISO 17025.  Dvs. de krav som 

fx DANAK’s akkrediterede laboratorier lever op til, herunder Teknologisk Instituts laboratorium for 

vandflow.   

 

De fordele, som anføres for en MCERTS-certificering for flowmålere: 

 tilbyder en certificeringsordning, der er officielt anerkendt i Storbritannien og er 
acceptabelt internationalt 

 giver tillid til regulerende myndigheder, instrumentering, når certificeret, er egnet til 
formålet og i stand til at producere resultater af den krævede kvalitet og pålidelighed 

 giver tillid til brugerne, at den valgte instrumentering er robust og opfylder ydeevne, som 
accepteres af regulerende myndigheder i Storbritannien 

 støtter udbuddet af nøjagtige og pålidelige data til offentligheden 

 giver instrument fremstillingsvirksomhed virksomheder med en uafhængig autoritativ 
godkendelse af deres produkter, hvilket vil lette deres adgang til internationale markeder 
og øge udbredelsen af deres produkter i Storbritannien. 

 

Endelig skal anføres, at udover at certificeringen i Storbritannien er krævet i hht. lovgivningen vedr. 

overvågning af udledningen af miljøskadelige stoffer (emissioner), så refereres der - af mangel på 

alternativer - også til ordningen i mange mere frivillige aftaleforløb angående måling af emission 

inden for luft, jord og vand.  

 

2.2.2 MCERTS anfører krav til flowmålere og deres certificering 

Kravene vedr. flowmålere og flowmåling fremgår af den efterfølgende figur ”MCERTS for 
flowmåling”, hvor dokumentet ”Performance Standards and Test Procedures for Continuous 
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Water Monitoring Equipment, Part 3: Performance standards and test procedures for water 
flowmeters” beskriver certificeringskravene for flowmålere.   

 

Figur 2-1: MCERTS for flowmåling. 

Blandt de øvrige dokumenter findes retningslinjer vedr. den løbende overvågning og kontrol af 
målerne for at sikre at de installerede målere måler korrekt. Dette er nærmere omtalt i 
nærværende rapports afsnit 3.2. 

MCERTS dokument Performance Standards and Test Procedures for Continuous Water Monitoring 
Equipment, Part 3: Performance standards and test procedures for water flowmeters” /10.1/ 
omfatter: 

1) Et indledende afsnit, der bl.a. præciserer metode for fastlæggelse af usikkerhed og 
mulighed for afvigelser i fht. de fastlagte test  

2) Scope for MCERTS 
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3) Generelle krav for flowmålere og deres dokumentation 

4) Performancekrav dækkende målerkarakteristik for forskellige målerklasser (4 klasser med 
+/- 1,5 pct. for klasse 1 og +/-8 pct. for klasse 4), og miljømæssige påvirkninger, som 
måleren skal kunne tåle. Desuden krav angående marktest, herunder at måleren skal have 
en oppetid på min. 95%. 

5) Bestemmelser for testlaboratorier, herunder den allerede nævnte ISO 17025-opfyldelse 

samt at laboratoriets måleevne skal ligge under 1/5 af testmålerens ønskede krav 

6) Testprocedurer for laboratorier, herunder for forskellige miljømæssige påvirkninger 
(temperatur, fugt, solindfald m.fl.) med tilhørende testopstillinger 

7) Krav til mark/on site testen, hvor det anføres, at man ikke kan forvente at to tests er helt 
ens: 

Det kan i øvrigt nævnes, at Teknologisk Institut har erfaring med standarden og eksempelvis 
tidligere har gennemført et laboratorietestprogram, som har ledt frem til en MCERTS-certificering 

af målere. 

Listen over certificerede målere for regn- og spildevand omfatter godt 30 forskellige målere 
baseret på forskellige principper og fabrikater. 

 

2.3 Danske test og undersøgelser vedr. flowmåling af regn- og spildevand 

 

Der er ikke gennemført større, systematiske danske undersøgelser vedr. flowmålere og –måling 

for regn- og spildevand, men flere af de store forsyninger har alene, eller i samarbejde med andre 

gennemført forskellige sammenlignende test, typisk i forbindelse med indkøb af flowmålere. Disse 

test er blevet gennemført on site, hvor målerne har kunnet testes under praktiske forhold, men 

ofte med udfordringer i at sikre et godt og pålideligt referencegrundlag.  

 

Et af de mere omfattende testtiltag er blevet gennemført af Biofos og med henblik på at 

undersøge performance for to forskellige målertyper baseret på ultralydsmåling og beregnet på 

delvis fyldte rør. Testen tog afsæt i en ledningsstrækning, hvor det var muligt at etablere en 

neddykket reference bestående af en flowmåler for fyldte rør. DHI bidrog ved testen med viden og 

generel erfaring vedr. flowmåling i praksis mht. regn- og spildevand, og på basis af resultaterne 

valgte man efterfølgende at købe den ene af de to testede ultralydsmålere. I ”Hvad gør man 

flowmålermæssigt i en stor forsyning – og hvilke erfaringer og forventninger” /14/ er det ret 

omfattende måleprogram, som de valgte målere indgår i, nærmere belyst. 
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Endelig er forskellige forhold angående målervalg og målererfaringer belyst i både DANVA-

rapporten ”Store kloakledninger – drift, renovering og nyetablering” /2/ og i de temadagsindlæg 

mv., der er refereret til i afsnit 1.2, ligesom der er kommet input gennem de drøftelser, der i 

projektet har været med forsyningsselskaber og målerleverandører.     

 

2.4 Udviklet test-setup for flowmålere til ikke-fyldte rør 

2.4.1 Testmæssige udfordringer og behov 

Med udgangspunkt i det foregående, herunder afsnit 1,2, kan de testmæssige udfordringer og 

behov sammenfattes i følgende skema: 

 Fyldte rør  Ikke-fyldte rør 
(inkl. render/kanaler)  

Test  

Rent vand  God dokumentation via mange 
laboratorieundersøgelser 
God målenøjagtighed  
Udfordringer især hensyntagen til 
fysiske installationsforhold  
Behovet for test begrænset i fht. 
regn- og spildevand 
Afregnet forbrug af drikkevand 
(rent vand) danner ofte 
afregningsmæssig basis for 
spildevandsudledning 

Begrænset antal  
laboratorieundersøgelser 
Varierende  målenøjagtighed 
Udfordringer især med 
hensyntagen til vandspejlplacering 
og fysiske installationsforhold 
Flere efterlyser test og 
sammenlignelighed mht. regn- og 
spildevand 

Lab-test: 
Vandkvalitet nogenlunde 
svarende til praksis 
Standardiserede 
installationsforhold kan testes 
 
On site test: Praktiske 
installationsforhold kan 
inddrages, men for den 
enkelte installation er 
referencegrundlaget ofte lidt 
problematisk   
 

Regn- og 
spildevand 

Begrænset dokumentation – og 
ingen nyere - mht. betydningen af 
vandkvaliteten og tilsmudsning 
Der anvendes forholdsvis få målere 
ved regn-og spildevand, og 
målerne benyttes sjældent til 
afregning; sidstnævnte betyder at 
der aktuelt ikke er så megen fokus 
på dem 
  

Begrænset dokumentation mht. 
betydningen af vandspejlets 
placering, vandkvaliteten og 
tilsmudsning 
Der anvendes forholdsvis mange 
målere ved regn-og spildevand, og 
der er betydelig fokus på 
målenøjagtigheden.  
Flere efterlyser test og 
sammenlignelighed mht. regn- og 
spildevand.  

Lab-test: 
Forudsætter tilsætning af  
”standardiserede” partikler 
eller andet, og tilsmudsning af 
test faciliteter ikke ønskeligt 
 
On site test: 
Giver et realistisk billede, men 
kun for de aktuelle forhold. 
Ofte meget vanskeligt at sikre 
et godt referencegrundlag.  
Ikke let at finde forhold og 
økonomiske muligheder for 
etablering. 

 

Figur 2-2 Testmæssige udfordringer og behov vedr. flowmåling af regn- og spildevand. 

 

Med udgangspunkt i dette blev besluttet især at søge grundlaget for bedre dokumentation af 

flowmålere for ikke-fyldte rør styrket.    
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Indledende tiltag gennemført i samarbejde med forsyningsselskaber og målerleverandører viste 

imidlertid, dels at det er vanskeligt at finde egnede teststrækninger for on site test inkl. 

muligheden for etablering af et pålideligt referencegrundlag, dels at sådanne test ofte bliver yderst 

bekostelige og vanskelige at få finansieret.   

Med baggrund heri blev besluttet i stedet at udvikle et grundlag for test af flowmålere for ikke 

fyldte rør, fx ultralydsmålere, og baseret på Teknologisk Instituts akkrediterede faciliteter for test 

af flowmålere ved fyldte rør.  

 

2.4.2 Testfaciliteternes princip og størrelse 

Med afsæt i Teknologisk Instituts akkrediterede referencegrundlag er etableret særlige faciliteter 

for test og kalibrering af flowmålere til måling i delt fyldte rør, se figur 2-3. 

 

Figur 2-3 Testkoncept for ikke-fyldte rør (med blåt) i samspil med Teknologisk Instituts 

akkrediterede testfaciliteter for fyldte rør. 

Princippeter at et kendt vandflow ledes til en åben kanal/rende, hvor målerne til test er etableret 

på vanlig vis. Ved sammenholde testmålerens visning med den kendte reference kan testmålerens 

fejlvisning fastlægges, fx under hensyntagen til forskellige placeringer af målerne eller ved at 

påføre forstyrrelser af forskellig art.    

Den akkrediterede flowprøvestand leverer det givne referenceflow via sine indbyggede pumper, 

referenceflowmåler og tilløbsstrækning, og nedstrøms teststrækningen opsamles vandet og 

pumpes tilbage til reservoirtank.   

Til bestemmelse af det aktuelle flow anvendes flowlaboratoriets akkrediteret kalibreret DN150 

magnetisk induktiv referenceflowmåler. 

Referenceflowmålerens måleområde er fra 8 m³/h til 500 m³/h med en usikkerhed på ±0,3% 

Vandtemperaturen i reservoirtanken kan reguleres fra 4°C til 85°C 
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Hældningen på den 12 meter lange målestrækning kan justeres, både positiv og negativ, med 

fleksible understøtninger. 

 

2.4.3 Testfaciliteternes etablering 

Testfaciliteternes princip og etablering er efterfølgende belyst med henvisning til billeder fra 

flowlaboratoriet.  

Figur 2-4 Samspil med eksisterende flowprøvestand 

Der anvendes reservoirtank, pumper, 

referenceflowmåler og tilløbsstrækning fra den 

eksisterende flowprøvestand.  
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Figur 2-5 Målestrækning med tilløb  

Vandet tilledes fra prøvestandens rustfaste DN150 rør ind i DN400 90° bøjning 

 

Figur 2-6 Målestrækning med udløb 

Målestrækningen er opbygget i DN400 plastrør. 

Fra flowprøvestanden ledes vandet først ned 

gennem en 90° bøjning til den 12 m lange 

målestrækning, som består af 2 stk. 

sammensatte 6 meter rør. 
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Figur 2-7 Prøvestandens udløb 

Målestrækningen afsluttes med en 90°bøjning og et udløbsrør på 4 meter. 

 

 

Figur 2-8 Opsamlet vand pumpes til reservoirtank  

Vandet opsamles herefter i et kar, hvorfra det med 

dykpumper bliver pumpet tilbage til 

reservoirtanken.  
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Figur 2-9 Udskæring til 

montering af flowmålere 

I toppen af 

målestrækningen er der 

lavet udskæringer til 

montering af flowmålere til 

test/kalibrering. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-10 Monteret testmåler 

Måler for test monteret i DN400 

teststrækning med delfyldt rørstrømning. 
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2.4.4 Gennemførte tests samt generelle resultater og konklusioner 

Der er gennemført test på en ”ultralyds- flowmåler”. 

Testene er foregået ved følgende parametre: 

- Flowområde: 9 m³/h– 75 m³/h 

- Vandhastighedsområde: 0,09 m/s – 1,45 m/s 

- Væskehøjde i DN400 rør: 7 cm - 22 cm 

- For opnåelse af varierende flow, vandhastigheder og væskehøjde er målestrækningens 

hældning justeret inden for ±5 ‰ 

 

Med måler placeret umiddelbart nedstrøms rørsamlingen 

REF DUT Fejl Fejl Vandhast. Vandhøjde 

m³/h m³/h m³/h % m/s cm 

      

74,35 59,31 15,04 -20,2 0,35 17,9 

74,26 57,67 16,59 -22,3 0,35 17,9 

23,07 21,65 1,42 -6,1 0,19 12,1 

23,08 20,83 2,25 -9,7 0,20 12,1 

57,47 48,37 9,09 -15,8 0,30 16,3 

57,45 48,28 9,17 -16,0 0,30 16,3 

9,20 8,94 0,26 -2,8 0,12 9,3 

9,21 9,24 -0,03 0,4 0,12 9,3 
Figur 2-11. Med måler placeret umiddelbart nedstrøms rørsamlingen 

Ved test af måleren ved placeringen umiddelbart nedstrøms rørsamlingen, kunne der konstateres 

betydelige negative fejlvisninger fra flowmåleren ved de større flow (hastighed og vandhøjde), 

mens fejlvisningen ved de lavere flow (hastighed og vandhøjde) faldt betragteligt. 
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Med måler placeret umiddelbart opstrøms rørsamlingen 

REF DUT Fejl Fejl Vandhast. Vandhøjde 

m³/h m³/h m³/h % m/s cm 

      

74,08 74,09 -0,01 0,0 0,33 21,7 

74,06 75,47 -1,41 1,9 0,33 21,7 

55,47 57,18 -1,70 3,1 0,28 20,0 

55,51 55,60 -0,09 0,2 0,28 20,0 

44,14 45,79 -1,65 3,7 0,25 18,8 

44,14 45,95 -1,81 4,1 0,25 18,8 

23,43 25,83 -2,40 10,2 0,17 15,9 

23,35 26,08 -2,73 11,7 0,17 15,9 

9,20 10,95 -1,75 19,0 0,09 13,1 

9,25 11,36 -2,11 22,8 0,09 13,1 

9,50 9,16 0,34 -3,6 0,19 7,4 

9,46 9,79 -0,33 3,5 0,19 7,4 

74,49 148,69 -74,19 99,6 1,45 12,0 
Figur 2-12. Med måler placeret umiddelbart opstrøms rørsamlingen 

Ved test af måleren ved placeringen umiddelbart opstrøms rørsamlingen, kunne der konstateres 

at fejlvisningen ved de større flow (hastighed) og det meget lave flow (men høj hastighed 0,17 m/s 

– 0,33 m/s) er ganske lave. Mens fejlvisningen ved de lavere hastigheder (0,09 m/s – 0,17 m/s) 

stiger betragteligt. 

Ved store strømningshastigheder eks. 1,45 m/s stiger fejlen til tæt på 100 %.  

 

Faciliteterne viste generelt deres egnethed for etablering af egnede flow, vandhastigheder og 

vandhøjder med tilstrækkelig nøjagtighed til test af flowmålere.  

Men med baggrund i de opnåede testresultater er der behov for yderligere udvikling af set-up 

med mulighed for tilsætning af ”partikler” i form af mikrobobler ved tilførsel af luft til 

vandstrømningen.  

Endvidere kan der også i fremtidige test indføres forstyrrende elementer i væskestrømningen 

både før og efter den monterede flowmåler, ligesom der kan udføres test med forskellig fouling på 

overfladen af flowsensorer. 
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2.5 Konklusion angående målernes testmæssige performance 

Det kan af den gennemførte udredning og test konkluderes:  

- At der findes faciliteter på Teknologisk Institut for test af flowmålere når er er tale om 

måling af rent vand i fuldtløbende rør. Disse faciliteter dækker et flowområde på 0 – 500 

m³/h og dimensioner op til DN300    
 

- At der aktuelt ikke forefindes faciliteter for gennemførelse af test, som viser målernes 

performance under forskellige praksisnære situationer, men at det – med henvisning til 

MCERTS - mest nærliggende er at kræve, dels en typetest gennemført ved rent vand, dels 

en performance/fieldtest for en typisk anvendelsessituation (som så ikke nødvendigvis 

dækker alle de påvirkninger måleren udsættes for).  

- At gennemførelse af systematiske on site-målinger ofte er meget ressourcekrævende, 

ligesom det kan være vanskeligt at få etableret et tilstrækkeligt referencegrundlag 

- At det udviklede koncept for test af målere for ikke-fyldte rør synes egnet til indledende 

tests, samt at testgrundlaget ved kombination med tilsætning af bobler og montering af 

forhindringer kan bringes til at simulere en del af de driftssituationer, der findes i praksis. 
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3 Vejledninger vedr. flowmåling af regn- og spildevand i praksis 

I dette kapitel er beskrevet og refereret forskellige anvisninger og vejledninger vedr. kontrol af 

flowmåling af regn- og spildevand i praksis, og som samtidig belyser både kravene til måleudstyret 

og til betjenende og kontrollerende personale.  

Det gælder i første omgang de britiske, legale kontrolordninger MCERTS /10/, som er omtalt i 

afsnit 3.1, og som indgår i forlængelse af produktcertificeringen for flowmålere omtalt i afsnit 2.2. 

Også de amerikanske EPA-krav /11/, se afsnit 3.2, har baggrund i legale kontrolkrav angående den 

flowmåling, idet de skal sikre at udlederne kommer til at afregne for det forurenede vand, som de 

lukker ud. Begge ordninger danner samtidig baggrund for flere andre landes tilsvarende legale 

eller frivillige krav. Endvidere skal anføres, at for flowmåling af regnvand i dets forskellige stadier, 

dvs. fra regnmåling til måling af strømningsforholdene i floder og søer har World Meteorological 

Organization (WMO) udgivet et større værk ”Manual on Stream Gauging” /8/, som belyser 

flowmålemetoder og opmærksomhedspunkter af forskellig art.    

 

Endelig er i afsnit 3.3 og 3.4 anført danske kilder med vejledende krav angående spildevands-

måling, ligesom der i det baggrundsmateriale, som er omtalt i afsnit 1.2 og 1.3 findes forskellige 

vejledende råd angående valg, vedligehold og kontrol af flowmålere.  

 

Med udgangspunkt i dette er i afsnit 3.5 sammenfattet en vejledning for flowmåling af regn- og 

spildevand i praksis. 

 

3.1 MCERTS-anvisninger vedr. flowmåling i praksis og overvågning 

Med henvisning til afsnit 2.2 skal anføres, at der i fortsættelse af MCERTS certificeringsordning for 

flowmålere også findes krav til, hvordan flowmålingen sikres og løbende overvåges. 

Kravene vedr. overvågning af flowmåling fremgår af dokumentet MCERTS Minimum Requirements 
for the Self-Monitoring of Flow /10.2/. I dokumentet angives en række opmærksomhedspunkter 
ved gennemførelse og kontrol af flowmåling for regn- og spildevand, herunder mht. 
datahåndteringen.  

Til at føre tilsyn med den ved udledningsstederne etablerede overvågning, herunder at det valgte 
måleudstyr, fx flowmålere, opfylder MCERTS udstyrskrav og vedligehold har man etableret et 
korps af certificerede auditorer/inspektører.  
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Figur 3-1: MCERTS certificering af auditorer/inspektører. 
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3.2 US EPA  – Wastewater Flow Measurement   

Den amerikanske miljøstyrelse EPA (United States Environmental Protection Agency) stiller 

forskellige krav med henblik på at forhindre eller reducere forurening fra afløb. Dette sker bl.a. 

gennem udstedelse af udledningstilladelser og med krav om løbende målinger. I den forbindelse 

indgår krav om måling af de udledte vandmængder og om kontrollerende flowmålinger udført ved 

certificerede inspektører.  

Grundlaget betegnes som National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES). Kravene til 

flowmåling baserer sig på en beskrivelse af de forskellige metoder og deres anvendelse, herunder 

mht. måleusikkerhed, suppleret med gode råd om, hvordan man så sikrer sig at udstyr og metoder 

anvendes korrekt. Efterfølgende er sammenfattet indhold og konklusioner fra nogle af de centrale 

dokumenter, som er udarbejdet, ligesom der er givet eksempler på konkrete vejledninger. 

De centrale EPA-dokumenter vedr. flowmåling er:  

1) NPDES Compliance Inspection Manual /11.1/, der har til formål at give inspektørerne en 

grundlæggende viden om de fastlagte kontrolprocesser, herunder vedr. måling. Dette 

omfatter kontrol af de faste måleinstallationer og tilhørende målinger (egenkontrol), samt 

gennemførelse af kontrollerende målinger i fm. inspektionen (ekstern kontrol). Flowmåling 

er her beskrevet i kapitel 6 og med følgende afsnit: 6A Evaluering af udledningers 

flowmåling, 6B Flowmålingskontrol for eftervisning af overensstemmelse, 6C omhandlende 

Referencer og Cheklister, samt 6D Parshall render (normeret Venturi rende). 

2) Wastewater Flow Measurement Procedure /11.2/, der giver en samlet beskrivelse af 

proce-durer, metoder og overvejelser mht. inspektørens gennemførelse af flowmåling on 

site.  

Yderligere refererer disse til det omfattende værk:  

3) Water Measurement Manual  /11.3/udgivet af Unites States Department of the Interior 

(USDOI) og omfattende måling af flow ved strømmende vand. 

I de efterfølgende afsnit er uddraget resumé af de væsentligste forhold i relation til krav til 

flowmåling af regn- og spildevand. Det skal dog samtidig anføres, at de enkelte amerikanske stater 

i nogle tilfælde selv præciserer deres krav, det gælder fx Californien.  

 

3.2.1 Vejledning fra NPDES Compliance Inspection Manual, kapitel 6 Flow Measurement /11.1/ 

Den der har fået udledningstilladelse skal have etableret et tilstrækkeligt flowmålesystem samt 

føre flowmålingsoptegnelser i en periode på mindst tre år. Flow optegnelser/kontinuerligt 

flowchart skal indeholde dato, flow, tidspunkt for læsning, og operatørens navn, hvis det er 

relevant anlægget også skal registrere. Anlægget skal registrere vedligeholdelse, inspektion 

datoer, og kalibreringsdata. 
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For at overholde kravene om udledningstilladelse skal inspektørerne kontrollere: 
- at udlederen har etableret et tilstrækkeligt flowmålesystem   
- at der gennemføres en løbende egenkontrol for at sikre at målingerne udføres korrekt 
- at en måling med eget kontroludstyr verificerer udlederens målinger. 

 
Kravene til flowmålesystemet er i nærværende notat omtalt i afsnit 3.4.3. Kravene til den løbende 
egenkontrol og til inspektørernes kontrol fremgår af det efterfølgende samt af afsnit 3.4.2. 
 
Ved vurdering af installerede flowmålingsenheder, skal inspektøren bl.a.: 
 

- Kontrollere at anlægget har installeret primære og sekundære enheder i henhold til 
producentens manuelle instruktioner 

- Undersøge den primære enhed for tegn på korrosion og belægninger eller ophobning af 
faste stoffer, der kan påvirke flowmålingen 

- Kontrollere at den valgte flowmåler opfylder de stillede krav og er egnet til at måle den 
aktuelle udledning 

- Kontrollere at stemmeværker er i niveau, lod, og vinkelret på strømningsretningen 
- Kontrollere at render er niveau, væggene ved den indsnævrede sektioner i lod, og halsen 

bredde er standard størrelse hensigten. 
- Undersøge historiske optegnelser (log), herunder sammenholde perioder med manglende 

data med vedligeholdelse log for forklaringer på måletekniske problemer 
- Undersøge strømningsmønstre nær den primære enhed for overdreven turbulens eller 

hastighed.  
- Undersøge rørsystemet omhyggeligt rørene for at afgøre, om der er by pass-strømninger 

og andre afvigelser. 
- Bemærke uregelmæssigheder i kontrolrapporten. 
- Kontrollere at flow måleinstrumenter samt stemmeværker og render er egnede til det 

aktuelle formål, og at der benyttes passende tabeller, kurver og formler til at beregne 
strømningshastigheder 

- Gennemgå og vurdere kalibrering af flowmålesystemet, samt sikre at det er kvalificeret 
kalibreret mindst en gang om året.  

 
Inspektørens kontrol af den gennemførte egenkontrol kan suppleres med kontrol ved mobil 

måling.  Afvigelse i afmålte strømningshastigheder mellem de to systemer skal være inden for ± 10 

procent af referencesatsen, hvis alle betingelser er som anbefalet til de systemer. 

Hvis målenøjagtigheden for udlederens flowmålesystem ligger inden for ± 10 procent, skal 

inspektøren bruge det installerede system som grundlag for målingerne. Hvis flowmåleren eller 

optager findes at være ukorrekte, skal inspektøren vurdere, om udstyret kan korrigeres i tide til 

brug under inspektionen.  

Checkliste for inspektøren fremgår af figur ”Checkliste for NPDES-inspektører”, se figur 3-2 de 

næste sider.  
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Figur 3-2 Flow Measurement Inspection Checklist fra /10.1/ 
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3.2.2 Vejledning fra Wastewater Flow Measurement Procedure /11.2/ 

Med relation til flowmålingen og dens kontrol er efterfølgende, men forkortet, gengivet forskellige 
afsnit (afsnitsnumre anført i kursiv) fra vejledningen:  
 
2.2 Placering af flowmålingsudstyr  
Det er udlederens ansvar, at der sker flowmåling af udledning, og at det sker efter forskifterne. 
 
2.3 Flowmålingsmetoder 
Flow kan måles på en øjebliks eller kontinuerlig basis:  

- En typisk kontinuerlig målemetode består af en primær flowenhed, flowsensor, 
transmitter, registrerings-/dataopsamlingsenhed og en tæller.  

- Øjebliks flowmålinger kan opnås ved hjælp af den primære flowenhed. Teknikker, der er 
beskrevet senere i dette afsnit er beregnet på måling af øjebliks strømme med bærbart 
udstyr. Hjertet i et kontinuert flowmålingssystem er den primære flowmålerenhed, der er 
indrettet til at producere forudsigelige hydrauliske reaktioner, som er relateret til 
strømningshastigheden af vand eller spildevand gennem den.  

Eksempler på flowmålingsenheder er stemmeværker og render, inkl. tilhørende omregning af 
vanddybde til flow. Venturi- og blændemålere, der baserer sig på transformering af differenstryk 
til flow, og magnetiske flowmålere, der transformerer introduceret elektrisk spænding til flow.  
Disse standard primære flow-enheder har vist sig at være nøjagtige, hvis det er installeret og 
bygget i henhold til gældende standarder,  
   
Et vigtigt opmærksomhedspunkt ved undersøgelse af strømningsforholdene i spildevand er at 
sikre, at der er kontinuerligt flow, når der kun måles øjebliks flow. 
 
Såfremt det undersøgte anlæg ikke har installeret en flowmålingsenhed, og der ønskes kontinuert 
opsamling af flow, kan en anvendes en bærbar flowmålingsenhed. 
 
Systemer for måling af spildevand skal udføres og driftes, så de kan måle spildevands flow inden 
for +10 procent af det aktuelle flow. 
 
 
2.4 Procedurer for markundersøgelser  
I løbet af undersøgelsen, skal inspektøren kontrollere, at anlæggets flow målesystem (herunder 
den primære flow-enhed) giver flow data inden for +10 procent af det aktuelle flow.  
 
Afvigelser fra standardbetingelserne dokumenteres. Anlæggets grafskriver kontrolleres for at 
verificere, at tid og skala er korrekte. Nøjagtigheden af flowmålesystemet kontrolleres ved at 
foretage en øjebliks flowmåling og sammenligne den med anlæggets øjeblikkelige flow. Desuden 
installeres kontroludstyr for at verificere facilitetens målinger. Kontroludstyr skal placeres så tæt 
som muligt på anlæggets flowmåleudstyr og i det samme vand- eller spildevandsstrøm. En øjebliks  
flowaflæsning dokumenteres i logbog eller andet. 
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Hvis der ikke findes et brugbart primært flowmåleudstyr eller hvis enheden er blevet placeret det 
forkerte sted, kan inspektøren om ønsket installere en bærbar primær flow enhed. 
 
2.5 Specific Techniques 
Dette afsnit giver inspektøren indsigt i de mest anvendte metoder til måling af spildevandsflow og 
de primære enheder, der vil støde på under feltstudier. Følgende metoder er kun medtaget for at 
muliggøre at inspektøren kan foretage nøjagtige skøn over flowet, når det er nødvendigt. 
 
2.5.1 Volumetric 
Volumetrisk flowmålingsteknik er blandt de enkleste og mest præcise metoder til måling af flow. 
Disse teknikker indebærer måling af volumen og / eller måling af tid, der kræves for at fylde en 
beholder med kendt størrelse. 
 
2.5.1.1 Vessel Volume 
Beholdervolumen (Vessel volume) anvendes til at opnå flow data særligt gælder for udledninger af 
batch spildevand. Nøjagtig måling af beholdervolumen og den frekvens, hvor de tømmes er alt 
hvad der kræves. 
 
2.5.1.2 Måling af volumen mellem pumpens max og min. niveau under pumpning (Sump Pump)  
Denne måling foretages ved at observere sumpens niveauer, når pumperne kobles til og fra, og 
baserer sig på beregning af volumenet indeholdt mellem de to niveauer. Dette volumen, sammen 
med antallet af pumpecykler, vil give et godt skøn over den daglige spildevand flow. Inspektøren 
skal også indregne den mængde spildevand, der strømmer ind i sumpen under pumpecyklus. 
 
2.5.1.3 Spand og stopursmetode (Bucket and Stop Watch) 
Spand og stopursteknik er særlig nyttig til måling af små spildevands- strømme. Det er nemt at 
bruge. Det eneste udstyr, der kræves for at gøre denne måling er en kalibreret beholder (spand, 
tromme, tank, etc.) og et stopur. Et minimum på 10 sekunder for at fylde beholderen anbefales. 
Tre på hinanden følgende målinger bør foretages, og resultaterne skal beregnes. 
 
2.5.2 Fortyndingsmetoder (Dilution Methods) 
Fortyndingsmetoder til vand og spildevand flowmålinger er baseret på den 
farve, ledningsevne, fluorescens eller andre målelige egenskab af en injiceret 
sporstof. Fortyndingsmetoder kræver specialiseret udstyr og indsigt. 
 
2.6 Målinger i åbne kanaler (Open Channel Flow Measurements) 
Måling af spildevands flow i åbne kanaler anføres som det mest anvendte ved feltundersøgelser. 
En åben kanal er defineret som enhver åben ledning, såsom en kanal eller rende eller enhver 
lukkede rør, såsom et rør, som ikke er fuldtløbende. De mest almindeligt anvendte metoder til 
måling af spildevand i åbne kanaler strømme er beskrevet i dette afsnit. 
 
2.6.1 Overfald/stemmeværker (Weirs) 
Et overfald eller et stemmeværk er defineret som en overløbsstruktur bygget efter specifikke 
design standarder for en åben kanal til at måle strømmen af vand. For stemmeværker af særlig 
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geometri kan afledes ligninger, der omregner niveau til vandgennemstrømning.  
Stemmeværker er klassificeret i to generelle kategorier, med bred top og med skarp top. 
 
Til at beregne flowet benyttes tabelværdier fra USDOI Water Measurement Manual eller andet, og 
alle stemmeværker skal inspiceres for at sikre at betingelserne er opfyldt. 
 
2.6.2 Render (Flumes) 
Der findes flere typer af render (f.eks Palmer-Bowlus, Cutthroat, H, og trapezformede), men den 
mest anvendte er Parshall rende. Parshall-renden betragtes som en standard primær flow enhed, 
når udført og installeret som beskrevet i USDOI Water Measurement Manual. 
 
Til at beregne flowet benyttes tabelværdier fra USDOI Water Measurement Manual eller andet, og 
alle render skal inspiceres for at sikre at betingelserne er opfyldt. 
 
2.6.3 Open Flow Nozzles 
Åbne flow dyser såsom parabolske eller Kennison dyser er af fabrikken kalibreret og almindeligvis 
leveret som en del af et flowmålingssystem. Oplysninger om kalibrering og installation skal for 
hver dyse leveret fra eller indhentet hos producenten. Nøjagtigheden af disse enheder er 
rapporteret at være ofte bedre end + 5 procent af det angivne flow.  
 
2.6.4 Hastigheds-areal-metoden (Velocity-Area Method) 
Det grundlæggende princip ved denne fremgangsmåde er, at strømningen i en kanal (kubikfod / 
sekund) er lig med den gennemsnitlige hastighed (fod / sekund) gange tværsnitsarealet 
(kvadratfod) af kanalen.  
 
 
2.7 Closed Conduit Flow Measurements 
Til at kontrollere nøjagtigheden for flowmåleudstyr for lukkede, fyldte rør anføres følgende 
flowmålemetoder: 
 
2.7.1 Blændemåler (Venturi Meter), der baserer sig på konvertering af max statisk niveauhøjde til 
en hastighedsspids, som er proportional med flowet.   
 
2.7.2 Åbnings-/Åbningsmåler (Orifice Meter), der baserer sig på en enhed, som giver en 
trykforskel, og hvor flowet er proportionalt med forskellen i det målte statiske trykniveau.  
 
2.7.3 Flow Nozzle, der er en afart af venturimåleren 
 
2.7.4 Electromagnetic Flow Meter, den magnetisk induktive måler 
 
2.7.5 Other Closed Conduit Devices, fx  akustiske flowmålere. 
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3.2.3 Vejledning fra Water Measurement Manual (USDOI) /11.3/ 

Dette er et større opslagsværk, der detaljeret beskriver de forskellige metoder til måling af flow i 

vandførende systemer suppleret med forklaring af en række generelle begreber, herunder 

fastlæggelse af måleusikkerhed. 

 

Der opdeles i:  

- Niveaumålinger  

- Stemmeværker – deres udformning og beregning 

- Kanaler  

- Undersøiske åbninger 

- Akustisk/Ultralyds flowmåling 

- Målinger med sporstoffer  

 

Kravene relaterer sig naturligvis I nogen grad til de flowmåler, der er beskrevet i kapitel 2, men er 

ikke i samme grad tydeligt med testmetoder og tilhørende certificering.  

 

De forskellige målemetoder er opdelt på:  

- Chapter 6 - Measuring and Recording Water Stage or Head 

- Chapter 7 - Weirs  

- Chapter 8 - Flumes 

- Chapter 9 - Submerged Orifices  

- Chapter 10 - Current Meters (Anemometer Propeller Current Meters, Wading Rods and 

others)   

- Chapter 11 - Acoustic Flow Measurement (Open Channel Acoustic Flowmeters, Doppler 

Acoustic Flowmeters, Cross Correlation Ultrasonic Meter) 

- Chapter 12 - Discharge Measurements Using Tracers (Tracer Velocity Area Methods, Tracer 

Delution methods) 

- Chapter 13 - Special Measurement Methods in Open Channels (Open Flow Propeller Meters, 

Deflection meters, Slope Area method, Pitot tube, Weir Sticks, Floats) 

- Chapter 14 - Measurements in Pressure Conduits (Propeller Meters, Bypass Meters, 

Magnetic Flowmeters, Deflection Meters, Variable-Area Meters plus, Vortex Flowmeter, 

Pitot Tube Velocity Measurements, Point Velocity Area Methods, California Pipe Method, 

Trajectory Methods, Small Tubes or Siphons, The Pressure-Time Method, Acoustic 

Flowmeters). 
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3.3 Flowmålingsvejledning fra dansk rapport om store kloakledninger 

Af afsnit 2.7 og 2.8 i rapporten ”Store kloakledninger - drift, renovering og nyetablering, RAPPORT 

NR. 50 DANVA, 2002” /2/ fremgår følgende kommentarer: 

 

”2.7 Flow og niveaumålinger 

Flowmålinger på store kloakledninger er yderst sjældne, hvilket formentlig skyldes, at Flow-målere 

i denne størrelse er dyre, samt at flowmålingerne stiller store krav til kloakledningernes geometri 

/8/. For at undgå forstyrelser af hastighedsfeltet skal der både før og efter målepunkter være et 

lige stykke kloakledning. 

 

I forbindelse med flowmåling i kloakledninger anbefales det oftest, at der anvendes elektromagne-

tiske målere, mens de mekaniske målere pga. urenhederne i spildevandet kun sjældent kan 

anbefales. Erfaringerne med de mekaniske målere viser, at vingehjulet relativt hurtigt bliver ”sat 

ud af spil” af f.eks. toiletpapir. Der findes på markedet desuden transportable flowmålere, som 

relativt let kan monteres i en kloakledning. 

 

Den elektromagnetiske flowmåler fungerer populært sagt ved, at der skabes et magnetfelt 

vinkelret på kloakledningen. Partiklerne i spildevandet vil, når de passerer magnetfeltet, generere 

en spænding som registreres løbende. De registrerede spændinger bliver efterfølgende omregnet 

til en partikelhastighed, som sammen med den målte delfyldningsgrad benyttes til beregning af 

flowet i kloakledningen. 

  

Den elektromagnetiske flowmåler anvendes bl.a. i et målebygværk, som er bygget ind på en ø1000 

betonledning ved Frejlev, Aalborg Kommune. Målebygværket blev i 1996 etableret i et samarbejde 

mellem Aalborg Universitet og Aalborg Kommune. 

Erfaringerne fra målebygværket er blandede. Efter en længere måleperiode viste det sig, at 

flowmåleren, på grund af en softwarefejl, ikke var i stand til at registrere det ”rigtige” flow. 

Flowmåleren blev herefter re-kalibreret, hvilket har forbedret flowmålingerne betydelig. Det skal 

her nævnes, at flowmåleren efter kalibreringen kun har været i drift i relativ kort tid, hvorfor 

erfaringsgrundlaget p.t. er beskedent. 

 

København har gode erfaringer med elektromagnetiske flowmålere. ADS-målere er installeret et 

sted på en ledning, hvor der i forvejen blev målt med en Fischer & Porter elektronisk flowmåler 

(ø1000 mm tværsnit). De hidtidige erfaringer viser god overensstemmelse mellem de to forskellige 

fabrikater, største afvigelse er på ca. 10 %. Ligeledes er der god overensstemmelse mellem 

flowmålinger på en rektangulær ledning og flowmålingerne på en nedstrøms pumpestation. 

Den transportable flowmåler, bedre kendt som en ringmåler, består af en ring, som monteres inde 

i kloakledningen (langs rørperiferien). I ringens top er monteret en ultralydsgiver til måling af 
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partikelhastigheden efter dopplerprincippet, mens der i bunden af ringen er monteret en 

tryktransducer til registrering af vandstanden. 

 

Erfaringerne med ringmåleren har vist, at hastigheden er den usikre faktor ved bestemmelse af 

flowet. Generelt kræver flowmåling med ringmåler stor tålmodighed, og der må forventes, at en 

del målinger går tabt på grund af tilslamning. 

 

Niveaumåling udføres ofte vha. af ultralyd, hvor sensoren enten monteres i top eller i bunden af 

ledningen. Erfaringerne med anvendelse af ultralydsmålinger viser, at denne metode er 

forholdsvis præcis. Et alternativ til ultralydsmåleren er registrering af vandstand vha. en 

tryktransducer. Som beskrevet ovenfor anvendes tryktransducer f.eks. i forbindelse med 

ringmåleren. Det skal i øvrigt bemærkes, at niveaumålingerne alene kan anvendes til bestemmelse 

af flowet, hvis målingerne kombineres med en overløbskant eller et Thompson-overfald, herved 

opnås en ret præcis måling /”Vandføringsmåling og prøvetagning”. DIF Spildevandskomitéen, 

1976/. 

 

2.8 Sporstofmålinger 

Sporstofmålinger kan til tider med fordel anvendes til detektering eller lokalisering af utætheder i 

en kloakledning. Utætheder på en kloakledning vil ikke kun resultere i indsivningsproblemer, men 

også udsivning af spildevand. Ved sporstofmålinger anvendes stoffer, som ikke forekommer i 

hverken spildevandet, den omgivende jord eller i grundvandet, ofte i form af radioaktive isotoper 

eller farvestoffer. 

Ved undersøgelse af indsivning, doseres sporstof kontinuerlig i en brønd. Når sporstoffet er fuldt 

opblandet, påbegyndes prøvetagningen i de enkelte brønde i afløbssystemet. Herefter analyseres 

prøverne og vandføringen i de enkelte brønde kan bestemmes. I nogle danske undersøgelser 

anvendes der 2 forskellige sporstoffer til en samtidig måling af både ind- og udsivning i kloak-

ledningerne /”Udsivning af spildevand fra afløbssystemer”, Miljøprojekt, J. Vollertsen, K. Vorkamp 

og T. Hvidtved-Jacobsen/Aarhus Universitet samt N. AA. Jensen/NIRAS/. 

 

Under ideelle forhold vurderes usikkerheden på selve sporstofmetoden til 1-2 % af det aktuelle 

flow /”Udsivning fra kloakledninger”, B. Ohlsen og S. Genders, Stads- og Havneingeniøren 8, 

1993/. Forholdene i ældre og især store kloakledninger er dog langt fra ”ideelle”. Forhold som 

f.eks. tilbagestuvning og store vandmængder forøger usikkerheden væsentligt. Ved store 

ledninger som f.eks. afskærende ledninger er der ofte en betydelig tørvejrsstrømning, hvilket især 

ved undersøgelse af udsivning eller indsivning over en delstrækning bevirker, at udsivning/-

indsivning beregnes som en forholdsvis lille forskel mellem to store tal. Usikkerheden på disse 

målinger er derfor stor.” 
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3.4 Flowmåling i hht. Naturstyrelsens anvisning for udtagning af prøver 

I Naturstyrelsens Tekniske anvisning TA. nr.: P04. ”Prøvetagning renseanlæg”, version 1.0 fra 

november 2012 /9/ anføres: 

 

”2.3.2 Flowmåling 

Da flowmålinger benyttes som signal til udtagning af flowproportionale døgnprøver, skal der altid 

foretages flowmålinger i forbindelse med udtagning af døgnprøver på renseanlæg. Dog kan 

flowmålinger udelades på renseanlæg mindre end 1000 PE, hvis nødvendige faciliteter ikke er til 

stede, og i så fald udtages døgnprøven tidsproportionalt. 
 

På anlæg, hvor der findes eksisterende flowmålerudstyr, skal dette benyttes, hvis udstyret på 

baggrund af nedenstående punkter vurderes at egne sig til formålet: 

 Flowmåleren skal måle flowet i selve prøvetagningsstedet for ind- og udløb. 

 Indløbs-flowmåleren skal være placeret opstrøms eventuelt returførte strømme. 

 Udløbsflowmåleren skal være placeret nedstrøms eventuelt interne vandudtag. 

 Det aktuelle flow skal ligger inden for flowmålerens måleområde. 

 Niveauforskellen skal være således, at der ikke opstår opstuvning i målerender. 

 Overfald skal være udført korrekt, således der ikke er skarpe kanter. Overfald af planker 

kan for eksempel giver en utilstrækkelig nøjagtighed. 

 Der skal ske rengøring af overfald samt niveaumålere og magnetisk induktive ringmålere. 

 Udstyret skal være kalibreret. 

 Måleskoddet skal være helt tæt, således at alt vandet løber over udskæringen og ikke ved 

siden af. 
 

På anlæg, hvor der findes flowmålingsudstyr i såvel indløb som udløb, skal signalet fra 

indløbsmålingen bruges til udtagning af indløbsprøven og signalet fra udløbsmålingen til udtagning 

af udløbsprøven. På anlæg, hvor der kun findes flowmålerudstyr enten i indløb eller udløb, skal 

flowmålesignalet bruges til udtagning af både indløb og udløbsprøver. 
 

De dominerende måleprincipper på renseanlæg er: 

 Måleoverfald (trekant eller rektangulære overfald) kombineret med niveaumåling ved 

ultralyd 

 Målerender (Parshall eller Venturi) kombineret med niveaumåling ved ultralyd 

 Magnetisk induktiv måling på fuldtløbende rør 
 

I de tilfælde, hvor der ikke findes flowmålerudstyr på anlægget eller udstyret vurderes ikke at 

kunne anvendes (jf. ovenstående), vil flowmålermetoden afhænge af det konkrete 

prøvetagningssted, og der henvises i disse tilfælde til TemaNord rapporten: Prøvetagning og 

flowmåling af spildevand.” 
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3.5 Konkluderet vejledning for flowmåling af regn- og spildevand i praksis 

Med afsæt i det foregående kan sammenfattes:  

 Referencerne /2/, /3/, /4/, /5/, /6/, /7/, /13/ og /14/ præciserer med sigte på danske 

forhold forskellige opmærksomhedspunkter, når det gælder målervalg, målerplacering og 

måler- vedligehold.  

 Flowmålere bør vælges ud fra, at de kan dokumentere opfyldelse af rimelige testkrav, fx i 

henhold til MCERTS Performance Standards and Test Procedures for Continuous Water 

Monitoring Equipment /10.2/. 

 

Nogle umiddelbare holdepunkter: 

 Der skal vælges en måler, som har en vis dokumenteret holdbarhed og pålidelighed 

 Det aktuelle flow skal ligger inden for flowmålerens måleområde 

 Flowmåleren skal placeres et sted, der giver et repræsentativt flow 

 Målerne skal jævnligt rengøres, især efter skiftende påvirkninger  

 Udstyret skal kalibreres min. årligt. 
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